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Soester Samenleving herdenkt gevallenen tijdens oorlog

Thema: ‘Geef de vrijheid door...’
vangst nemen van het bevrijdingsvuur zal de burgmeester de sporters afduwen en zal hij terugkeren
naar Soest om daar in de ochtend
om ongeveer 09:00 uur het bevrijdingsvuur van de sporters bij museum Soest in ontvangst te nemen.
Voordat de sporters aankomen bij
het museum brengen zij eerst een
bezoek aan Ontmoetingscentrum De
Klarinet in de wijk Overhees alwaar
een bevrijdingsontbijt wordt georganiseerd.
De sporters verzamelen donderdag 4
mei om 21:45 uur bij Atletiekvereniging Pijnenburg voor vertrek naar
Wageningen. De volgende ochtend
omstreeks 9:00 uur wordt het bevrijdingsvuur ontstoken bij museum
Soest door burgemeester Rob Metz.
iedereen is van harte welkom bij de
aankomst van de sporters met het

zz Het monument aan de Ingenieur Menkolaan.
Het is weer tijd om stil te staan
bij allen die het leven lieten en
diegenen die het leven nog altijd
wagen, door/voor oorlog. Ook
in Soest wordt deze week door
Stichting Comité 4 en 5 mei SoestSoesterberg weer van alles georganiseerd om dat te kunnen doen.
Allereerst is er zoals voorgaande jaren natuurlijk de algemeen toegankelijke herdenkingsbijeenkomst in
de aula van het Griftland College
vanaf 18:45 uur, gevolgd door de
herdenking bij het herdenkingsmonument aan de Ingenieur Menkolaan
om ongeveer 19:30 uur. Het Soester koor Joyful en Milou Dales, een
leerling van de Waldheim Mavo,

Knutselen voor
Moederdag bij
Kinderboerderij

Moeders zijn vaak gek op planten en bloemen. Om ze in het
zonnetje te zetten voor Moederdag hebben de medewerkers
van Kinderboerderij Veenweide
en de organisatie Groei&Bloei
een leuke activiteit bedacht. Op
woensdag 10 mei kunnen kinderen van 14:00 tot 16:00 uur
een mooi knutselcadeau maken met een plantenpotje, aarde en zaadjes. Onderwijl wordt
een kopje thee gedronken met
thee uit de theepluktuin. Ook
zal er een ruiltafel aanwezig
zijn waar kinderen iets groens
kunnen ruilen tegen iets anders
leuks groens. Er zijn ook leuke
en leerzame rugzakjes te leen
om kleine diertjes te zoeken.
Alle activiteiten zijn gratis, en
kinderen hoeven niet te worden aangemeld. Kinderboerderij De Veenweide is te vinden
aan het Vedelaarpad 53. Kijk
ook eens op de website www.
stichtingbalans.nl/balans/kinderboerderij. Voor meer informatie: 06-12445650 of mail
naar r.middelman@stichtingbalans.nl.

Surinaamse keuken
In De Plantage

Kennismaken met andere culturen
en met elkaar kan op woensdag 10
mei in De Plantage tijdens het Internationaal Buffet.
Op deze dag wordt een Surinaams/
Hindoestaanse maaltijd geserveerd
in buffetvorm. De maaltijd begint
om 18:00 uur, en kost € 8,50 per
persoon.
Erbij zijn? Toegangskaarten kunnen
worden gekocht op 8 en 9 mei van
9:00 tot 17:00 uur in De Plantage
aan de Smitsweg 311. Voor meer
informatie: Havva Zihni via 0623318385 of mail naar h.zihni@
stichtingbalans.nl.

zorgen voor de muziek. Kinderen
verzorgen voordrachten en gedichten en dominee G.H Olsman houdt
een voordracht met het thema ‘Geef
vrijheid door.’ De bijeenkomst in de
aula duurt een half uur.
Na de bijeenkomst is er een stille
tocht naar het herdenkingsmonument van Soest. Daar spreekt onder meer Cees Vos, voorzitter van
de Stichting Comité 4 en 5 mei
Soest-Soesterberg en burgemeester
Rob Metz. Tevens is er natuurlijk
de bloemlegging, zijn er gedichten en muziek van het Occasional
Brass Quintet van PVO en het bekende defilé.
De gedichten die worden voorgelezen tijdens de bijeenkomst in de

bevrijdingsvuur. Er staat voor de
vroege vogels koffie en thee met
wat lekkers klaar. Voor kinderen is
er limonade.

Bevrijdingsvuur

Ook dit jaar gaan sporters uit Soest,
veertig in totaal, in de late avonduren van de 4e mei richting Wageningen om in de vroege ochtenduren
van de 5e mei weer terug te keren
naar Soest met het bevrijdingsvuur.
Dit jaar zal burgemeester Rob Metz
vooruit gaan om met de sporters het
bevrijdingsvuur in Wageningen in
ontvangst te nemen. Na het in ont-

zz Het Soester koor ‘Joyful’.

Luca (14) en Victor (13) op tv

De ouderen kunnen bij de twee
scholieren van het Baarns Lyceum
terecht voor allerhande klusjes. Zo
had mevrouw Bruining (zie foto)
hulp nodig bij een telefoon met
mankementen. Ze moest even geduld opbrengen, want de jongens

Het jaarlijkse Bevrijdingsconcert is dit jaar op zaterdag 13
mei om 20:00 uur in de Carolus Borromeus kerk in Soesterberg. Optredens worden
verzorgd door Popkoor Alround, Odeon en Vocal Band
Experience Amersfoort. Toegangskaarten gratis af te halen bij Museum Soest (www.
museumsoest.nl) en bij drogisterij Sukking naast De Plus
Supermarkt in Soesterberg.

aula van Het Griftland, zijn van
zes leerlingen die meededen aan
de jaarlijks terugkerende gedichtenwedstrijd van de school. Bij het
monument verzorgen kinderen uit
groep 8 van de Tweede Van der
Huchtschool voordrachten.

Het Klokhuis maakt opnames van TechAssistants
De jonge Soesters Luca Castelnuovo (14) en Victor Lampe (13)
komen begin oktober in het kindertv-programma Het Klokhuis.
Maandagmiddag zijn de opnames
gemaakt in Woonzorgcentrum
Molenschot waar de twee met
hun eigen bedrijf TechAssistants
Soest spreekuur hielden voor de
bewoners.

Concert 13 mei

moesten natuurlijk eerst nog even
met presentatrice van Het Klokhuis
Nienke de la Rive Box op de foto
(zie foto). ‘Jullie hebben toch niet
jullie teksten uit je hoofd geleerd
hè?’ vraagt ze aan de jongens, ‘Want
anders wordt het een slechte film.
Gewoon lekker in je eigen woorden
vertellen. Komt helemaal goed. En
zo niet? Dan doen we het rustig een
keertje over. Helemaal niet erg.’ Victor haalt zichtbaar opgelucht adem.
Het is natuurlijk ook best een beetje
spannend. Al lijken de opnames de
laatste tijd de gewoonste zaak voor
de twee. Ze waren kort geleden ook
al op de radio te horen bij NPO1 en
BNR. De jongens timmeren aan de

weg sinds Luca vorig jaar in de grote
vakantie meedeed aan het project
DeZomerOndernemer. Hier konden
jongeren hulp krijgen bij het opzetten van een eigen bedrijf. Sindsdien
helpen ze iedereen die moeite heeft
met computers, smartphones, tv,
wifi en andere aanverwante zaken
voor een kleine vergoeding. En ze
houden dus elke maandag van 15:00
tot 16:00 uur spreekuur in Woonzorgcentrum Molenschot. Vorig jaar
waren de TechAssistants ook winnaar van het Beste Ondernemersidee
van Soest. Meer informatie: www.
ta-soest.nl & www.hetklokhuis.nl/
algemeen/het klokhuis onderneemt

Vrijwilligerswerk
Beheerder OLV kerkhof
De beheerder staat de familie van
een overledene bij in het uitzoeken
van een graf. Tijdens een begrafenis/bijzetting in het columbarium
is de beheerder op de achtergrond
aanwezig. Ook licht hij/zij de nabestaanden tijdig in wanneer de grafrechten verlopen. Bijkomende taken:
leiding geven aan de vrijwilligers
die het kerkhof onderhouden; overleg met de afdeling facturatie en administratie i.v.m. het opmaken van
facturen na een begrafenis, verlenging grafrechten en/ of onderhoud.
De beheerder is een vraagbaak voor
de nabestaanden.
Medewerker Voedselbank Soest
De taken van de medewerker bestaan uit het lossen van de goederen
uit de vrachtwagen en daarna het
uitgeven aan de voedselbankklanten
waarbij een positief contact met de
klanten van belang is. Aan het eind
van de uitgifte wordt de ruimte gezamenlijk schoongemaakt. U krijgt
een kennismakingsgesprek met de
coördinator en daarna draait u 1 à
2 x op proef mee.
Vakantievrijwilliger Hospice
Speciaal voor de periode van mei
tot en met september. De vrijwilligers helpen bijvoorbeeld de gast
bij het wassen, verzorgen de maaltijden en bieden een luisterend oor.
Het werk vraagt om een goede houding en een positieve inzet. Wat je
ervoor terugkrijgt is een grote mate
van dankbaarheid en waardering. Je
wordt ingewerkt door ervaren vrijwilligers en de verpleegkundigen.
Tevens volg je samen met andere
nieuwe vrijwilligers een meerdaagse
basistraining (op 15, 17, 19 (ochtend) en 23 mei).
Meer informatie:
Balans Buro Vrijwilligerswerk,
Smitsweg 311, Soest
Tel. (035) 6099255
www.burovrijwilligerswerk.nl
info@burovrijwilligerswerk.nl

