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Koningsdag 2022
Beste inwoners van Soest en Soesterberg,  

Na twee jaar beperkingen in verband met COVID19,  

lijkt het erop dat dit jaar Koningsdag weer een breed  

opgezet volksfeest kan worden. En daar hebben we  

allemaal ontzettend veel zin in. Het is een prachtige dag 

om elkaar weer uitgebreid te ontmoeten.  

Vorig jaar zagen we dat er in veel buurten door bewo-

ners kleinschalige activiteiten georganiseerd werden, 

om zo toch een feestelijke Koningsdag te kunnen vieren 

in de eigen straat. De organisatoren van Koningsdag 

vonden dit zo leuk, dat zij dat dit jaar opnieuw stimule-

ren. Zo kan Koningsdag voor iedereen een dag van ont-

moeting worden op kleinere of grotere schaal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de voorbereidingen is hard gewerkt aan een prachtig 

programma in Soest en Soesterberg, waar ook vereni-

gingen een grote bijdrage aan leveren.  

In het programma zien we een aantal nieuwe activitei-

ten zoals een crowdfunding fietstocht georganiseerd 

door Rotary Club Soest-Baarn en Ladies’Circle Soest en 

een dance-in op 26 april bij Artishock. Maar ook op de 

bekende plekken zijn weer leuke activiteiten.  

Rondom het Sint Jozefgebouw organiseert Vereniging 

Artishock een muzikaal Cultuurfestival en het Groot 

Gaesbeeker Gilde een Koningsfeest, beide met vooral 

veel lokale muzikanten. In Soesterberg is de traditionele  

Koningsnach weer terug en ook is er natuurlijk de  

OranjeVrijmarkt op de Engh en de kleedjesmarkt bij de 

Banninghal in Soesterberg.  

 

Bekijkt u vooral het volledige programma om te zien 

welke activiteiten er allemaal georganiseerd zijn. Het 

belooft een mooie dag te worden en ik kijk ernaar uit 

om aanwezig te zijn bij diverse programmaonderdelen 

in Soest en Soesterberg.  

Ik hoop dat 27 april een zonovergoten dag gaat worden 

zodat we maximaal kunnen genieten van alle buiten-

activiteiten, de optredens en de terrassen.  

 

Een geslaagde Koningsdag vraagt veel voorbereiding en 

organisatie. Door de onzekerheid over de coronamaat-

regelen was de voorbereidingstijd dit jaar kort.  

Ondanks dat is er met vereende krachten gewerkt aan 

dit mooie programma. Ik bedank vanuit de gemeente 

alle organisatoren en vrijwilligers die zich inzetten om 

van Koningsdag een echte feestdag te maken.  

 

Ik wens u allen een bijzonder feestelijke  

Koningsdag 2022! 

Rob Metz, burgemeester Soest 

Voorwoord burgemeester en Comité

Hallo Soesters en Soesterbergers 

Iedereen heeft zin in een feestje en vooral elkaar weer 

ontmoeten. Het elkaar ontmoeten is wat we graag op 

Koningsdag willen bereiken. Het programma biedt u 

allen daarvoor voldoende mogelijkheden.  

 

In Soest/Soesterberg hebben we er enkele jaren geleden 

voor gekozen om vooral een programma op te bouwen 

op en rond Koningsdag waarbij Soester verenigingen, in-

stellingen, organisaties met hun vrijwilligers activiteiten 

organiseren. Door een subsidie vanuit onze gemeente 

kunnen wij hen daarbij ook financieel ondersteunen om 

een attractief programma te bieden. Ondanks de korte 

voorbereidingstijd hebben wij met hen een attractief en 

veelzijdig programma kunnen samenstellen. We zijn 

weer geraakt door hun enthousiasme. Wij hopen dat  

de inwoners van onze gemeente de weg naar hun  

activiteiten weten te vinden. 

 

Laten we samen Koningsdag 2022 tot een succes maken 

zodat het een geslaagd Volksfeest wordt. 

Wij hopen u te ontmoeten. 

 

Namens het Comité Koningsdag Soest/Soesterberg 

René van Hal, voorzitter 
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Koningsnach-feest
Dinsdagavond 26 april vanaf 20.00 uur 

Koningsnach-feest in Soesterberg 

 

In Soesterberg staat het vertrouwde Koningsnach-feest 

weer op het programma. Gezien alle ontwikkelingen is 

deze minder vrijblijvend van opzet dan gewend.  

De regels zijn de laatste jaren aangescherpt zeker waar 

het de toezicht en beveiliging betreft. 

Daarom is het nodig om (tevoren) een toegangskaart 

aan te schaffen om er zeker van te zijn dat je aanwezig 

kunt zijn. De entree is € 5 per persoon in de voorverkoop 

en toegangskaarten zijn te bestellen door een mail te 

sturen naar koningsdagsoesterberg@gmail.com.  

Wanneer er nog kaarten beschikbaar zijn kosten ze  

€ 7,50 aan de kassa van de feesttent. 

Koningsnach in Soesterberg en Soest

Waar? 
Tent bij Banninghal  
Soesterberg   Hoe laat? 
Dinsdag 26 April: 20.00 - 01.00 uur  
Entree? 
5 euro Reserveren via  
koningsdagsoesterberg@gmail.com 
 

 

 

Dance-In
Waar? 
Artishock 
Steenhoffstraat 46 
Soest   Hoe laat? 
Dinsdag 26 April: 20.30 - 01.00 uur  
Entree? 
10 euro Reserveren (aanbevolen)  
via www.artishock-soest.nl 
 

 

 

Dinsdagavond 26 april vanaf 20.30 uur 

Dance-In bij Artishock! 

 

In Soest organiseert Vereniging Artishock in hun eigen 

accommodatie aan de Steenhoffstraat vanaf 20.30 tot 

01.00 uur een Dance-In met muziek verzorgd door de 

DJ’s Bas en Dennis en tussen 21.00 en 23.00 uur door  

de formatie Stampede. 

De toegangsprijs is € 10 per persoon en de toegangs-

kaarten kunnen worden aangeschaft via de website 

www.artishock-soest.nl 

 

 

Het feest duurt van 20.00 tot 01.00 uur en in de feest-

tent wordt de muziek verzorgd door de band NetAlsof 

uit Rhenen afgewisseld door Deejay Aaronmilzz. 
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Stichting S.O.E.S.T.

Oranje Vrijmarkt

Waar? 
De Engh 
Soest   Hoe laat? 
09.00 tot 15.00 uur  
Entree? 
Voor verkopers: 
zie www.vrijmarkt-soest.nl 
Voor bezoekers: GRATIS! 
Spelletjesplein: 2 euro

Vrijmarkt met horecaplein 

Vanaf 9 uur is iedereen welkom om de vrijmarkt te  

bezoeken. Ook is iedereen welkom op het horecaplein, 

waar een aantal professionele en lokale cateraars klaar 

staan om voor de menigte een hapje en een drankje 

klaar te maken 

 

Oranje Vrijmarkt-bingo 

We introduceren dit jaar ook de Oranje Vrijmarkt-bingo, 

waar iedereen (gratis!) aan mee kan doen, om zo een 

leuke prijs te winnen.   

 

Spelletjesplein 

Voor de kinderen is er weer een spelletjesplein, waar 

vele spelletjes en activiteiten georganiseerd worden. 

Voor een kleine bijdrage van twee euro kunnen kinderen 

gooispelletjes spelen, puzzels maken of zelf iets bouwen 

door te pionieren. Het spelletjesplein wordt – net zoals 

de gehele vrijmarkt – georganiseerd door vrijwilligers 

van de vier Soester scoutinggroepen. 

 

Laat je uitdagen! 

En… maak van de vrijmarkt een persoonlijke speurtocht 

naar de meest fantastische koopjes! Veel plezier! 

 

Om 15.00 uur wordt de vrijmarkt weer gesloten.  

met spelletjesplein! 
Na twee jaar vindt de Oranje Vrijmarkt weer plaats op 

de Engh in Soest. De kraamverkoop is al een tijdje van 

start en een groot aantal mensen staat al te popelen om 

hun spulletjes voor een habbekrats te verkopen op de 

Markt. Neem vooral een kijkje op onze site als u nog 

geen verkoopplek heeft weten te bemachtigen 

(www.vrijmarkt-soest.nl).

Soester Organisatie voor Evenementen door Scoutinggroepen Tezamen
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Scouting Soest 

De stichting S.O.E.S.T., bestaande uit vrijwilligers van  

de vier scoutinggroepen, organiseert dit jaar weer de  

gehele vrijmarkt. Daarom staan de Fakkeldraagsters,  

De Hopman Masselman Groep, De Paltz en Eemgeuzen 

en de Don Bosco op de markt klaar voor iedereen.  

 

Wist je dat je op scouting elke zaterdag de meest uit- 

dagende en afwisselende opkomsten kun beleven?  

Hou je van buitenspelen, koken en ben je graag bezig? 

Misschien is scouting dan wel iets voor jou. Op scouting 

ben je altijd welkom, leer je zelfstandigheid en ben je  

altijd met andere scouts bezig om leuke activiteiten te 

doen.  

Lijkt het je wat? Neem dan contact op met de scouting-

groep die je het meeste aanspreekt: 

 

De Fakkeldraagsters 

landscouting, alleen meisjes 

De Hopman Masselman Groep (HMG): 

landscouting, alleen jongens 

De Paltz en Eemgeuzen (PNE) 

waterscouting, gemengd 

De Don Bosco 

landscouting, gemengd 

 

 

 

Scouting Soest
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Koningslint
Doe jij mee aan een vrolijke fietstocht langs mooie plek-

ken en gezellige horeca in Soest en Baarn. Wij hebben 

een leuke activiteit op Koningsdag voorbereid. 

 

Rotary Soest-Baarn en Ladies’ Circle Soest organiseren 

nl. samen een feestelijke en vrolijke fietstocht langs 

mooie plekken en gezellige horeca in Soest en Baarn. 

Zoals we van beide clubs gewend zijn wordt het niet al-

leen een sportieve en gezellige activiteit voor jong en 

oud, maar steunen ze hiermee ook het goede doel. Dit 

jaar gaat de opbrengst van het evenement naar drie lo-

kale goede doelen: Hart voor Soest, Stichting Franklin 

en de Regenboogboom.  

 

In de ochtend start de kidsroute van ongeveer 5 kilome-

ter. Deze route is speciaal voor kinderen in de leeftijd 

van 4 - 10 jaar. Naast lekkere versnaperingen op de 

route staan ook leuke activiteiten voor kinderen zoals 

fiets versieren en springkussen gepland. 

 

In de middag start de lange route: het Koningslint.  

Deze route is ongeveer 25 km en gaat langs allerlei 

mooie plekjes in Soest en Baarn. Iedere deelnemer krijgt 

een fietskaart bij de startlocatie en op vertoon van die 

kaart krijg je bij verschillende horeca een hapje en/of 

drankje.  

Het Koningslint wordt feestelijk afgesloten bij de  

Lindenhof in Soest.  

 

Zin gekregen of benieuwd, ga snel naar: 

www.koningslint.nl voor meer informatie  

of het bestellen van je tickets. 

 

Naast het maken van een vrolijke fietstocht op  

Koningsdag ondersteun je door je deelname  

enkele Soester instellingen/organisaties. 

 

 

Vrolijke fietstocht in Soest en Baarn

Start? 
Stayoke 
Bosstraat 16  
Soest    Hoe laat? 
(kids) vanaf 09.00 en vanaf 13.00 uur  
Entree? 
Tocht voor kids: 10,00 euro 
Tocht voor volwassenen: 17,50 euro  
Meer info: www.koningslint.nl
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Buurtfeesten/Koningsdrive

Waar? 
De Rank 
Soesterbergsestraat 18 
Soest   Hoe laat? 
vanaf 13.30 tot 17.30 uur  
Entree? 
Deelname bridgedrive: 10 euro p/paar

Koningsdrive (bridge)
Op Koningsdag is het gebruikelijk dat er in onze ge-

meente een Koningsdrive georganiseerd wordt. Tot voor 

de corona werd dit verzorgd door de Bridgevereniging 

Soesterberg in Ontmoetingscentrum Soesterberg. 

Dit jaar 2022 verzorgt de nieuwe vereniging Bridge 

Soest (ontstaan na de fusie van drie in Soest bestaande 

bridgeverenigingen) deze Koningsdrive. 

Op woensdag 27 april organiseert Bridge Soest deze 

drive in De Rank en wel van 13.30 tot 17.30 uur. 

Deelname kost € 10 per paar; het maximum aantal 

paren is 60. 

Opgeven kan op het mailadres: bridgesoest@gmail.com 

De deelname is definitief na ontvangst van € 10 op het 

rekeningnummer van Bridge Soest  

(NL62 RABO 0374579377). 

 

Buurtfeestje?
Een gezellig feestje in de buurt? 

De afgelopen twee jaren kon Koningsdag niet massaal 

worden gevierd in Nederland. Zeker in 2021 heeft het 

comité Koningsdag Soest/Soesterberg gemerkt dat er 

toch behoefte was aan elkaar ontmoeten. In verschil-

lende straten in Soest werd het initiatief genomen een 

‘buurtfeestje’ te organiseren met bijvoorbeeld een 

kleedjesmarkt in de tuin, het versieren van de straat,  

het neerzetten van een springkussen, het organiseren 

van oud-Hollandse spelen. 

 

Die initiatieven zijn ook in 2022 van harte welkom.  

Laat ons via comitekoningsdagsoest@gmail.com  

weten of er bij u in de buurt  

wat wordt georganiseerd.  

 

We zijn benieuwd. 

 

Let er wel op dat de openbare weg  

vrij moet blijven voor verkeer en  

met name voor de hulpdiensten. 
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Op het Gildeplein

Koningsfeest
De muziek wordt op het Gildeplein verzorgd door  

DJ’s Tobias Ripperda en Tijs Prinsen en optredens  

van The Old Man's Pleasure Band en Laagland (vanaf 

17.00 uur). 

 

U komt toch ook? 

 

Kees Wantenaar 

Ouderman, Groot Gaesbeeker Gilde  

of Sint Achten Schuttersgilde van Soest.     

 

Het Gildeplein bij het Gildehuis als ontmoetingsplek. 

Veel mensen in Soest hebben de gezellige drukte op 

deze locatie de 2 voorgaande Koningsdagen echt ge-

mist. Elkaar ontmoeten, een nieuwtje uitwisselen, een 

grap en een grol, drankje er bij en muzikale bijdragen 

om de dag compleet te maken. Gelukkig kunnen we dit 

jaar weer zonder grote beperkingen deze bijdrage aan 

een mooie Koningsdag leveren.  

 

Dankzij een enthousiast team van vrijwilligers staat het 

Gildeplein tussen 13.00  tot 19.00 uur weer klaar voor 

uw aanwezigheid. Als u zorgt voor passend weer en een 

goede stemming, dan zorgt het team voor de verzorging 

en de muziek. Laten we onder de paraplu van het Gilde 

er met elkaar weer een fantastische dag van maken.   

                               

Waar? 
Gildeplein 
Steenhoffstraat 46 Soest    Hoe laat? 
13.00 tot 19.00 uur  
Entree? 
Gratis
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Artishock Cultuurfestival

www.artishock-soest.nl

Artishock Koningsnach

Artishock Koningsdag

Soos: Oltshoorn,  Schroevers, Dubois 
The Old Man's Pleasure Band 
Soos: Orthofer, IJntema, Orthofer 
Maarten Russchen Band 
Soos: Sue Ellen 
Dr. BiRD Co 
Soos: Sue Ellen 

Woensdag 
27.04 11.30-18.30 uur 

Binnenpodium
 en soos

11.30-12.00 uur Muziekschool Baarn-Soestdijk: 

12.00-13.30 uur Music from the sixties: 

13.30-14.00 uur Muziekschool Baarn-Soestdijk: 

14.00-15.30 uur Sad Songs About The Law: 

15.30-16.00 uur Vocals - keys - guitar: 

16.00-17.30 uur Ska, Reggae en Jazz: 

17.30-18.00 uur Vocals - keys - guitar: 

DJ ‘Play It Again Sem’ 
Eline Ulaen 
Lindy Hop Dans 
Buée 
Jazz Jam 
Laundry Combo 
The Locals

11.30-12.15 uur Muziek uit de bakfiets: 

12.15-12.45 uur Singer - Songwriter: 

12.45-13.00 uur Tijdens de wisselingen: 

13.00-14.00 uur Easy, jazzy, swingy: 

14.30-15.30 uur  Met combo: 

16.00-17.00 uur Vocal Marie José Tiemstra: 

17.15-18.30 uur Jazz:

Koningsnach Dance-In met DJ’s Bas & Dennis  
Stampede 

Dinsdag 
26.04 20.30-01.00 uur 

Binnenpodium 20.30 uur Deur open voor: 

21.00 - 23.00 uur Ska, Funk en Nederpop:

Woensdag 
27.04 11.30-18.30 uur

Buitenpodium
Entree: 10 euro

Gratis Gratis

Tickets reserveren via de site. VOL=VOL!

Artishock Koningsdag





2022 | 15

IVN Natuurfietstocht en Springconcours

Waar? 
Manege Nieuw Eldorado 
Bosstraat 81  
Soest    Hoe laat? 
tussen 09.00 en 17.00 uur  
Entree? 
Bezoekers: GRATIS 
Deelnemers: zie tekst en  
www.nieuweldorado.nl

Concours Fietsen
IVN Natuurfietstocht 

Al vele jaren organiseert het IVN Eemland op Konings-

dag een Natuurfietstocht. Dit keer voert de tocht over 

De Heuvelrug. Door de bossen en langs de duinen gaat 

de tocht over het wethouder Lemmenpad richting  

Soesterberg en van daaruit naar Huis ter Heide om  

vervolgens via Den Dolder weer richting Soest en door  

Pijnenburg en het Soesterveen te fietsen.  

Start en finish is bij Molen De Windhond.   

 

Tussen 10.30 en 11.30 uur is bij Molen De Windhond 

een routebeschrijving af te halen. Deze routebeschrij-

ving kan ook vanaf 25 april worden gedownload vanaf 

de website www.koningsdagsoest.nl.  

Op de routebeschrijving zijn ook achtergrondverhalen 

opgenomen van de natuur en haar historie die tijdens 

het fietstocht te bewonderen is. Het IVN Eemland hoopt 

de deelnemers aan de fietstocht meer te interesseren 

voor het prachtige natuurlandschap in de regio. 

 

Waar? 
Start en finish bij molen 
‘De Windhond’ Molenweg 30 Soest   Hoe laat? 
tussen 10.30 en 11.30 uur  
Entree? 
Gratis

Koningsdagconcours 

Manage Nieuwe Eldorado verzorgt ook dit jaar weer een 

Koningsdagconcours met diverse wedstrijden en  

Koningsspelen op hun accommodatie aan de Bosstraat. 

Behendigheid met paarden en pony’s, of liever meedoen 

aan springwedstrijden? Alles is die dag mogelijk.  

Er wordt gestreden om het Soester Kampioenschap.  

 

Voor deelnemers 

De wedstrijden zijn toegankelijk voor manegeruiters en 

combinaties van buiten. Inschrijven kan aan de bar van 

Manege Nieuwe Eldorado of via het contactformulier op 

de site www.nieuweldorado.nl.  Kosten €12,50 per start. 

Startgeld vooraf voldoen aan de bar, en zorg dat je er 

een uur van te voren bent en je paard verzorgd klaar is 

voor je start. 

De dag wordt traditioneel afgesloten met de six bar. Dat 

zijn hogere stijlsprongen voor de ervaren springruiters. 

Spectaculair en spannend om te zien. 

 

Natuurlijk is het ook mogelijk voor kinderen zonder  

ervaring om met pony’s en paarden kennis te maken.  

Wanneer je niet zelf mee wilt of kunt doen, kun je ook 

zo maar komen kijken. De hele dag zijn er activiteiten. 

 

Kijk op www.nieuweldorado.nl voor een actueel over-

zicht van het programma en meer informatie over de 

wedstrijden, de voorwaarden en de inschrijvings- 

mogelijkheden. 

 

 

en Koningsspelen



| 202216

Banninghal/Banningstraat/Den Berghplein

Waar? 
Bij Banninghal en Banningstraat  
Soesterberg   Hoe laat? 
10.00 tot 18.00 uur  
Entree? 
GRATIS! 

Feest in Soesterberg!

Dinsdagavond 26 april   
Van 20.00 t/m 01.00 uur Feestavond met coverband 

NetAlsof en DJ Aaronmilzz (kaartverkoop). 

Het Koningsnachfeest kent een nieuwe professionelere 

opzet met o.a. beveiligers welke er voor moet zorgen dat 

het feest ordelijk verloopt. Om toegang te krijgen zal 

men een kaartje moeten kopen en zich bij de ingang  

legitimeren. Kaartjes à € 5 zijn te bestellen via  

comitekoningsdagsoesterberg@gmail.com.  

Consumpties kunnen worden aangeschaft met speciale 

muntjes. 

Woensdag 27 april  
 

Den Berghplein: 

10.00 t/m 14.00 uur 

Demonstraties Vrijwillige Brandweer Soesterberg 

 

Banningstraat: 

10.00 t/m 17.00 uur  

•      Koningsdagmarkt  

•      Springkussens  

 

Feesttent bij Banninghal e.o. 

10.00 t/m 17.00 uur  

•      Kinderboerderij   

•      Diverse spellen voor de jeugd  

10.00 t/m 18.00 uur 

•      Muziek en gezelligheid voor het hele gezin  

10.00 t/m 12.00 uur  

•      Knutselen (t/m 12 jaar) onder begeleiding 

10.30 t/m 11.30 uur 

•      Kinderdisco  o.a. met Twirl en TikTok dansjes 

10.30 t/m 16.00 uur 

•      Beauty tent voor kinderen en Dart- en minivoetbal  

12.00 t/m 16.00 uur 

•      Kleedjesmarkt  

•      Ontprikkelplek voor kinderen  

 

 

Ook in Soesterberg hopen de verschillende organisa-

toren er een ouderwetse Koningsdag van te kunnen 

maken. AGAVS heeft daarvoor weer de nodige initiatie-

ven genomen en een  grote schare vrijwilligers om zich 

heen verzameld. 

Het is een divers programma geworden. 
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Dorpsplein/Rademakerstraat Soesterberg

Waar? 
Het Wapen van Soesterberg 
Rademakerstraat 4 
Soesterberg    Hoe laat?  
van 10.00 uur  
tot na middernacht  
Entree? 
GRATIS! 

Senioren
Ontmoetingscentrum De Drie Eiken  

Dorpsplein Soesterberg  

Om 14.00 uur bent u welkom in het Ontmoetings- 

centrum. In aanwezigheid van burgemeester Metz  

zullen we een toast uitbrengen op de jarige Koning  

Willem-Alexander. Tot 15.00 uur is er gelegenheid  

voor een gezellig samenzijn.  

De organisatie is in handen van de SWOS. 

 

Wapen van  
Soesterberg
Café Het Wapen van Soesterberg  

Vanaf 10.00 uur is het Wapen van Soesterberg aan de 

Rademakerstraat geopend. Vanaf 12.00 uur is er gezellig 

entertainment met live-muziek van de band Off Beat en 

ook de BBQ gaat aan. Dus tijd voor Party-time. 

 



Klokken, vlaggen opening en toost

KONINGSDAG 2022 
Na 2 jaar minder uitbundig feestvieren op Koningsdag 

kunnen we in Soest en Soesterberg weer een compleet 

programma aanbieden. 

 

Vlaggen uit! 
Koningsdag 2022 wordt extra feestelijk wanneer weer 

uitgebreid wordt gevlagd, straten worden versierd en 

Soest/Soesterberg en haar inwoners oranje kleuren.  

Alle inwoners kunnen daaraan hun steentje bijdragen. 

Een mooie uitdaging aan allen… 

 

Klokken luiden 

Van verschillende kerken in Soest en Soesterberg zullen 

tussen 9.45 en 10.00 uur de klokken luiden. Een oproep 

om gezamenlijk Koningsdag te vieren maar ook stil te 

staan bij de verschillende (vreselijke) gebeurtenissen  

die in onze wereld plaats vinden als oorlog, moord,  

maar ook ziekte. 

 

Opening Koningsdag bij Mariënburg  

met vaandelgroet en toost op jarige Koning 

Na 2 jaar een speciale opening van Koningsdag te heb-

ben georganiseerd op het binnenplein van De Vijverhof 

en zowel bij Molenschot als De Drie Eiken in Soesterberg 

gezamenlijk het Wilhelmus te hebben gezongen en een 

vendelgroet te hebben gebracht zullen we dit jaar om 

10.00 uur in aanwezigheid van de burgemeester op het 

plein tussen Mariënburg, Mariënhorst en Mariënheuvel 

Koningsdag officieel openen. 

 

Na een welkom zullen we het Wilhelmus zingen en  

zal burgemeester Rob Metz namens de jarige Koning 

Willem-Alexander een vaandelgroet in ontvangst 

nemen. Een uitgebreide delegatie van het Groot Gaes-

beeker Gilde of Sint Aechten Schuttersgilde zal hierbij 

aanwezig zijn. Na een toost door de burgemeester zul-

len vendeliers een vendelgroet/vendelshow verzorgen. 

Iedereen is van harte welkom bij deze opening.  

 

Toost in Soesterberg 

Zoals al jaren gebruik zal de burgemeester ook in  

Soesterberg een toost uitbrengen op de jarige Koning. 

Daarvoor worden de Soesterbergers uitgenodigd om 

naar Ontmoetingscentrum Soesterberg te komen  

om 14.00 uur. Daar wordt tot 15.00 uur een gezellig  

samenzijn georganiseerd. 

in Soest en Soesterberg

| 202218
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Meer activiteiten

Meer in Soest en Soesterberg!
Banketbakkerij Lex Verkleij aan de Van Weedestraat  

zal net als voorgaande jaren rondom de verkoop van  

Oranjegebak (vanaf 7.00 tot 12.30 uur) zorgen voor  

afwisselend entertainment. Het Muzikaal Theater Ans 

en Jans zal enkele voorstellingen verzorgen. Daarnaast 

zal Muziekvereniging PVO optreden tussen 9.15 en  

9.45 uur. Rond 9.30 uur zal PVO alle aanwezigen in de  

Van Weedestraat uitdagen het Wilhelmus te zingen en 

daarmee een herinnering aan vroegere tijden te laten 

herleven toen er in de ochtend altijd een Aubade bij het 

gemeentehuis was.  

Verder kunnen kinderen zich laten schminken en zorgt 

Barista voor een lekker kopje koffie. 

 

 

 

Gezellige muziek en entertainment op horeca-terrassen 

in Soest en Soesterberg 

Verschillende horecagelegenheden die een terras heb-

ben gaan er op Koningsdag voor zorgen dat het extra  

gezellig gaat worden met muziek/entertainment. 

 

 

 

 

Grand Café De Lindenhof aan de Van Weedestraat is het 

eindpunt van de Vrolijke Fietstocht Koningslint en zorgt 

vanaf 15.00 uur voor gezelligheid. 

 

Bij het naastgelegen Restaurant Skäl is er tussen 13.00 

en 21.00 uur volop vertier met een DJ, schminken, 

spelletjes voor de kinderen en een BBQ. 

 

Bij Bar Kitchen Sabrosa aan de Soesterbergsestraat  

zorgen de DJ’s Tobias Ripperda en Thijs Prinsen vanaf 

16.00 uur voor muzikaal entertainment op het terras. 

 

Bij Proeverij De Kuil / Brouwers Bar treden vanaf  

18.00 uur DJ’s Tobias Ripperda en Thijs Prinsen op.  

Beide DJ’s maken hier hun rondje muziek door Soest af. 

 

Vanaf 12.00 uur is er live-muziek bij Café het Wapen  

van Soesterberg (zie blz. 17). 

 

De horeca nodigt u graag uit een rondje door Soest  

te maken en op diverse plekken aan te sluiten.  
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Programma 4 mei 

Programma 4 mei Soest  

Verzetsmonument, Verzetsplein te Soest. 

 

Op het verzetsplein vormt de Scouting Soest een vlag-

genwacht tezamen met vertegenwoordigers van het 

Groot Gaesbeker Gilde. Het Occasional Brass Quintet 

van Muziekvereniging PVO Soest verzorgt de muzikale 

ondersteuning.  

19.30 uur 

-   Welkomstwoord door Nico Huizing, voorzitter  

    Stichting Comité 4 en 5 mei Soest-Soesterberg 

-   Voordracht 2 gedichten door leerlingen van het  

    Griftland College 

-   Voordracht door kinderen van de 2e Van der  

    Huchtschool  

-   Krans/- en bloemleggingen m.m.v. Scouting Soest  

-   Muziek verzorgd door PVO tijdens de krans-  

    en bloemleggingen.  

20.00 uur 

-   Taptoe signaal door Adri Verlaan en 2 minuten stilte  

-   Signaal voorwaarts en zingen van het Wilhelmus  

    onder begeleiding van PVO  

-   Eventueel vervolg krans- en bloemleggingen 

-   Herdenkingswoord/gedicht door (loco)burgemeester 

-   Defilé en bloemleggingen publiek  

    Tijdens defilé muziek door muziekvereniging PVO. 

Einde Plechtigheid 

-   Samenzijn op het Verzetsplein met koffie/thee  

    voor belangstellenden. 

 

Programma 4 mei Soesterberg 

Verzetsmonument, Odijkplein te Soesterberg 

 

Bij de vlaggenmasten vormen de kinderen van de basis-

scholen een vlaggenwacht tezamen met vertegenwoor-

digers van het Groot Gaesbeker Gilde. Muziekvereniging 

Odeon verzorgt de muzikale ondersteuning.  

19.45 uur 

-   Odeon brengt koraalmuziek ten gehore. 

20.00 uur  

-  Taptoesignaal en twee minuten stilte 

-  Odeon speelt één couplet van het Wilhelmus 

-   Luna van Laar draagt een gedicht voor 

-   Toespraak door burgemeester/loco-burgemeester  

-  Popkoor Allround uit Soesterberg zingt een lied  

-   Krans- en bloemleggingen 

 

-  Defilé en bloemleggingen publiek 

    Tijdens defilé muziek door muziekvereniging Odeon.  

20.55 uur Einde plechtigheid. 

-  Na afloop is er gelegenheid om na te praten in  

    Ontmoetingsruimte De Drie Eiken. 

 

Programma 5 mei 

Ophalen bevrijdingsvuur 5 mei 

Ophalen bevrijdingsvuur door sporters van AV Pijnenburg. 

Overhandiging van het bevrijdingsvuur aan burgemeester  

Rob Metz op 5 mei te 09.00 uur bij het Verzetsmonument  

aan het Verzetsplein te Soest. Iedereen is van harte welkom. 

 

Bevrijdingsontbijten voor ouderen 

Op 5 mei worden een tweetal Bevrijdingsontbijten georgani-

seerd voor ouderen. In samenwerking tussen Stichting Comité 

4 en 5 mei Soest en Soesterberg en SWOS wordt dit gedaan in 

Soesterberg in Ontmoetingscentrum De Drie Eiken en in Soest 

in Ontmoetingscentrum De Klarinet. Ouderen en de vrijwilli-

gers die voor de ondersteuning zorgdragen, zullen via SWOS 

worden benaderd. De catering is in handen van Antonio van 

den Hengel. 

 

Bevrijdingsfestival Paleis Soestdijk   |  15.30 - 18.30 uur 

In samenwerking met het Comité 4 en 5 mei Baarn wordt in  

de paleistuin van Paleis Soestdijk een inspirerend bevrijdings-

festival georganiseerd. 

Het Goois Bevrijd zal met ca. 100 wiel- en motorvoertuigen  

in colonne bij Paleis Soestdijk arriveren en zich in de voortuin 

opstellen. Er zal dan een Static Show plaatsvinden. 

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door de Amsterdamse 

Studenten Big Band en zangeressen, zij zullen jaren ’40 muziek 

spelen op een podium in het voorterrein. 

Catering is in diverse vormen beschikbaar via foodtrucks. 

 

Bevrijdingsconcert op 5 mei 2022  |  20.00 - 22.00 uur 

Cultureel en Congres Centrum De Rank 

Soesterbergsestraat 18,  3768 EJ Soest 

M.m.v. Muziekvereniging Odeon uit Soesterberg o.l.v. Gerrit  

de Weerd, Muziekvereniging PVO Soest, harmonie orkest  

o.l.v. Mark Beursgen en koor PVOcaal o.l.v. Harrie Herfst. 

Het Concert is gratis te bezoeken. Graag digitaal aanmelden 

via de website www.4-5-mei.nl 

Nadere informatie volgt te zijner tijd onder andere in de lokale 

pers en op bovenstaande website. Koffie en thee zijn gratis in 

de pauze. Na afloop is er gelegenheid om in de Rankzaal wat  

te drinken met elkaar. 

 

 

Vrijheid in Verbondenheid
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Locaties en parkeren
Komt u toch met de auto? 

Let dan op de parkeerverboden die er zeker op deze dag 

zullen zijn, en volg de aanwijzingen van de verschillende 

organisaties op.  

 

Op zowel Koningsnach als Koningsdag wordt er actief 

gecontroleerd of uw auto wel op een toegestane plek 

wordt geparkeerd. Er geldt op enkele plekken ook een 

wegsleepregeling maar u kunt ook een parkeerbon  

verwachten wanneer u zich niet aan de voorschriften 

houdt. 

 

De activiteiten zowel op Koningsnach als Koningsdag 

worden georganiseerd op verschillende locaties in zowel 

Soest als Soesterberg. Let daarom goed op waar en op 

welk tijdstip een activiteit plaatsvindt.  

Omdat de meeste activiteiten veel bezoekers trekken en 

er weinig parkeerterreinen in de naaste omgeving van 

de feestlocaties bevinden zal het wellicht lastig worden 

om een parkeerplek voor uw auto te vinden. 

 

Kom daarom gewoon op de fiets  
naar één van de activiteiten. 
 

Belangrijke informatie



       Soest en  
Soesterberg 
IEDEREEN EEN HEERLIJK EN ZONNIG  
ORANJE VOLKSFEEST TOEGEWENST! 
 
Comité Koningsdag  
Soest/Soesterberg 
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Alle Soesters 

wensen u een 

fijne verjaardag!

KONINGSDAGSOEST.NL


