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Van de redactie
Najaar, het was er even wachten op, maar deze is dan nu  

echt gekomen. 

Temperaturen dalen, de vogeltrek heeft aangevangen, de zwartepietendiscussie laait weer op en 
wij... ook wij maken ons op voor het winterseizoen. Kaarten, Sjoelen, Bingo en nog veel meer prijkt 
alweer op de agenda.

Zo na de Gildefeesten is er even een moment ge-
weest van zo, dat zit er op, dat hebben we weer 
mooi met elkaar gedaan. Dat Gildefeest hebben 
we met de medewerkers geëvalueerd tijdens de 
medewerkersavond nieuwe stijl. Een verslag van 
deze avond treft u ook aan in deze Gildepraot.
Dat eerder genoemde moment is echter een kort 
moment, want, er staat heel veel te gebeuren.

Het korps heeft zo haar representatieve taken, 
lees optredens en de besturen zijn druk in de weer 
met de voorbereidingen voor het Landjuweel 2017.

Er staat een heel mooi jaar voor de deur. Velen, 
lees Gildeleden, deelnemers van toen en Soesters 
hebben mooie herinneringen aan 1987.

Laten we er met zijn allen aan werken dat de 
 nieuwe generaties, de nieuwe Soesters maar 
 uiteraard ook wij zelf over jaren nog kunnen 
 zeggen: Wat was dat een mooi feest in 2017.

Voor nu weer veel leesplezier.
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Van de overheden

Het is weer voorbij die mooie zomer, was een bekend liedje van de artiest Gerard Cox. Na een 
 aarzelend begin kijken wij in dit jaar inmiddels ook terug op een mooie zomer die nog maar net 
afgesloten lijkt. Een mooie zomer die, bij de vele activiteiten, ook ons Gilde goed van pas kwam. 

Zeker tijdens de gildefeesten waar wij dan ook 
met een goed gevoel op terugkijken. Het heeft 
veel mensen, jong en oud, vertier en ontspanning 
bezorgd. Veel werk voor veel medewerkers, maar 
vele blijde mensen is dan wel het resultaat waar 
we trots op mogen zijn. De dank voor de inzet van 
velen is met de medewerkeravond op 15 oktober 
j.l hopelijk op passende wijze onderstreept. Met 
het finale schot tijdens het koningsschieten kwam 
het koningsjaar van Marcel van de Breemer en zijn 
charmante hofhouding ook weer tot een einde. 
Dank zijn wij zeker verschuldigd aan Marcel en 
Susan die samen met Silvia en Corina zich hebben 
ingezet om er een mooi koningsjaar van te ma-
ken! Op 19 augustus, bij een optreden van het 
korps op de Paltz hebben we foto’s kunnen maken 
die ook gebruikt zijn voor de gildekalender 2017. 
Het is de moeite waard om die voor het nieuwe 
jaar aan te schaffen, het brengt u vast in de sferen 
van het landjuweel met de talrijke gilden van met 
name Noord-Brabant. Een nieuwe koning heeft 
zich met zijn finale schot aangediend in de per-
soon van Mark Leegwater. Samen met Christel 
Ann en de hofdames Ilona en Lidia heeft hij zich 
in de achterliggende maanden al behoorlijk 
 kunnen inlopen en het gilde mogen represen-
teren. Een mooi hoogtepunt daarbij was het op-
treden van het gildekorps op 9 oktober in de Sint 
Jan in Den Bosch. Samen met het Soester kerk-
koor Canto Nuovo leverden wij een bijdrage aan 
de mis op de Hoofdliedendag van de Noord- 
Brabantse Federatie van Schuttersgilden waarbij 
wij zijn aangesloten. Een dag die ook een mooie 
aanzet gaf aan de vele gilden die van plan zijn om 
volgend jaar af te reizen naar Soest om deel te ne-
men aan het landjuweel. Duidelijk is nu al dat wij 
een groot aantal van hen kunnen verwachten. 
2017 wordt dus een druk jaar waar aan het comité 
Landjuweel o.l.v René van Hal al veel organisatie-
vermogen heeft besteed. Het wordt ongetwijfeld 

een mooi festijn, passend in onze tradities, maar 
het komt niet van zelf goed. U weet het vast, er 
kan zomaar een beroep op uw inzet worden ge-
daan. Voor alsnog gaan we als gilde over tot de 
orde van de dag met het winterprogramma voor 
de komende maanden en de invulling van de 
 gildefeesten en het landjuweel 2017. Het blijft 
nog lange tijd onrustig bij ons Gilde!

Kees Wantenaar

Ouderman aan het woord
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Van de overheden

OVERLEDEN GILDELEDEN EN GILDEVRIENDEN

Sinds het verschijnen van de vorige Gildepraot zijn ons (voorzover bekend) de volgende  
gilde broeders, -zusters en/of gildevrienden ontvallen:

Dhr. Ton A. Meijer, Torenstraat 22A, Soest  26-03-1949 / 04-01-2016
Mevr. Annie J.A. Grift - Brundel, Wiardi Beckmanstraat 313, Soest 23-09-1929 / 08-02-2016
Mevr. G.W. Vlug - Goes, Wiardi Beckmanstraat 159, Soest  24-04-1926 / 19-02-2016
Mevr. A.E.J. van Asselt - Schalkx, Dorresteinweg 44, Soest 19-06-1947 / 22-03-2016
Mevr. C. Fugers - Mineur, Kerkpad NZ 22, Soest 22-12-1922 / 24-03-2016
Dhr. G.T. Hagen, Hartweg 45, Soest  24-06-1943 / 25-05-2016
Dhr. G. Roest Boekweitland 100, Soest 28-09-1936 / 21-05-2016
Mevr. W.J. Hilhorst - Hilhorst, Dalplein 2 kamer 305, Soest 06-05-1928 / 21-06-2016
Mevr. C.M.M. de Kruijf - van Doorn, Bazuin 31, Soest 16-04-1957 / 22-08-2016
Dhr. G. ten Haaf, De Gouden Ploeg 11, Soest 17-03-1949 / 27-09-2016
Dhr. J. Hom, Wiardi Beckmanstraat 24, Soest  03-01-1928/10-11-2016

Wij wensen alle achtergebleven familieleden en vrienden veel sterkte bij het verwerken  
van het verlies van hun dierbare.
Volgens oud Gildegebruik zal voor de zielenrust van de overleden gildebroeders en -zusters 
een H. Mis worden opgedragen.
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Van de overheden
Bericht uit Rome …

De rubriek “vanuit het pastoresteam” had vele 
jaren een vaste plaats in onze Gildepraot. Deze 
was opgestart toen we in Soest nog een eigen 
parochie waren. De laatste jaren is veel veran-
derd en is de katholieke gemeenschap van 
Soest onderdeel geworden van de HH Martha & 
Mariaparochie. Deze parochie beschikt over een 
in verhouding klein pastoresteam die gelukkig 
wel wordt ondersteund door een veelheid aan 
vrijwilligers waarvan er ook verschillende voor-
gaan in de weekendvieringen. Dit was een van 
de aanleidingen om deze rubriek in een ander 
jasje te stoppen en een nieuwe inhoud te 
 geven. Vanaf heden onder de naam “Bericht uit 
Rome…”. De laatste gildepelgrimage met 
Rome als einddoel was daarvoor wellicht de 
 directe aanleiding om deze titel te kiezen.

In de periode 24 tot en met 29 september ver-
bleven we tijdens onze laatste Gildepelgrimage in 
Rome. Dit naar aanleiding van de oproep van 
Paus Franciscus om in het Heilig Jaar naar Rome 
te  komen. Het was voor mij zeker niet de eerste 
keer dat ik een bezoek heb gebracht aan Rome, 
want die stad heb ik al eerder bezocht met o.a. de 
gildepelgrimages, de voorbereidingen voor deze 
reizen maar ook privé. Toch was het deze keer wel 
een hele bijzondere ervaring.
Die ervaring had niet specifiek te maken met de 
grote drukte in Rome. Het leek wel of heel de we-
reld naar Rome is afgereisd. Ook niet in de bevei-
liging van de bezienswaardigheden, de vele 
poortjes die je door moest om één van de basilie-
ken te bezoeken. Neen, het zat deze keer in de 
sfeer en met name die op het Sint Pietersplein op 
het moment dat de Paus daar de eucharistie cele-
breert of zijn audiëntie houdt en daarna en soms 
voorafgaande in zijn auto over dit Plein wordt ge-
reden. Er staan dan vele tienduizenden die pro-
beren een glimp van hem op te vangen, een foto 
of filmpje te maken. En af en toe stopt de Paus 
tijdens zijn toer en maakt contact met mensen en 
vooral kinderen die hem aangereikt worden.

Wanneer Paus Franciscus tot de aanwezigen 
spreekt dan ontstaat er ook iets bijzonders, iets 
dat je warm maakt. Ondanks het feit dat hij in het 
Italiaans spreekt, weet hij je te raken omdat zijn 
mimiek, maar ook zijn gebaren je oproepen op 
weg te gaan en de blijde boodschap van God in 
praktijk te brengen. Elke keer haalt hij de actuali-
teit in de wereld aan: de oorlogen, de vele vluch-
telingen, aardbevingen en andere rampen. Hij 
roept op in dit Jaar van Barmhartigheid je open 
te stellen, gastvrij te zijn wijzend op de taak die 
je hebt.
Die boodschap werd tijdens onze Romereis ook 
uitgedragen tijdens de vieringen waaraan we als 
pelgrims hebben deel genomen, in Limburg ad 
Lahn, in Rome en ook in Einsiedeln in Zwitser-
land. Elke keer op een andere wijze, waarbij de 
symboliek en tradities van de gilden natuurlijk 
ook hun uitwerking hebben. Je voelt je met elkaar 
verbonden, ondanks de verschillen die elke mens 
ten opzichte van elkaar heeft. Je “viert” op bij-
zondere plekken en door samen te bidden, samen 
te zingen, samen ook even stil te zijn, dat je maar 
een miniem onderdeel bent van een groter ge-
heel, van een gemeenschap met steeds weer ver-
schillende mensen, maar die allemaal op de een 
of andere wijze geraakt worden en iets van zich-
zelf geven.

Wanneer je dan in Rome bent en met zoveel men-
sen, dan is de tegenstelling met een kerkbezoek 
in Nederland op zondag soms zo enorm. Maar 
toch. Ook daar ontstaat een bepaalde sfeer, zeker 
wanneer je iets van jezelf durft te geven. Als gil-
debroeder heb je bij je intrede tegenwoordig een 
Eed afgelegd waarin je een actieve rol toezegt 
van broederschap, gemeenschapszin en solidari-
teit met degenen die je aandacht nodig hebben. 
Laten we die toezegging ook blijven waar maken 
en ons inzetten voor de gemeenschap, binnen 
het gilde, binnen de Soester gemeenschap, bin-
nen de katholieke gemeenschap.

René van Hal



In oktober zijn we weer van start gegaan met onze winteractiviteiten en iedereen is hiervoor van 
harte uitgenodigd. Misschien kent u het zaterdagavond tv programma “Zullen We een Spelletje 
Doen? ” Als variatie hierop wil ik U vragen ”Komt U Dit Winterseizoen Een Spelletje Doen In Het 
Gildehuis?” Dit jaar starten wij met ons 26e seizoen, want in oktober 1991 zijn wij in het Gildehuis 
gestart. Met name het sjoelen werd toen voor het eerst een regelmatig maandelijks terugkerende 
activiteit. Kaartavonden worden sinds de heropleving van het gilde met grote regelmaat gehou-
den, vaak op de 3e dinsdag van de maand. Die traditie blijven wij trouw.

Sjoelen doen wij altijd op de 2e dinsdag van de 
maand en we startten daarmee op dinsdag  
11 oktober. Het afgelopen jaar hadden wij een 
gemiddelde deelname van ruim 30 deelnemers. 
We spelen elke avond op 6 sjoelbakken. Door mid-
del van het trekken van een kaart worden er  
6 groepen geformeerd. Elke avond zijn er voor 
elke groep prijsjes te winnen. We spelen ge-
durende het winterseizoen een competitie, maar 
de gezelligheid staat voorop. De deelname be-
staat uit een goede mix van mannen en vrouwen. 
Deelname kost €2,- per persoon, een kopje koffie 
met koekje inbe grepen. Aanvang 20.00 uur. 

Kaarten doen wij elke 3e dinsdag van de maand. 
Ook de deelname aan het klaverjassen was het af-
gelopen seizoen zeer goed te noemen en dat ver-
heugt ons zeer. Zo af en toe een kaartje leggen is 
bijzonder gezellig. In het Gildehuis is iedereen 
dan ook van harte welkom. Helaas moeten we elk 
seizoen afscheid nemen van trouwe kaarters dus 
we hebben nog ruimte voor nieuwe kaarters. Bij 
het klaverjassen wordt voor de dagprijzen ge-
speeld maar ook voor de competitie. Wij spelen 
elke avond 3 rondes van 16 giften. Na elke ronde 
worden er nieuwe lootjes getrokken zodat men 
tijdens de avond 3x met een wisselend gezelschap 
aan tafel zit. Ook hier vragen wij een bijdrage van 
€2,- per persoon incl. kopje koffie en een koekje. 
Aanvang 20.00 uur. 

Ook schudjassers geven wij het nieuwe seizoen 
weer de gelegenheid om tijdens de kaartavond 
hun spel te spelen. Hiervoor zijn 1 of meerdere 
4-tallen nodig. Misschien is het wenselijk vooraf-
gaand aan de kaartavond met elkaar (schudjas-
sers) contact op te nemen. Zij spelen om de dag-
prijs.

Tijdens al onze activiteiten in het Gildehuis kunt u 
de nog in het bezit zijnde consumptie-bonnen 
<gildefeest 2016> gebruiken. Elke consumptie 
kost 1 bon. Nieuwe bonnen kunt u kopen voor de 
speciale Gildehuisprijs van € 1,50 per stuk. 

Met de organisatie van deze winteractiviteiten wil 
het gilde praktisch uitvoering geven aan haar 
doelstelling. Het bevorderen van welzijn, saam-
horigheid en broederschap van de Soester ge-
meenschap. Omdat onze winteractiviteiten open 
staan voor alle Soesters worden de gilde-activi-
teiten ook vermeld in de weekkalender van de 
Soester Courant. Ook zijn de data van gilde-acti-
viteiten vermeld op onze website: www.gil-
desoest.nl

Tot ziens op een of meerdere avonden!!!

Fred Engberink en medewerkers.
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Start winteractiviteiten in oktober

Gilde-activiteiten
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TERUGBLIK GILDEFEESTEN 2016

Terugblik activiteiten

Het was weer genieten, geweldig weer en minstens zo’n goede sfeer! Tienduizenden mensen 
 makten op enig moment de weg naar de Blaak, die er zonovergoten bij lag.

Maandag-woensdag 22/24-8 : Sportief en 
 cultureel
Deze drie avonden werden weer mogelijk gemaakt 
door de organiserende verenigingen, maar wel in 
een andere setting. Na decennia belangeloze be-
schikbaarstelling van de schaapskooi door de 
fam. v.d. Grift werd ons door hun verzocht om 
vanaf dit jaar een andere oplossing te vinden. 
Daar hadden we al iets op geanticipeerd en het 
weer maakte het ons ook mogelijk om de in het 
weekend als rookruimte gebruikte overkapping 
tot terras om te dopen. In de loop van de week 
kwam er zelfs een vijver met fontein, die al heel 
snel ook door vissen bewoond bleek te worden.

Het feit dat vele fietsers, wandelaars en hardlo-
pers langer dan gebruikelijk bleven geeft goede 
hoop dat we het gemis van de onvergelijkbare 
ambiance van de schaapskooi toch een beetje 
hebben kunnen compenseren.

Donderdag 25-8 : Afhalen koning, ledenavond 
en Koningsbal
Al sinds mensenheugenis is de ledenavond op de 
vrijdagavond, maar vanwege het optreden van 
Guus Meeuwis, die alleen op vrijdag kon, werd dit 
jaar uitgeweken naar de donderdagavond. Op de 
opkomst heeft dit nauwelijks invloed gehad, om 
acht uur zat het afgeschermde voorste deel van 
de tent vol om de diverse ceremoniële onderdelen 
mee te maken. Ondanks een ingelast verrassings-
bezoek van een Brabantse delegatie, die René 
van Hal een prijs uitreikte voor zijn Gildetrom-
artikelen, lukte het toch om dit programmaon-
derdeel in de afgesproken tijd af te ronden, inclu-
sief als uitsmijter de komische act van 4 
gildeleden. Toen was het tijd om uit te zwermen 
naar het koelere deel van de tent en het reeds ge-
memoreerde terras. En daar bleef het nog heel 
lang gezellig!

Vrijdag 26-8 : Guus Meeuwis
Reeds ver van tevoren uitverkocht stroomde de 
tent op vrijdagavond vol met bezoekers die er 
duidelijk zin in hadden. Voorprogramma Laag-
land en Yvon Mocking waren na afloop van hun 
optreden toch weer verrast door het enthousias-
me van het publiek, dat op deze manier klaarge-
stoomd werd voor de hoofdact. Alhoewel velen 
dachten dat de hoge buitentemperaturen er wel 
voor zou zorgen dat de bartent voldoende aan-
trekkingskracht zou houden, bleek deze toch wel 
degelijk leeg te lopen op het moment dat de Bra-
bantse bard zijn optreden startte. En, ook in te-
genstelling tot veler mening, de feesttent bleek 
toch voldoende plek te bieden voor de uitzinnige 
menigte, die waar voor zijn geld kreeg.

Zaterdag 27-8 : Volksfeest
De Blaak was over de gehele oppervlakte in goede 
conditie en daar werd dankbaar gebruik van ge-
maakt door de deelnemers aan het Volkspaarden-
feest, de kinderspelen, de teams van de Volksspe-
len en het publiek dat iets minder talrijk in aantal 
was dan voorgaande jaren. In dit geval lijkt het 
weer misschien te goed geweest te zijn, velen zul-
len het “mogelijk laatste mooie weekend” elders 
doorgebracht hebben en mogelijk hebben ook de 
activiteiten bij het Nationaal Militair Museum de 
nodige mensen gelokt.   
Dat zette zich voort op de avond, waar de tent 
niet volledig gevuld was, maar waar DJ Laurens, 
Vangrail en Kraantje Pappie een geweldige sfeer 
wisten te creëren!

Zondag 28-8 : Koningsschieten en Hollands 
Glorie
Dit jaar is extra aandacht gegeven aan uitbrei-
ding van het programma in het begin van de mid-
dag, zonder de aandacht van het natuurlijke 
hoogtepunt af te leiden, het Koningsschieten. 
Reeds kort nadat het korps met enkele genodig-
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Terugblik activiteiten

den uit het Gelderse na de eucharistieviering een 
welverdiende broodmaaltijd hadden genoten, 
startte op het veld al de eerste voorstelling van 
de Sesamstraatshow. Vanuit de muziektent ver-
maakten zij een talrijk publiek, terwijl tegelijker-
tijd ook de kramen van KidsEvent druk bezocht 
werden. De aansluitende kinderdisco in de tent 
viel in de smaak, maar nog lang niet iedere be-
langstellende wist daar de weg naartoe te vinden 
of vonden het buiten gewoon te lekker. De prima 
weersomstandigheden zorgden er voor dat zich 
rond het tapeiland een volop bezet terras vorm-
de, dat onder het genot van een drankje ook kon 
genieten van de Eemlander blaaskapel, die Se-
samstraat afloste in de muziektent. Maar ook het 
Koningsschieten was vanaf die plek goed te vol-
gen, en naarmate de spanning toenam, gingen 
velen toch dichterbij een kijkje nemen. Heersend 
koning Marcel vd Breemer slaagde er bijna in om 
zijn koningsschap te continueren, maar vlak na-
dat hem dat net niet lukte, schoot Mark Leegwa-
ter zich naar de eeuwige roem, in ieder geval voor 
dit jaar. De Bolle Jan Roadshow zorgde ’s avonds 
voor een prima bezochte zondagavond met o.a. 
optredens van Stef Ekkel en Henk Dissel en lijkt 
voorlopig een blijvertje.

Maandag 29-8 : Seniorencontactmiddag en 
Back2Schoolparty
Voor de seniorencontactmiddag is het al een paar 
jaar zoeken naar de juiste formule en inrichting, 
maar voor dit jaar zijn we redelijk overtuigd van 
een geslaagde middag. De show Radiodagen 
bleek een kwalitatief hoogstaand en onderhou-
dend optreden. De vendeliers pakten alsnog hun 
moment om te vendelen op Guus Meeuwis’ Bra-
bant (daarvoor bleek vrijdagavond echt geen 
ruimte) en daarna zorgde de DJ voor een feest-
sfeer, waarin velen de voetjes van de vloer dans-
ten. De dalende tendens van bezoekersaantallen 
op de maandagavond heeft zich helaas verder 
voortgezet, waardoor slechts enkele honderden 
de Back2Schoolparty bezochten, maar die had-
den wel een geweldige avond zonder noemens-
waardige incidenten.
Dinsdagmiddag was de tent en een groot deel van 
het terrein al weer leeg en de materialen afge-
voerd, door de inzet van onze onvermoeibare me-
dewerkers. Zaterdag werden door een minstens 
zo enthousiaste club de laatste zaken gedemon-
teerd, uit de grond gehaald en voor transport op-
gestapeld.

Buurt en medewerkers verdienen opnieuw allen 
onze hartelijke dank voor de geweldige Gilde-
feesten, die we met elkaar mogelijk hebben ge-
maakt!

TE KOOP: 
Gildekalender 2017

De kalender is te koop in het 
Gildehuis. Kosten vijf euro. Vraag 
bij een van de bestuursleden 
of de dienstdoende bar-man/
vrouw naar de kalender. 

Of mail naar wim@gildesoest.nl
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Pelgrimsmis

Terugblik activiteiten
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Terugblik activiteiten
Optreden Mets
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Terugblik activiteiten
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Terugblik activiteiten
Soester gilde actief op de Hoofdliedendag in Den Bosch

Op de 2e zaterdag van de maand oktober wordt al vele tientallen jaren in Den Bosch de Hoofd liedendag 
georganiseerd. De Hoofdliedendag wordt georganiseerd door de Noord-Brabantse Federatie van Schut-
tersgilden (NBFS) waarvan ons gilde ook onderdeel is. 

Deze dag is bedoeld voor de bestuurders van de 
aangesloten gilden en wordt gebruikt om actuele 
zaken met elkaar uit te wisselen en een actueel 
thema met elkaar in de middag te bespreken, zoals 
dit jaar op 8 oktober de “herpositionering van de 
Brabantse gilden”. De dag wordt geopend met een 
eucharistieviering in de St. Jan in Den Bosch, waar-
na iedereen in het Provinciehuis gastvrij wordt ont-
vangen voor eerst de jaarrede van de voorzitter van 
de NBFS, de huldiging van enkele leden met bijzon-
dere verdiensten voor het gildewezen, met aanslui-
tend de Brabantse koffietafel. Wanneer iedereen 
verzadigd is gaan de aanwezigen weer naar de gro-
te zaal voor een symposium of andersoortige le-
zing. Elk jaar wordt een van de gilden in de gele-
genheid gesteld om een actieve bijdrage te leveren 
door de organisatie van de viering in de Sint Jan in 
Den Bosch. Dat gebeurt via de 6 Kringen waaruit de 
NBFS bestaat. Alweer enkele jaren geleden had ons 
gilde in de Kring Jaarvergadering van het Land van 
Cuijk de organisatie rondom deze Hoofdliedendag 
gegund gekregen als een opstap naar het in 2017 in 
Soest te organiseren Landjuweel. Door ons gilde 
werd vervolgens het zangkoor Canto Nuovo onder 
leiding van Paul Snoek gevraagd de gezangen in de 
viering te verzorgen.

Zaterdag 8 oktober
Rond 7.30 uur verzamelde de leden van het zang-
koor zich op het Kerkplein en die van het gildekorps 
zich bij het Gildehuis om in de bus te stappen om 
naar den Bosch te vertrekken. Dan was er daar vol-
doende tijd om voor de viering nog een kopje koffie 
of thee te drinken. Bovendien wilde het koor ook 
nog graag even inzingen in de St. Jan, want deze 
ruimte is heel anders dan de kerken die ze in Soest 
gewend is. Het werd een indrukwekkende viering 
met Mgr. G. de Korte de bisschop van het Bisdom 
Den Bosch als hoofdcelebrant. Onze eigen pastoor 
Joachim Skiba was een van de concelebranten 

 tezamen met pastoor René van Aarden, de Kringgil-
depriester. Al bij binnenkomst waren de aanwezigen 
onder de indruk van de omvang van ons gildekorps 
en de muzikale inbreng die werd gebracht. Aan het 
eind van de viering complimenteerde Mgr. De Korte 
nog even speciaal het zangkoor dat een even gewel-
dige bijdrage leverde. Nadat de celebranten weer 
waren weg gebracht nam het gildekorps de aanwe-
zige gildeleden weer mee naar buiten en verzorgde 
op De Parade een door allen als imposant betitelde 
muzikale en vendelshow. Met een kopje koffie en 
thee met Bossche bol in het Provinciehuis werd het 
bezoek van het Soester gildekorps en het zangkoor 
aan Den Bosch afgesloten en vertrok het gildekorps 
richting Brugge en het zangkoor voor een dagje uit 
in het kader van haar 10-jarig jubileum.

In het Provinciehuis
Naast de inbreng van het gildekorps en het zang-
koor was de inbreng vanuit Soest nog niet afge-
rond. In het Provinciehuis had de organisatie van 
het Landjuweel nog een stand ingericht en mocht 
tijdens de bijeenkomst van de gildebestuurders 
nog een inleiding verzorgen over de Gildedag tij-
dens het Landjuweel. Hierdoor werden nog meer 
gilden enthousiast gemaakt om volgend jaar aan 
deze Gildedag deel te nemen. 

Burgemeester Rob Metz ook mee naar Den Bosch
Bijzonder was de aanwezigheid van onze burge-
meester Rob Metz bij en rondom de viering in de St. 
Jan en de activiteiten in het Provinciehuis. Dat 
werd vanuit Brabant maar natuurlijk ook door ons 
zeer gewaardeerd. Dit toonde eens temeer de goe-
de relatie tussen ons gilde en de plaatselijke over-
heid. En dat komt alleen maar goed uit richting de 
organisatie van het Landjuweel in 2017. Al met al 
een prima Soest-promotie in Brabant, waarvan de 
echo’s zeker nog niet verstomd zijn, want versteld 
van onze bijdrage waren ze daar ook.
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ROMEREIS 2016: een geweldige ervaring

12

Terugblik activiteiten

Vanaf 1989 organiseren we regelmatig (de laatste tijd om de 2 jaar) gildepelgrimages naar be-
kende en ook minder bekende bedevaartplaatsen in Europa. Dit jaar was het einddoel Rome in het 
kader van het Heilig Jaar van Barmhartigheid. Zo’n reis moet natuurlijk wel verder aangekleed 
worden met bezoeken aan bezienswaardigheden vaak in historische steden. Deze keer stonden 
München, Bologna, Siena en Milaan op het programma. Steden die verrassend veel te bieden heb-
ben, maar waar we eigenlijk alleen maar langs rijden naar een of andere vakantiebestemming.

Deze keer ook niet zo’n grote groep. Er waren 150 
deelnemers verdeeld over 3 bussen. Het aantal 
deelnemers die in Soest opstapten was gelijk aan 
voorgaande reizen. Dus nog voldoende belang-
stelling. En de pelgrims kwamen enthousiast te-
rug. De reis werd zeer positief gewaardeerd en al 
tijdens de reis werd dit duidelijk. Vanuit Soest 
vertrokken we met 2 bussen. De eerste bus haalde 
nog deelnemers op in Dinther, terwijl de 2e bus 
die Soest aandeed al een rondje west- en midden 
Brabant had gemaakt om reizigers op te pakken.
De eerste grote stop was in Limburg ad Lahn, 
waar we met elkaar deze Romereis openden met 
een viering. Dat gebeurde in de St. Georg Dom, de 
kathedrale kerk van het Bisdom met dezelfde 
naam, waar de zondag ervoor een nieuwe bis-
schop was geïnstalleerd. We werden door een Ne-
derlands sprekende zuster ontvangen. Ook de 
Dompriest Georg Rehberg was aanwezig en ge-
noot van dit voor hem bijzondere bezoek aan zijn 
mooie Dom. Op onze reis richting Rome mochten 
we München tijdens de bierfeesten, Bologna met 
een Franciscaans jongerenfeest en Siena bezoe-
ken. Overal hadden we best wel ruim de tijd om 
een weliswaar globale indruk te krijgen. De be-
zoeken zorgen echter wel voor een compleet pro-
gramma, zo hebben we ervaren.

Rome
In Rome hebben we met z’n allen de Nederlandse 
viering in de Friezenkerk bijgewoond en er een 
gildetintje aan gegeven door de gildegroet te 
brengen, en vooral door de gezangen te verzor-
gen met de vele zangers die aan onze reis deel-
namen. Na afloop werden we verrast dat we nog 
de Paus in eigen persoon mochten zien op het 
Sint Pietersplein na afloop van een viering waar-

in hij voorging en nog even een rondrit maakte. 
Je kon hem bijna aanraken ondanks het feit dat 
de beveiliging ons op grotere afstand bracht.
Na 2 dagen van verdere kennismaking met Rome 
was onze Pelgrimsdag aangebroken. Al weer heel 
vroeg uit de veren om op tijd op het Sint Pieters-
plein te zijn voor de Audiëntie. We waren net op 
tijd door de controle toen de Paus zijn rondrit 
over het plein begon. Tijdens zo’n Audiëntie zie je 
pas hoeveel mensen er naar Rome zijn gekomen 
om een glimp van de Paus op te vangen, face-to-
face dan wel op de grote schermen op dit Plein. In 
de middag een viering in de S. Maria Maggiore, de 
oudste basiliek van Rome en dan ook nog in de 
kapel waar Prinses Irene getrouwd is. En deze 
 viering wordt dan ook nog eens bijgewoond door 
haar zoon, Prins Jaime, die ambassadeur bij de 
Heilige Stoel is. Hoofdcelebrant was Mgr. Antoon 
Hurkmans, die zichtbaar genoot van deze ont-
moeting met de gilden. Hij schoof zelfs aan bij 
het diner dat we als afsluiting van deze dag in een 
restaurant in de stad opgediend kregen.

Op weg naar huis
De volgende dag op de terugreis. Nog even een 
uitgebreide stop in Milaan en op zaterdag 1 okto-
ber naar de Mariabedevaartplaats Einsiedeln in 
Zwitserland. Na een processie rond de Mariakapel 
een viering in het Oratorium. Daarvoor moesten 
de nodige trappen worden beklommen in de abdij 
van deze bedevaartplaats. Pastor Wil Veldhuis 
was in deze viering hoofdcelebrant en door zijn 
inbreng en de plaats van de viering in de abdij 
gelegen op een berg, moest je wel het gevoel krij-
gen dat je deze keer heel dicht bij de hemel was.
Na een afscheidslunch in Vaals op het Drielan-
denpunt weer richting huis.
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Terugblik activiteiten

Afsluitend
Ondanks dat het een reis van 12 dagen was, leek 
de Romereis ook weer snel voorbij. Tijdens de reis 
heb je trouwens het gevoel dat je al heel lang weg 
bent en met een tussenstop aan de Bloemenri-
vièra in Viareggio met een kilometers lang strand 
had je even het gevoel dat je op zomervakantie 
was. In totaal 11 dagen was het stralend weer 
met aangename temperaturen rond 25 graden. 
De sfeer in groep was uitmuntend en er waren 

geen echte wanklanken. Natuurlijk is een goed 
bed, goed hotel en lekker eten een randvoor-
waarde. Alleen tijdens zo’n reis mag het ook wel 
eens minder zijn. Daarnaast moest vanwege de 
files het activiteitenprogramma wat aangepast 
worden, maar vrije tijd bleef er genoeg over.

En wat zo mooi is, dat ieder weer andere herin-
neringen heeft overgehouden. Daardoor kan nog 
veel en lang over deze reis worden nagepraat.

Schietavond

Na een kort welkom door Bert aan de 43 geregi-
streerde schutters kon er worden gestart met het 
toernooi. Om direct met code rood weer te worden 
stilgelegd, want nog voordat het eerste schot ge-
lost was, moest de rails van baan 2 worden gerepa-
reerd. Evert en zijn kompaan liepen met ladder en 
al als zandhazen over de baan om gedecideerd de 
reparatie uit te voeren. Na een kwartiertje werd het 
sein gegeven en kon het “vurig vuren” beginnen. 
De onderlinge competitie gaat vooral gepaard met 
veel plezier en plagerijtjes en dat maakt de sfeer tot 
een gezellig Gildefeestje. Na de pauze en het ver-
lossende bier werd het schieten hervat en volgens 
velen is dat goed voor de scores. Of het aan het bier 
te danken is of aan het feit dat iedereen dan al een 
oefenronde heeft gedaan blijft raden. Het gezelli-
ge samenzijn in afwachting van de uitslag en vooral 
napraten met grootse verhalen verhoogt de feest-
stemming, dus tegen de tijd dat de prijzen worden 
uitgestald is de stemming top! 
Bert neemt het woord en met een dankbetuiging 
aan de mensen van Prins Hendrik en bijzondere 
aandacht voor de prachtige prijzen, beschikbaar 
gesteld door Harry Janmaat van de Troefmarkt, 
mag André van de Breemer de winnaars bekend ma-
ken. We hebben Bert door, de naam van ondergete-
kende is te lastig en hij laat de eer aan André om 
zijn tong daarover te breken. Bert’s excuus is dat hij 
dan de dames mag zoenen en inderdaad dat doet 
hij dan ook graag.

1ste plaats teams
Mark van Arkel
Genendel Ringenoldus
Michiel Jansen
Monique Bruijs
Martijn van den Hoed
2de plaats teams
Bert Hilhorst
Marco Engberink
Britt van Hamersveld
Marja de Boer
Frans de Boer

Uitslag bij de individuele wedstrijd
Heren
1 Edwin de Boer 186 punten
2 Mark van Arkel 180 punten
3 Vincent Elbersen 180 punten
Dames
1 Genendel Ringenoldus 169 punten
2 Britt van Hamersveld 162 punten
3 Monique Bruijs 151 punten
De troostprijs was deze keer voor Tiny de Ruig, ze 
heeft beloofd dat ze de volgende keer weer zal ein-
digen in de top van het klassement.
Het was weer een gezellige avond. Als winnaar bij 
de dames heb ik het schrijven voor de Gildeproat 
over deze avond op me genomen, start van een 
nieuwe traditie?! Schutters volgende keer betekent 
winnen ook schrijven, dan hoeft André niet meer 
elke keer te kopiëren en plakken. Dank schutters!

Genendel
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Terugblik activiteiten
Medewerkersfeest

Zaterdag 15 oktober was er voor de vrijwilligers van het gilde een gezellige bijeenkomst georgani-
seerd bij Bowling Overhees. 

Het was een zeer geslaagde avond waar fanatiek 
gebowld werd. Een gezellig muziekje van de Drive 
in show Sunway maakte de avond compleet. De 
ouderman nam het woord en bedankte iedereen 
voor hun inzet afgelopen jaar. Een bijzonder be-
dankje was er voor Jaap van den Broek. Al 30 jaar 
fotograaf voor het Gilde, begonnen bij het Land-

juweel in 1987. Jaap ontving een exemplaar van 
de Gildekalender als kleinigheidje. Jaap heeft 
zelf de foto gemaakt van ons Gildekorps dat in de 
kalende bij de maand september staat. Ja sep-
tember de maand waarin het Landjuweel zijn 
hoogtepunt beleeft met nu al meer dan 100 gilde-
korpsen die zich hebben aangemeld.
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Terugblik activiteiten

Komende activiteiten

Algemene Leden Vergadering 
Woensdag 14 december zal de jaarvergadering 
worden gehouden in het Gildehuis. Alle Gilde-
broeders en vrienden krijgen daarvan persoonlijk 
een uitnodiging met de daarbij behorende stuk-
ken. In de ledenver gadering zal het afgelopen 
jaar worden verantwoord en uiteraard ook de visie 
van het bestuur op  komende jaren worden be-
sproken. Aanvang 20.30 uur. Zaal open 20.00 uur.

Nieuwjaarsreceptie
Dit maal niet op de eerste zondag van het nieuwe 
jaar omdat het dan “Nieuwjaarsdag” is. Zondag  
8 januari is een ieder van harte welkom van  

12.00 tot 15.00 uur in het Gildehuis. Rond 13.00 
uur zal de Ouderman ons toespreken en wellicht 
e.e.a. over het programma van het aanstaande 
Landjuweel kunnen vertellen.

Landverpachting
Dinsdag 17 januari om 20:30 uur zal de aanvang 
van de verpachting zijn. Diverse gildebroeders 
gebruiken graag een extra stuk land voor hun 
agrarische bezigheden. Per opbod kunnen ze te-
gen elkaar op bieden. Nadat de notaris de hoog-
ste bieders heeft genoteerd in de akte kan de be-
treffende gildebroeder een jaar lang gebruik 
maken van betreffende perceel.

Medewerkersfeest
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UIT OUDE GILDEBOEKEN

Wetenswaardigheden

Deze keer de tekst uit aan artikel dat op 27 mei 
1987 in de Soester Courant is verschenen. 
Bijzonder was het initiatief van bewoners uit de 
Kerkebuurt om hun woonomgeving feestelijk te 
versieren in de periode dat het Landjuweel daar 
wordt gehouden. Dit artikel was een verslag van 
een eerder die week gehouden bewonersbijeen-
komst.

G. W. v. d. Grift bij acclamatie uitgeroepen tot 
’burgemeester’

Kerkebuurt gaat Landjuweel massaal en enthou-
siast meevieren
Het Landjuweel kan nu al - drie maanden voordat 
het zo ver is niet meer kapot. In elk geval niet als 
het aan de bewoners van de Kerkebuurt ligt. Dat
bleek vorige week wel tijdens de massaal bezochte 
vergadering in de Schaapskooi aan de Ferdinand 
Huycklaan, waar aannemer G.W.v.d.Grift ongeveer 
100 mede-Kerkebuurters gastvrijheid verschafte 
om gezamenlijk te praten over de “aankleding” van 
de oude dorpskern.

Het gebouwtje was haast te klein om de vertegen-
woordigers van de bewoners jong en oud - te bevat-
ten. Ze werden welkom geheten door Gilde-
ouderman W. Schimmel, die er o.m. op wees dat het 
Landjuweel een gemeenschapsfeest voor heel 
Soest zal worden, maar waarin de Kerkebuurt een 
centrale rol zal spelen. “Het zou mooi zijn als de 
buurt drie weken lang een feestdorp zou zijn, want 
dit is het échte Soest,” aldus de ouderman.
Hij vertelde dat in eerste instantie een comité was 
gevormd, bestaande uit de heren V.d.Grift, de 
Groot, Kuyer, V.d.Pol en mevrouw Van Brummelen. 
De heer V.d.Grift liet weten zich met genoegen te 
hebben laten “strikken”
om de buurt warm te maken voor een fraaie versie-
ring, maar ook om een en ander met elkaar door te 
praten met het oog op de eventuele hinder die de 
Kerkebuurt-bewoners van de festiviteiten kunnen 
ondervinden. “Dan weten we wat ons te wachten 
staat,” aldus de heer V.d.Grift.

Middeleeuwse torens 
Het eerste voorstel van het comité de bouw van een 
aantal “middeleeuwse” torens (5 meter hoog. 
doorsnee 1.30 meter) die paarsgewijs (met een tus-
senruimte van ca. 6 meter) op markante punten hij 
de “toegang” tot de Kerkebuurt een plaatsje moe-
ten krijgen. Gedacht wordt aan de Middel-
wijkstraat/Kerkstraat, aan beide zijden (bij Mikimo 
en de Ned. Credietbank), aan de Ferdinand Huyck-
laan/Van Lenneplaan, zes in totaal dus. Eventueel 
te bemannen met hoornblazers bij feestelijke in-
tochten en natuurlijk met vlaggen. Een aantal fa-
brikanten heeft het materiaal voor de torens, die 
worden opgetrokken uit kalkzandsteen inmiddels 
al toegezegd. Uitvoerig werd van gedachten gewis-
seld over de verlichting van de verschil lende fraaie 
huizen in de Kerkebuurt, eventueel met schijn-
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werpers die het comité in een beperkt aantal ter 
beschikking kon stellen - of door andere verlich-
ting. De gemeente heeft inmiddels een groot aan-
tal vlaggen en een partij rood wit blauwe zuiltjes 
beschikbaar gesteld. Het “weitje” naast de Oude 
Kerk is daarvoor mogelijk heel geschikt. Die zuiltjes 
kunnen ook worden gebruikt voor de versiering van 
de andere toegangswegen tot de Kerkebuurt, op-
perde de heer Schimmel nadat een dame had laten 
weten ook aan het Kerkpad graag “middeleeuwse 
poorten” te zien verschijnen. De heer V.d.Grift liet 
overigens weten dat wat hem betreft ook de Neer-
weg, de Eemstraat en de Peter van den Breemerweg 
van de opvallende versiering voorzien mogen wor-
den.

Straat-comités 
De suggestie om per straat een comité te vormen, 
dat “met de bewoners gaat overleggen over de 
beste versiering werd met vreugde begroet. Spon-
taan meldden zich ca. twintig bewoners, die op l7 
juni verder gaan overleggen als “straat-vertegen-
woordigers”. Enige onduidelijkheid heerste er nog 
over de exacte grenzen van de Kerkebuurt. De heer 
V.d.Grift wilde wel een poging doen om die aan te 
geven. “De Torenstraat hoort erbij, ongeveer tot de 
Gouden Ploeg, de Kerkstraat vanaf de Volvo-gara-
ge, het Kerkpad en de Lange Brinkweg tot de boer-
derij van Kees Kuyer, de Eemstraat, de Peter van 
den Breemerweg tot de Hooiweg, de Ferdinand 
Huycklaan, en uiteraard de Olijkeweg. de Neerweg, 
de Kerkdwarsstraat en de Stationsstraat.” De toren 

van de Oude Kerk wordt verlicht en uit de vergade-
ring kwam het verzoek deze ook open te stellen 
voor beklimming. Dat zou het comité opnemen met 
de gemeente. “Buitenom kan natuurlijk altijd,” al-
dus de heer Bakker van het comité. Lof werd toege-
zwaaid aan de hervormde Oude Kerk gemeente, 
voor het initiatief tot twee orgelconcerten en een 
expositie tijdens het Landjuweel.

Tuinen
De heer Bakker - gepensioneerd tuinman van Mari-
enburg verklaarde zich gaarne bereid tot adviezen 
over de groenversieringen. De bewoners lieten we-
ten extra zorg aan hun tuinen te willen besteden. 
Een mevrouw wilde dat de oude dorpspomp weer 
echt water zou geven, en het comité beloofde dat 
op te nemen met de verantwoordelijke instanties. 
de gemeente of de Historische Vereniging. Er kwa-
men nog tal van belangrijke en minder belangrijke 
suggesties ter sprake. Een aantal bewoonsters 
bood spontaan aan vlaggen te maken om de buurt 
zo feestelijk mogelijk aan te kleden. In elk geval 
staat vast dat de Kerkebuurt het Landjuweel hele-
maal gaat mee-maken. Onder de bewoners is de 
geestdrift voor een “ouderwets buurtfeest” ont-
waakt. 

Dat werd nog eens onderstreept door de algemene 
instemming waarmee, op een spontaan voorstel  
van ouderman W. Schimmel, de heer V.d. Grift 
werd uitgeroepen tot ”burgemeester van de Ker-
kebuurt” tijdens het Land juweel.

Wetenswaardigheden
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LANDJUWEEL 1987 DEEL VII

Op dit moment vinden binnen ons gilde de nodige 
voorbereidingen plaats voor de organisatie van we-
derom een Soester Landjuweel in 2017. Hoewel het 
komende landjuweel geenszins een kopie van de edi-
tie uit 1987 zal gaan worden, is het nu wel een mooie 
gelegenheid om in de komende edities van de Gilde-
praot, in de vorm van een persoonlijk verslag, terug te 
gaan naar exact 30 jaar geleden, toen de voorberei-
dingen voor het Landjuweel 1987 werden getroffen. 

Betrokkenheid gemeente Soest
Toen in 1985 de eerste communicatie werd gevoerd 
over de organisatie van een Landjuweel in 1987 
werd natuurlijk ook contact gelegd met de gemeen-
te Soest. In die tijd was mr. Paul Scholten hier bur-
gemeester. Hij stond direct achter het initiatief en 
vond ook dat de gemeente Soest dit goed moest 
oppakken. In het gevormde Comité Landjuweel 
Soest 1987 was in de persoon van Johan Hilhorst, 
een ambtenaar van de gemeente Soest aanwezig, 
alhoewel hij meer was benaderd vanwege zijn con-
tacten met de sport in Soest. Met de gemeente 
Soest ontstond een nauwe relatie omdat de organi-
satie van een dergelijk grootschalig evenement 
toch wel heel bijzonder was. Tot die tijd was de be-
trokkenheid van de gemeente met de organisatie 

van de jaarlijkse gildefeesten altijd wat beperkt 
geweest, alhoewel de afgifte van een vergunning al 
vele jaren toen nodig was en de burgemeester ook 
bij het koningsschieten actief was bij het “vrijen” 
van de vogel. Om de organisatie goed voor te berei-
den ook vanuit de gemeente Soest (die daarbij een 
eigen verantwoordelijkheid had natuurlijk, werd bij 
de gemeente een ambtelijke commissie samenge-
steld met als coördinator de heer Wim Peters, werk-
zaam op het Kabinet. Zo’n contactpersoon maakt 
de relatie naar de gemeente natuurlijk makkelijker. 
Uit ervaring moet ik wel zeggen dat burgemeester 
Scholten zich heel persoonlijk mengde in de voor-
bereidingen, de uitvoering en was ook tijdens het 
Landjuweel in 1987 zichtbaar aanwezig. Naast de 
wethouder Cultuur, Günther Plomp, die bij speciale 
gelegenheden als het tekenen van het sponsorcon-
tract door Heineken persoonlijk aanwezig was. 
Doordat de Historische Optocht een van de hoogte-
punten van dit Landjuweel was, had het College van 
Burgemeester en Wethouders zich ook in histori-
sche kledij gestoken en liep mee in deze Optocht tot 
het moment dat ze aan de Ferdinand Huycklaan het 
defilé afnamen. Bij veel van de activiteiten was een 
delegatie van het College aanwezig, zoals de pre-
sentatie van de speciale Landjuweelwijn, de Land-
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juweelmunt als ook het Openingsspektakel en de 
Brabantse Gildedag. Verschillende malen was ook 
de toenmalige Commissaris van de Koningin, jhr. 
Dr. P.A.C. Beelaerts van Blokland, aanwezig. Hij had 
bij de opening ook een bijzondere speech waarin hij 
op een ludieke wijze inging op de historie van Soest 
en het gilde. Als speciaal geschenk van het ge-
meentebestuur ontving het gilde tijdens de Gilde-
dag een zilveren oudermanstaf met de beeltenis 
van Sint Aechten. Deze wordt trouwens nog bij alle 
presentaties meegevoerd door onze ouderman. Wat 
ook nog noemenswaardig is dat de bespreking van 
de steun aan het Landjuweel door de gemeente 
Soest door de gemeenteraad werd voorzien van een 
toelichting in een Oud-Nederlandse stijl. De steun 
kwam er niet zonder slag of stoot en leverde de no-
dige discussie op. Dat was natuurlijk nog wel een 
periode dat het gilde enerzijds minder zichtbaar 
was in de gemeente, en velen het gevoel hadden 
dat het wel een hele specifieke achterban had 

(mannenbroederschap, katholiek). Een discussie 
die thans gelukkig is verdwenen, alhoewel de domi-
nante rol van de man in het gilde nog altijd wel bij 
buitenstaanders vragen oproept.

Afsluitend
De betrokkenheid van het dagelijks bestuur van 
onze gemeente met het gilde heeft bij de organisa-
tie van het landjuweel wel een duidelijke  impuls 
gekregen en is de basis geweest van een thans al 
meer dan 30 jaar bestaande nauwe verbondenheid 
tussen gilde en de gemeente Soest.



Agenda
Overzicht Gilde-activiteiten 2016-2017

U wordt van harte uitgenodigd om aan de verschillende gilde-activiteiten deel te nemen. 
Voor nadere informatie wordt ook verwezen naar de toelichtende artikelen in deze Gildepraot.

14-12-2016 Algemene Leden Vergadering

08-01-2017 Nieuwjaarsreceptie

17-01-2017 Landverpachting

05-02-2017  Agatha 

24-02-2017 Slachtbingo

19-03-2017  Roosjeszondag

31-03-2017  Schieten bij Prins Hendrik

27-04-2017 Museumplein Soest

KAART-/SJOELAVONDEN IN ‘t GILDEHUIS 

(Aanvang 20.00 uur)

Sjoelavonden:  2e dinsdag van de maand

 13 dec. 2016  
 10 jan. 2017
 14 feb. 2017
 14 mrt. 2017
 11 apr. 2017

Kaartavonden: 3e dinsdag van de maand

 20 dec. 2016
 17 jan. 2017
 21 feb. 2017
 21 mrt. 2017
 25 apr. 2017
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