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Van de redactie
Geluk zit in een klein hoekje 

Of, geluk is de kunst een boeket te maken van de bloemen waar je bij kunt.
Nee, geluk dwing je af, zal een ander zeggen of zonder geluk vaart niemand wel. 

Zomaar een paar spreekwoorden en zegswijze met 
het woord geluk er in. Waarom? Ik las in de krant 
dat de Nederlanders het op vijf na gelukkigste 
volk ter wereld zijn. Bijzonder is dan te kunnen 
opmerken dat we meer gezegden en spreekwoor-
den kennen met het woord ongeluk.

De Verenigde Naties stellen jaarlijks een Word 
Happiness Report op. Ze meten onder andere de 
welvaart (bbp) en de kracht van het sociale vang-
net. Andere factoren die meegewogen worden 
zijn de levensverwachting, persoonlijke vrijheid, 
vrijgevigheid, (on)gelijkheid, sociale cohesie, 
kwaliteit van de zorg en de mate van corruptie. 

Leg deze factoren naast die van de doelstelling 
van het Gilde en u ziet, er zijn grote overeenkom-
sten. Of te wel bij het Gilde zitten bijna alleen 
maar gelukkige mensen en door elkaar te helpen 
wordt het groepje minder gelukkigen alleen maar 
kleiner.

Wat een geluk dat ik bij het Gilde zit.

Voor nu weer veel leesplezier.
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Van de overheden

Met een ‘Pasen’ gevoel begin ik aan dit voorwoord. 

Natuurlijk is Pasen verbonden met onze christe-
lijke waarden en het lijden, kruisigen en de 
 wederopstanding van Jezus Christus. In de hec-
tiek van de huidige tijd vergeten we dat wel eens. 
Maar Pasen geeft daarnaast ook weer dat gevoel 
van: het voorjaar is nu echt begonnen, al of niet 
gekoppeld aan mooi weer, familiecontact, wat 
vrije dagen of een korte vakantie. Kortom, het 
perspectief van een mooie lange zomer lonkt. Ook 
bij ons Gilde, de laatste slotakkoorden van het 
winterseizoen trillen na. Dank zijn wij verschul-
digd aan de mensen die deze activiteiten hebben 
verzorgd. Xander van Dazelaar heeft door verhui-
zing afscheid moeten nemen van ons vereni-
gingsbestuur maar blijft zich gelukkig inzetten bij 
het korps en het bestuur van stichting Gildefees-
ten Soest. In de Algemene Ledenvergadering 
hebben we André van den Breemer en Marc Hil-
horst kunnen instaleren als bestuurslid waarmee 
we het verenigingsbestuur op sterkte houden. 
Motivatie en inzet van velen is iets wat we zeker 
nodig hebben de komende tijd. 
Vooruitkijkend naar het komende half jaar loopt 
de spanning achter de schermen behoorlijk op. 
Onder de noemer van Gildefeesten en het Land-
juweel zijn de vereniging maar zeker de stichting 
Gildefeesten en het comité Landjuweel naarstig 
bezig om alles bij de festiviteiten zowel organisa-
torisch als financieel in goede banen te leiden. 
Geen kleine klus met de vele organisaties, activi-
teiten, verwachte bezoekers en deelnemers die 
we op het oog hebben. Natuurlijk, de schouders 
eronder, er voor gaan en een goed programma 
dan komt het allemaal wel goed zal u denken, 
maar toch… We gaan het meemaken en hopelijk 
wordt er in de verdere toekomst nog lang nage-
praat over die “mooie” zomer 2017.
Met Koningsdag op 27 april kunt u op het Muse-
umplein Soest alvast warm lopen en wellicht al de 
toegang tot activiteiten met artiesten voor uzelf 
vastleggen. Het programma is bekend dus wat let 
u. Op het Museumplein leggen we de loper voor u 

uit om de zomer goed te beginnen. Nu Pasen 
 achter ons ligt zoemen we in op Koningsdag en 
daarna…? Vult u zelf maar in.
Ondertussen werken een toenemend aantal 
 mensen gestaag door om ons allen die mooie 
 gildezomer te bezorgen.

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. C.N. van Logtenstein, Lange Brinkweg 67,  17-12-1934 / 26-11-2016
Dhr. G.W. van Roomen, Grote Melmweg 10,  22-03-1932 / 12-12-2016
Mevr. C.M.M. van Eijden - Hilhorst, Julianalaan 62,    / 15-12-2016
Dhr. J.C. Korte, Johannes Poststraat 30,   / 29-01-2017
Dhr. J. van Woudenberg, Klarinet 203,  25-07-1933 / 04-02-2017
Mevr. K.C. Kamphorst - van den Breemer, Burg. Grothestraat 80-126,  26-05-1934 / 28-03-2017

In Memoriam 
Gerard van Roomen

Op 12 december 
2016 overleed op 
84-jarige leeftijd 
Gerard van Roomen. 
Hij heeft binnen het 
gilde verschillende 
rollen vervuld. 

Natuurlijk was hij (sinds 1958) gildebroeder, 
maar al vanaf de (her)oprichting van het 
gildekorps in 1960 was hij lid van het gildekorps 
als vendelier. In 1983 is hij vaandeldrager 
geworden, een functie die hij tot 2003 heeft vol 
gehouden. Tot de viering van zijn 50-jarig 
jubileum bij het gildekorps in 2010 is hij korpslid 
geweest. Vanaf dat moment liet zijn gezondheid 
het niet meer toe actief deel te nemen aan de 
verschillende gilde-activiteiten.

In 1990 schoot hij zich tot koning, in een jaar 
dat hij ook met de gilden meereisde naar Rome 
om daar het Willibrordjaar af te sluiten. Nog 
verschillende keren heeft hij daarna deel ge-
nomen aan een van de vele georganiseerde 
gildepelgrimages, de laatste maal in 2002 naar 
Fatima en Santiago de Compostela.
Zoveel als hij kon was hij aanwezig bij de 
oefenavonden van de vendeliers, ook nadat hij 
geen gildekorpslid meer was. Op maandag  
19 december heeft de familie tezamen met het 
gilde op een indrukwekkende wijze afscheid van 
Gerard genomen.
Gerard heb ik mogen ervaren als een aimabel 
mens, die zich met al zijn aanwezige kracht en 
mogelijkheden inzette voor het gilde(korps). 
Het was zeker geen prater, maar wel een mens 
die genoot van gezelschap en gezelligheid om 
zich heen. Gerard was een gildebroeder die het 
langst lid is geweest van het gildekorps.

René van Hal
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Van de overheden
Bericht uit Rome …

We naderen het Hoogfeest van Pasen en op Eer-
ste Paasdag spreekt Paus Franciscus weer zijn 
Paastoespraak uit en zegent de stad Rome en 
de wereld in het “Urbi et Orbi”. Dit gebeurt al 
vele tientallen jaren met een Nederlands’ tintje 
met de bloemenschat die daar vanuit ons land 
worden geschonken. Prachtige kunstwerken 
zijn het altijd. Paus Joannes Paulus II dankte 
daarvoor altijd hartelijk in onze moederstaal.

Ook onze parochiekerken zijn feestelijk met 
 bloemen versierd om het Paasfeest te vieren. Een 
feest dat wordt aangeduid als het belangrijkste 
christelijke feest. We staan stil bij de Opstanding, 
de Verrijzenis van Jezus en zijn boodschap dat er 
voor ieder van ons leven is na de dood.

Pasen kent ook een aantal andere tradities, die 
eigenlijk niet zoveel met dit Christelijke Feest te 
maken hebben. Zo was het in ieder geval in mijn 
jeugd nog een moment dat je nieuwe kleren 
kreeg. We spreken dat we er op z’n Paasbest uit 
moesten zien. Ook paaseieren, de paashaas, 
paasbrood e.d. zijn nauw verbonden met dit 
feest. Tradities die in de loop van de tijd wel ver-
wateren waardoor er ook ruimte ontstaat voor 
nieuwe tradities.

Het gildewezen kent ook haar tradities, waarbij 
een ervan de verbondenheid met de katholieke 
kerk, de katholieke gemeenschap is. In de Caert 
uit 1560 van het gilde wordt bijvoorbeeld nog 
vermeld dat men alvorens aan gilde-activiteiten 
deel te nemen eerst verplicht was de H. Mis bij te 
wonen en dat ook het feest van de patrones Sint 
Aechten gevierd moest worden als het Hoogfeest 
van Pasen. En zeker in die tijd en wellicht nog vele 
eeuwen is dit een van de vaste tradities binnen 
ons gilde geweest. 

De tijden veranderen. De religie en de kerk nemen 
inmiddels een andere plaats in dan we vroeger 
gewend waren. Natuurlijk wordt nog wel de vraag 
gesteld bij het inschrijven als gildebroeder of je 

katholiek bent, en of en wanneer je gedoopt 
bent. Vieringen met gilde-eer worden nog gehou-
den, maar de verplichting en daarmee de traditie 
om naar deze viering te gaan is voor de gildele-
den vervallen. De vraag is natuurlijk hoe je dat 
nog zou kunnen afdwingen en welke betekenis 
die aanwezigheid dan heeft. Een mooie en ook 
door ons gilde vaak gehanteerde uitspraak daar-
bij is toch wel de volgende: ‘Traditie is niet het 
bewaren van de as, maar het brandend houden 
van het vuur’.

Pasen is een christelijk feest dat nog steeds een 
bijzonder plaats heeft in onze agenda. Een feest 
waarvoor we een extra vrije dag hebben ver-
worven die we vaak weer op een bijzondere ma-
nier invullen door te winkelen. Pasen is ook een 
moment dat de aandacht even naar Rome gaat 
waar Paus Franciscus ons een boodschap mee-
geeft. Even is Rome weer het middelpunt van de 
wereld.
De vraag is of de Paus ons weer kan raken met zijn 
Paasboodschap, en ons daarbij helpt bij het zoe-
ken naar de waarde van ons geloof in ons leven. 
Een uitdaging die wellicht wat extra impulsen kan 
gebruiken. De sleur van elke dag lijkt ons weinig 
ruimte te bieden om stil te staan bij al het mooie 
wat ons leven te bieden heeft.

Ik wens u allen een Zalig en Gezegend Pasen toe.

René van Hal



Het kan maar weinigen ontgaan zijn dat we een hele bijzondere editie van de Gildefeesten gaan 
meemaken vanwege de Landjuweel-status ervan. Dat blijft een wat lastig begrip, want velen 
 associëren die benaming Landjuweel met de Gildedag, die inderdaad de bepalende dag is tijdens 
een Landjuweel. Maar van een organiserend gilde wordt verwacht dat dat niet bij die ene dag blijft, 
er moeten de nodige extra dagen met vermaak geboden worden. Dat is in het Soesterse niet zo 
lastig, want daar staat al een evenement wat daarin voorziet, namelijk de Gildefeesten. Verbind 
die beiden aan elkaar door in de tussenliggende week nog meer platform te bieden voor participe-
rende verenigingen en knoop er een spetterend openingsweekend voor aan en noem het geheel 
Landjuweel. En aldus is geschied, dat wil zeggen er moet nog wel wat gebeuren, maar dat betreft 
vooral polijsten voor nog meer glans aan het juweel. 

Zaterdag 19 augustus t/m zondag 20 augustus: 
Openingsweekend
De zaterdag zal staan in het teken van de old-
timers, zowel auto’s als trekkers zijn na een rond-
rit door Soest en omgeving te bewonderen op het 
terrein, waar de Trotsmarkt extra vertier zal ge-
ven. Tevens wordt die dag Artishock de gelegen-
heid geboden om hun 50-jarig bestaan in wat 
grotere setting te vieren dan gebruikelijk. ’s Mid-
dags zullen zij zich op het terrein manifesteren en 
’s avonds wordt door hun een muzikaal program-
ma geboden.
Zondag is de jeugd doelgroep, KidsEvent biedt 
veel vertier met vele kramen voor de kleineren en 
voor de wat oudere zijn er ’s middags workshops 
op allerlei gebied (sport, muziek, dans, expres-
sie), gecoördineerd door jongerencollectief 
Brandstof, dat ook de programmering van de 
 muziek op die avond zal verzorgen, gericht op de 
wat oudere jeugd. 

Maandag 21 augustus t/m woensdag 23 augus-
tus: Sportief programma met extra’s
Ook dit jaar de gebruikelijke onderdelen van het 
sportieve programma voor vele honderden 
 fietsers en hardlopers, maar dit jaar uitgebreid op 
maandag met een Spinningnight onder auspiciën 
van het Bentinckfonds, op dinsdag met een 
 Operette-avond van mannenkoor Apollo en 
woensdagavond een kleinkunstavond, waarvan 
de exacte invulling nog zal volgen.

Donderdag 24 augustus : Ledenavond
Afgezien van de wisseling van vrijdag- naar don-
derdagavond begint dit onderdeel als altijd met 
een bezoek van het gildekorps aan de Koning van 
ons Gilde, die met zijn hofhouding opgehaald en 
naar de tent begeleid wordt. In het eerste uur van 
het Koningsbal de herdenking van overleden gil-
deleden, de installatie van nieuwe gildebroeders, 
een korte overweging van de pastor en dank-
woord van de koning. Het niet te missen gildeca-
baret-moment vormt de overgang naar een ou-
derwets gezellig feestavond als gildeleden onder 
elkaar. 
 
Vrijdag 25 augustus: Nielson en Waylon
Inmiddels is de paginagrote advertentie in de 
Soester Courant met de aankondiging van het 
programma al verschenen, dus de in de kop ge-
noemde namen zijn geen verrassing meer. Tegen 
de tijd dat dit gelezen wordt, is wellicht ook Ko-
ningsdag al achter de rug en weten we of deze 
namen net zo’n lange rij voor de voorverkoop als 
vorig jaar veroorzaakt hebben. Het ongevraagde 
alleenrecht dat het gilde jarenlang heeft gehad 
op grote acts wordt de laatste jaren gedeeld met 
Cabrio en de paleistuin en dat is mooi voor het 
aanbod in Soest, maar maakt het wel steeds lasti-
ger om ons als gilde op dat gebied te onderschei-
den. Daaruit vloeit de keuze voort om dit jaar zelfs 
2 topacts op 1 avond neer te zetten, beiden met 
band, met ieder hun eigen genre. De Nederpop 
van Nielson en de geheel eigen mix van pop, 
country, soul, rock en blues van Waylon staan ga-
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Gilde-activiteiten

rant voor een geweldige afwisselende muziek-
avond. Hopelijk heeft u zich verzekerd van kaar-
ten!

Zaterdag 26 augustus : Volksfeest/PartyNight
Het dagprogramma start met het Volkspaarden-
feest, even later gevolgd door de Volksspelen, 
het Oud-koningen kampen en de diverse schiet-
wedstrijden. De kinderen kunnen zich de hele dag 
vermaken bij de Kinderspelen. DJ Laurens zal met 
een skihut-zanger de ’s middags bomvolle tent op 
zijn kop zetten.
De zaterdagavond is al jaren het domein van de 
20-30 jarigen en iedereen, die zich in die sfeer 
thuis voelt. De avond zal besloten worden met 
een spetterend optreden van Darkraver, het aan-
stormende DJ-collectief Sick Rhythms zorgt voor 
opening en tussenact, de tweede hoofdact heeft 
af moeten zeggen, maar daarvoor wordt passen-
de vervanging gezocht. 

Zondag 27 augustus : Trefpunt Blaak en Bolle 
Jan Roadshow
Al enige jaren is de intentie om de eerste middag-
uren op het terrein wat meer leven in de brouwe-
rij te brengen, dat willen we elk jaar meer inhoud 
geven. Daarbij ligt het accent op kinderactivitei-
ten. Maar de zondag start traditiegetrouw met 
een eucharistieviering, waarna rond twaalven 
een honderdtal gildebroeders zich opgeven voor 
het Koningsschieten onder de klanken van de 
Eemlander Blaaskapel. Vanaf 12.00 uur zal op een 
buitenpodium de Sesamstraat Liedjesshow te 
zien zijn, zo dichtbij heb je ze nog niet meege-
maakt en zelfs een meet&greet zit standaard in 
het programma! Kinderattracties zijn al sinds 
mensenheugenis onderdeel van het programma, 
de laatste jaren is met KidsEvent nog meer varia-
tie op dat gebied geboden. 
Gedurende de middag verschuift de aandacht 
naar het Koningsschieten, het hoogtepunt van de 
middag, dat “onder normale omstandigheden” 
tegen vieren een winnaar zal kennen, die zich een 
jaar koning mag noemen. 

‘s Avonds zal, na het afhalen van de koning op 
een uiteraard nu nog onbekende locatie, de tent 
weer opengaan voor een feest-/dansavond. Er is 
opnieuw gekozen voor het unieke concept van de 
road-versie van de muzikale bruine kroeg, waar-
van de unieke sfeer wordt overgebracht naar de 
Gildefeesten-tent. In het programma zitten altijd 
de nodige muzikale verrassingen, maar zeker is 
dat Helemaal Hollands en Kees Haak (jawel, de 
zoon van Nico en woonachtig in Soest) hun op-
wachting zullen maken. 

Maandag 28 augustus: 55+festival en Back-
2School Fresh 
Deze middag is nog niet voldoende rond, maar 
uiteraard wordt weer gestreefd naar een net zo 
attractief, maar vooral gezellig programma als 
vorig jaar. 
De maandagavond trekt al een aantal jaar minder, 
maar vooral steeds jonger publiek. Dat heeft naar 
ons idee vooral te maken met de verhoging van de 
alcoholleeftijd en alhoewel het sommigen wat 
paradoxaal in de oren zal klinken, is dat de reden 
geweest om de avond geheel alcoholvrij te ma-
ken. Fresh dus, een concept dat meer en meer in 
den lande te zien is.

Dinsdag 29 augustus t/m zaterdag 2 septem-
ber: Week van de Landjuweel-participanten
Inmiddels zijn reeds een aantal Landjuweel- 
participanten genoemd, maar deze week krijgen 
nog veel meer Soester verenigingen en organisa-
ties een podium in de gildetent. Maar liefst  
10 koren zullen zich presenteren op woensdag-
avond, donderdagavond brengt PVO een avond 
met Pater Moeskroen en vrijdag staat in het teken 
van de traditiedansen in de meest ruime zin van 
het woord, mogelijk gemaakt door o.a. de Soester 
Boerendansgroep.
Zaterdag is het moment dat het Wandelcomité 
 Jacob van Gaesbeek voor de laatste keer een Wan-
deltocht zal verzorgen, speciaal daarvoor is van 
de gebruikelijke dinsdagavond afgestapt en zal 
op deze zaterdagochtend met een speciaal wan-
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Koningsdag op 
het  Museumplein Soest
Openingsceremonie: De optocht begint om 11.00 
uur bij het gemeentehuis. Daar vormen ongeveer 
50 kinderen met versiering het getal 50. Zo oud 
wordt onze koning. Daarna gaat de koninklijke 
garde samen met de burgemeester en de vaandel-
dragers van het Gilde naar het Museumplein aan 
de Steenhoffstraat 46. De koninklijke garde 
draagt de kroon mee voor de koning die op het 
Museumplein zit te wachten.
Om 12.00 komt de stoet aan bij het St. Jozef ge-
bouw bij Het gildehuis, Museum Soest en Artis-
hock. Daar zal de Heer van Soest worden ge-
kroond en beginnen aansluiten op diverse podia 
optredens en zijn er activiteiten voor jong en 
oud. Tussen 12.00 - 19.00 uur een grote variëteit 
aan activiteiten rondom en in het St. Jozefge-
bouw. Vanaf 13.00 uur start tevens de kaartver-
koop van toegangskaarten voor de feestavonden 
tijdens de komende Gildefeesten/Landjuweel 
Soest 2017. Tevens zijn voor diverse avonden tij-
dens het landjuweel ook van verenigingen die 
participeren te koop. Zoals onder andere maar 
niet uitsluitend; Operette Apollo, Dansfestival 
Soester Boerendans Groep; Pater Moeskroen PVO 
en voor de Spinning avond van het Bentinck-
fonds.
Natuurlijk is de entree tot dit “Oranjefeest” 
 gratis. Graag tot dan!

delprogramma afscheid genomen worden van dit 
zeer gewaardeerde comité. Op diezelfde morgen 
organiseert Tempo Toer een toertocht speciaal 
voor MTB/MBC/eBikes. ’s Middags zal voor het 
eerst een Targetsprint in Soest te beleven zijn, 
een biathlon met hardlopen en schieten, niet 
verwonderlijk die combinatie met een tandem-
organisatie van AV Pijnenburg en Schietvereni-
ging Baarn.

Zondag 3 september : Gildedag
En zo is in 2 weken toegewerkt naar het hoogte-
punt en slot van het Landjuweel. De dag waarop 
duizenden Brabantse gildebroeders zich zullen 
presenteren aan een minstens zo groot Soester 
publiek. Ruim 100 Brabantse gilden, gecomple-
teerd door een enkel Gelderse of Limburgse 
schutterij, zullen tegen twaalven onder trom- en 
bazuingeluid en wapperend vaandel als een ge-
sloten front opmarcheren over de Blaak en met 
die Massale Opmars de Gildedag openen. Na de 
nodige ceremonieën zullen de eerste gilden ver-
trekken voor de optochten door Soest. U leest het 
goed, meervoud, de gilden zullen zich verdelen 
en als twee trommende en blazende veelgekleur-
de linten door een deel van Soest-Zuid resp. 
Soest-midden trekken. Bij terugkomst vanuit die 
beide richtingen op de Blaak gaan ze deelnemen 
aan wedstrijden vendelen, trommen of blazen of 
schieten met geweer, kruis- of handboog. Tegen 
het eind van de middag wint de onderlinge broe-
derschap het van de gezonde rivaliteit en zal een 
ouderwets feestje gebouwd worden op terrein en 
in de tent met muziek van Willie en de Billies. Be-
gin van de avond zullen de gildecommandanten 
hun uiterste best moeten doen om alle gildebroe-
ders en –zusters op tijd in de bussen te krijgen 
(tenminste, zo gaat het bij ons altijd) en zal de 
rust wederkeren op de Blaak en omgeving. Maar 
zover is het nog lang niet….

Gilde-activiteiten
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Algemene Ledenvergadering 14 december 2016 

Terugblik activiteiten

Met ruim 530 gildebroeders die uitgenodigd zijn voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
zou je verwachten dat het Gildehuis overvol zou zijn. De praktijk is anders. Jaarlijks komt slechts 
10% naar deze vergadering toe om met het bestuur terug te kijken op het oude jaar en afspraken 
te maken over de plannen voor het komend jaar. 

Dit wordt een belangrijk jaar in de eeuwenlang 
historie met de organisatie van het Landjuweel 
(De daadwerkelijke organisatie ervan is onder-
gebracht in een aparte Stichting Gildefeesten, 
waardoor over de financiële impact niet uit-
gebreid gesproken hoeft te worden).

De vergadering stemde in met de jaarstukken, de 
begroting en de toelating van 8 nieuwe gilde-
broeders. Ook werd stil gestaan bij de voortgang 
van de voorbereiding van het Landjuweel. 

Wat uitgebreider werd stil gestaan bij het af-
scheid van bestuurslid Xander Dazelaar. Verhuisd 
naar buiten Soest kun je geen gildebroeder en 
dus ook geen bestuurslid meer blijven. Hij blijft 
nog wel bestuurslid van de Stichting Gildefeesten 
en als tamboer verbonden met het gildekorps. 
Ouderman Kees Wantenaar blikt bij zijn afscheids-
woordje terug op de vele activiteiten die Xander 
in zijn 11-jarig bestuurslidmaatschap voor het 
gilde heeft betekend. Daarvoor was dank zeker 
op zijn plaats.

Vervolgens werden André van den Breemer en 
Marc Hilhorst gekozen als nieuwe bestuursleden 
nadat ze al een jaar als assistent van het bestuur 
actief waren. De vergadering stemde ook in met 
het voorstel om Johan van ’t Hof als assistent toe 
te voegen aan het bestuur.

Na ruim een uur werd de vergadering afgesloten 
en was het tijd voor informeel overleg onder het 
genot van een drankje en een hapje.
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Zondag 8 januari 2017 Nieuwjaarsbijeenkomst

Dit jaar waren er vele verenigingen en organisaties het gilde voorgegaan met de organisatie van 
een Nieuwjaarsbijeenkomst. Toch was er voor de Nieuwjaarsbijeenkomst van het gilde weer veel 
belangstelling. Wellicht had dit te maken met de eerste presentatie van het programma van het 
Landjuweel Soest 2017. Naast de aanwezigheid van burgemeester Metz, wethouder Van der Torre, 
pastoor Skiba, een vertegenwoordiging van het Gelders Landjuweel in Didam, waren er veel ver-
tegenwoordigers van verenigingen en organisatie waarmee het gilde contacten onderhoud. 

Daarbij ook nog eens veel gildeleden en het Gil-
dehuis liep gezellig vol. Ouderman Kees Wante-
naar had dus een groot gehoor bij zijn Nieuw-
jaarsrede, waarin ook afscheid werd genomen 
van bestuurslid Xander Dazelaar en gildekoning 
Mark Leegwater het schild met zijn foto boven de 
bar mocht plaatsen. Voorzitter van het Comité 
Landjuweel Soest 2017, René van Hal, verzorgde 
enthousiast de hoofdlijnen van het Landjuweel-
programma en ging daarbij speciaal in op de Bra-
bantse Gildedag op 3 september. De namen van 
de artiesten die gaan optreden tijdens het Land-
juweel hield hij nog voor zich, deze zullen rond-
om Koningsdag bekend worden gemaakt. De 
spanning moest worden opgebouwd.
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Landverpachting

Op dinsdagavond 17 januari verzamelden zich diverse gildebroeders in de kleine zaal van het Gildehuis 
voor de jaarlijkse verpachting. Enkelen hadden nadrukkelijk belangstelling voor de aankoop van gras 
en de pacht van de naweide, anderen waren er vooral om de sfeer en natuurlijk om het biedverloop te 
volgen. Onder de leiding van veilingmeester André Roest werd een bijna dezelfde opbrengst bereikt als 
de voorgaande jaren. De opbrengst wordt in het jaar 2019 gebruikt om te kunnen teren.
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Zondag 5 februari 2017: Viering Naamdag van Sint Agatha

Dit keer kon het Soester gilde het Naamfeest van haar patrones Sint Agatha vieren op haar Naamdag, 
zondag 5 Februari. Het gildekorps met vele gildeleden en gildevrienden vertrokken op deze zondag-
morgen richting Soesterberg om de dag te openen met een eucharistieviering met gilde-eer in de H. 
Carolus Borromeuskerk te Soesterberg. Het was die dag dubbel feest omdat het ook een viering was 
waarin het Caroluskoor haar 180-jarig bestaan herdacht.

Celebrant was pastoor Joachim Skiba en de voor-
bereidingscommissie voor deze viering had een 
bijzonder thema “Ertoe doen” meegegeven. Tijdens 
de dienst werd dit thema nader uitgewerkt.
Het werd een mooie viering waarin de vendeliers 
weer tezamen met het koningspaar en bestuur op 
het koor hadden plaats genomen. Het jubilerende 
Caroluskoor zette ook haar beste beentje voor en 
tezamen genoten we van deze samenkomst.
Na afloop deze keer ook weer de gelegenheid voor 
een muzikale en vendelhulde op het plein voor de 
kerk. Het was droog, geen sneeuw zoals vaak en 
ook niet te koud,. Daarmee ook voldoende 

 belangstelling van de kerkgangers. Vele bleven 
vervolgens nog een kopje koffie drinken in het 
Parochiehuis.
Vanaf 12.00 uur werd het feest voortgezet in het 
Gildehuis. Dit keer met een speciale attractie het 
kunnen proeven van bijzondere biertjes, waar-
onder het nieuwe Soester biuertje “Swarte Os”. 
Vanuit de catering werd gezorgd voor lekkere vis-
happen. Uiteindelijk moet natuurlijk de gezellig-
heid het maken. En die was er in overvloed. Een 
lekker informeel feestje in het Gildehuis met de 
mogelijkheid om ook nog even een ronde door 
het Museum Soest te maken.
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Zondag 19 februari 2017: Reünie Romereis 2016

Een zeer geslaagde “Roosjeszondag”

12

Terugblik activiteiten

Het Gildehuis was op zondagmiddag 19 februari gevuld met deelnemers aan de Romereis 2016.  
De bussen 1 en 2 (waarin beiden deelnemers met Soest als opstapplaats zaten) hielden daar hun 
reünie van de zeer geslaagde 12-daagse Gildepelgrimage 2016 naar Rome en vele andere beziens-
waardige steden.

Ook veel reizigers uit Brabant waren aanwezig, 
waaronder 12 personen uit Dinther. Zij waren in 
rouw omdat de bekende plaatselijke troubadour 
en gildebroeder Henk Habraken na een kort ziek-
bed was overleden. Henk heeft ook verschillende 
keren in Soest met zijn gildeliederen opgetreden. 
Bij zijn overlijden wordt kort stil gestaan terwijl 
ook een van zijn muzieknummers gedraaid werd.

Wat je merkt zijn vele mooie herinneringen, die 
door sommigen werden verwerkt in foto-, dan wel 
plakboeken. Natuurlijk was er ook ruimte voor het 
kijken naar videobeelden die door Fred Engberink 
op een DVD waren gezet. 

Hoofdmoot was toch het elkaar weer ontmoeten 
en herinneringen ophalen.

Anders dan in de laatste Gildepraot stond was Roosjeszondag op de zonnige zondag 26 maart en niet 
op de regenachtige zondag 19 maart. Frank, Robert en John voelden al nattigheid….!

Vanaf 12.00 uur stond de koffie en een koekje 
klaar en werden de diverse teams gemaakt: de 
Soester afterpinnetjes, de sissende banden, de 
grijze pieten, de Stresskippen, Zoef Zoef, Robbe-
does, de Soesder rozenplukkers, Rapper op de 
trapper, de Pedaalridders, Acculoos en de 
 Veenroosjes.

Het was een prachtige fietstocht door ons mooie 
Soest met opdrachten en diverse listigheden. Wij 
hadden een tussenstop bij Jolanda en Tonnie van 
de Heuvel op De Veenzoom. Daar kregen wij een 
heerlijk broodje met warme worst en niet te 
 vergeten een Schrobbelèrtje. 
De mooie route eindigde uiteraard bij het Gilde-
huis, alwaar wij nog heerlijk buiten van de zon en 
een drankje konden genieten.
Rond vijf uur verhuisden wij naar binnen en was 
de geestige prijsuitreiking.
De 1e prijs was voor “Acculoos”
De 2e prijs was voor “De Soester afterpinnetjes”
De 3e prijs was voor “De Veenroosjes”
De 4e prijs was voor “De sissende banden”
De poedelprijs was voor “De Pedaalridders”

Na de prijsuitreiking was er nog een heerlijk chi-
nees buffet.
Frank, John, Robert en ook de andere vrijwilli-
gers hartelijk bedankt voor de organisatie van 
deze mooie zonnige gezellige dag. 
Het was weer TOP. 

Groetjes van de Veenroosjes: Ans, Ben, Corry, 
Wim, Diny, Piet, Jolanda, Gerard, Eric en Rian.

Voor de liefhebbers hieronder de geslepen 
 vragen met antwoorden (waar absoluut niet 
over gediscussieerd kon worden):

*De Molen de Windhond stond vroeger op de hoek 
van de Molenstraat / Molenweg. In 2008 is de mo-
len geopend op de huidige plaats. Wanneer is deze 
molen gesloopt?
Deze molen is nog niet gesloopt, hij staat er nog.

*Welke vogel heeft het meest last van de regen?
De kolibrie verbruikt veel energie en bij regen 
gaan de bloemen dicht, dus bij langdurige regen 
sterven ze de hongersdoos.
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*Waarom moet men extra bang zijn bij de tand-
arts?
Het is een tandarts die de elektrische stoel heeft 
uitgevonden, namelijk in 1889 Alfred Southwick.

*Op de plek van het Jan Wolkershof zijn karrenspo-
ren gevonden van bewoners van deze plaats. Hoe 
heten deze mensen?
Soesters.

*Wat kan je niet als je jouw rechteroog sluit?
Niet over jouw rechterschouder kijken.

*Wat heeft men bij doorstroming?
Diarree: dia = door en reo = stromen.

*Wat beeldt Frank uit?
Een zwevende kiezer die niet stemt.

*Bij inspanning, bijvoorbeeld tijdens deze fiets-
tocht krijgt men pijn in de zij. Hoe komt dit?

Niet de milt, maar er zit lucht in de darmen.

*Wat is dit? Krungthepmahanakornamornratana-
kosinmahintarayutthayamahadilokphopnoppara-
trajathaniburiromudomrajaniwesmahasatharna-
mornphimarnavatarnsathitsakkattiyavisanu-
kamprasi.
Langste plaatsnaam, namelijk in Thailand bete-
kent “”ST Mary’s” kerk in de holte van de witte 
hazelaar bij de snelle maalstroom en de kerk van 
“ST Tysilio” bij de rode grot.

*Wat is de kleur van een ijsbeer?
Een ijsbeer heeft geen kleur. De vacht is zwart en 
de haartjes zijn hol en transparant met lucht, in 
de zon reflecteert dit. Zwart en lucht wordt door 
de zon warm.

*Wat heeft u deze fietstocht gemist?
Een paddenstoel, want de fietstocht ging dit keer 
niet door het bos.

Schietavond

Vrijdagavond 31 maart, de halfjaarlijkse schiet-
avond bij Prins Hendrik in Amersfoort. 47 perso-
nen waren weer op de fiets of met de auto richting 
Amersfoort getrokken, om daar met elkaar de 
strijd aan te gaan, op de schietbaan. Hierbij wa-
ren deze keer vele nieuwe gezichten te zien, die 
het ook eens een keer gingen proberen.
Wegens afwezigheid van Bert die verstek moest 
laten gaan, omdat hij de eilanden in de Atlanti-
sche Oceaan, waaronder Tenerife, Grand Canaria 
enzovoort met een cruiseschip onveilig aan het 
maken was, werden de honneurs waargenomen 
door een paar andere schutters, te weten, André 
en René. 
Na een spannende strijd van de aanwezige schut-
ters, en de nodige genoten biertjes, was daar veel 
vroeger als we gewend zijn, al om 23.15 uur de 
prijsuitreiking, met prijzen die wederom beschik-
baar zijn gesteld door Proefmarkt Harry Janmaat, 
waarvoor dank.

Er waren groepsprijzen, en individuele prijzen te 
verdelen, waarbij het opviel dat de nieuwelingen 
het er nog niet eens zo slecht van af brachten.
Je kon wel merken dat André en René nog niet zo 
heel goed waren in het uitreiken van de prijzen, 
het ging nog niet allemaal heel soepel, maar oe-
fening baart kunst, en ze hebben Bert uitstekend 
vervangen.

Na een dankwoord aan de mensen van Prins Hen-
drik, die altijd weer klaarstaan om ons te begelei-
den, instructies te geven, en van een natje en 
droogje te voorzien, werd de avond om 23.45 af-
gesloten, en trok iedereen weer huiswaarts.

De volgende schietavond is gepland op vrijdag-
avond 27 oktober.
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Uitslag wintercompetitie Sjoelen en kaarten 2016 - 2017

Sjoelen
De sjoelavonden werden door 49 verschillende 
personen bezocht. Regelmatig waren er rond de 
36 sjoelers present waarvan er 27 in aanmerking 
kwamen voor het algemeen klassement, d.w.z. 5 
avonden of meer aanwezig. Het gilde beschikt 
over 8 sjoelbakken. Elke sjoel-avond speelt men 
op 6 sjoelbakken.

De Wim Schimmel Trofee werd na loting uitgereikt 
aan: Marian de Bruin.

1e prijs Annie v. Logtenstijn 2835 punten
2e prijs Fred Engberink 2771
3e prijs Ton Kortekaas 2762
Poedelprijs:  Truus van Fulpen 2058 punten

Schudjassen
Het schudjassen had het afgelopen jaar 4 vaste 
deelnemers te weten Fried en Ad v.d. Breemer en 
Gerard en Wim Hilhorst. Alle kaartavonden heb-
ben zij het aloude kaartspel dit seizoen nog in ere 
weten te houden. Zij spelen geen competitie , 
maar spelen voor de dagprijzen..

Klaverjassen
Het klaverjassen trok 75 verschillende deelne-
mers waarvan er 44 in aanmerking kwamen voor 
het algemeen klassement, d.w.z. die 5 avonden of 
meer aanwezig waren. Het aantal klaverjassers 
per speelavond ligt rond de 52 deelnemers.
Door overlijden, ziekte e.d. is het aantal kaarters 
weer wat teruggelopen. 

De Wim van Hees Trofee werd na loting uitgereikt 
aan : vindt op 25 april plaats

1e plaats Lilian Khoesial 26260 punten
2e plaats Anton Baltus 25612 
3e plaats Piet van Schalkwijk 24840 
Poedelprijs is dit seizoen voor Lenie Roest 20216 
punten 

Bingo-avonden
Afgelopen seizoen hebben we 2 bingo’s georgani-
seerd, die allen redelijk goed zijn bezocht. 
Elke avond werd de gildezaal toch wel bevolkt met 
ongeveer 70 deelnemers.

Alle avonden waren slachtbingo’s die keurig net-
jes werden verzorgd door Nico en Elize van de 
Berg . Overigens gingen beide avonden alle deel-
nemers met een prijsje naar huis. Het vlees van 
het varken werd dus eigenlijk wel heel eerlijk ver-
deeld; in de geest van het gilde. Ook het komend 
seizoen zullen er weer 2 bingo-avonden worden 
gehouden, te weten: in oktober en rond Carnaval 

Onze schutterskoning Mark Leegwater, zijn ko-
ningin en hofdames hebben ook diverse avonden 
actief deelgenomen aan de bingo-, sjoel- en 
kaartavonden. Hun aanwezigheid werd zéér op 
prijs gesteld. 

Onze Ouderman Kees Wantenaar en zijn vervan-
ger hebben alle prijswinnaars de prijs overhan-
digd en de vrijwilligers/medewerkers van de 
kaart- en sjoelavonden bedankt voor hun inzet 
hetgeen werd benadrukt met een kleine attentie.

In oktober start weer het nieuwe seizoen en wij 
hopen alle kaarters en sjoelers dan weer opnieuw 
te mogen begroeten op de speelavonden.

Fred Engberink
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Een eerste terugblik op het koningschap

27 augustus 2016. Voor mij een dag om nooit meer te vergeten. Het wás al een 
prachtige dag maar voor mij blijkt het één groot festijn. Bij de inschrijving is 
het nog zo’n 18 graden maar een paar uur later zorgt een lekker zonnetje voor 
een heerlijk verwarmd gildeterrein waar veel mensen in korte broek en getooid 
met zonnebrillen naar het koningsschieten komen kijken of in ieder geval genieten 
van de gezelligheid op De Blaak. Het schieten is gezellig als altijd en ik zal het nooit vergeten dat ik als 
nummer vier mag schieten ná Patrick Hogers en vóór Mark Akkerman…. tja details….
 
Zo rond een uur of half vijf volgt er een fantastische 
apotheose. Zo’n eentje die je waarschijnlijk maar 
één maal in je leven als gildebroeder mee zal maken. 
De vogel valt met mijn 485e schot. En vlak daarna zit 
ik verbijsterd bij René ten Haaf en Marco Spijker op 
de schouders, wat overigens minder comfortabel is 
dan het lijkt. Daarna volgt in hoog tempo de felicita-
ties van Kees Wantenaar en de rest van het bestuur, 
burgemeester, gildebroeders, oud-koningen en 
vrienden en vriendinnen die me alsmaar blijven ver-
tellen dat ik “straal”. Gelukkig komt mijn vriendin 
Christel Ann net op tijd voor het omhangen van de 
Koningsmantel en het overhandigen van het vaan-
del. Waarna een eerste rustmoment wordt ingelast 
door het bestuur. Het feestgedruis in en rond de 
tent gaat verder maar ik zit daarachter flink bij te 
komen. Ton van Daatselaar begint me al het pro-
gramma voor de komende 24 uur te vertellen en 
Sjaak zorgt er voor dat ik een passend kostuum aan 
krijg. Thuis even rustig eten zit er niet in. In de 
woonkamer van mijn toen nog knusse appartement 
verzamelen zich ongeveer dertig mensen die zich 
met overgave storten op de snel gehaalde tassen 
met bami pangang en fou-yong-hai. Een afvaardi-
ging van het bestuur komt later naar boven om me 
vervolgens na heel wat geruststellende en vertrou-
wenwekkende woorden naar de begane grond te 
begeleiden. Ik word immers ‘opgehaald’. Het ko-
ningsbal dat volgt heb ik nog nooit zó intens beleefd 
maar eerlijk gezegd ben ik er nog nooit zo moe én 
nuchter weggegaan. Dat laatste helpt me overigens 
wel de maandag door waarop ik door diverse media 
werd geïnterviewd, de seniorenmiddag en jonge-
renavond als koning mocht bijwonen.
“Hoe bevalt het nou als koning? ”. Dat is een veel 
gestelde vraag. “Fantastisch” of “Prachtig” zijn mijn 

standaard, maar oprechte antwoorden. “Druk ? “ is 
vaak de tweede vraag. Nee het is niet druk. Er zijn 
dingen die ik normaal niet zou doen of hebben ge-
daan en ja, dat kost soms wat tijd maar het is een 
feest op zich en het voelt daardoor als tijdloos. 
 Helaas heb ik ook een minder leuke rol mogen of 
eigenlijk moeten vervullen bij het afscheid van oud-
koning Gerard van Roomen. Het maakte een diepe 
indruk op mij en benadrukte de verbondenheid van 
velen bij het Gilde.
Vrolijke momenten zijn er bij het jubileum van Joh. 
Mets, het ‘uitzwaaien’ van de mensen die aan de 
 Romereis 2016 /pelgrimage deelnamen, de Hoofd-
liedendag in Den Bosch met de viering in de St. Jan 
onder leiding van monseigneur De Korte en de 
doorreis naar het gezellige Brugge en vervolgens de 
optocht in het Belgisch-Franse Commines tijdens 
het lokale pollepelfestival.
 
De nieuwjaarsbijeenkomst, de jaarvergadering van 
onze kring Land van Cuijk en de Agatha-viering 
luidden 2017 al weer in.
Naast die ‘formele’ activiteiten bezoek ik met 
 (enige) regelmaat de oefenavonden van het korps 
in het gildehuis en aan de Rembrandtlaan , en de 
door Toos en Fred goed georganiseerde klaverjas- 
sjoel- en bingoavond(en). 
Terwijl ik dit zo opschrijf geniet ik opnieuw van de 
eerste zes maanden als Koning van het Groot Gaes-
beeker Gilde. Ik kijk er naar uit om samen met Chris-
tel Ann en hofdames Lidia en Ilona minimaal even-
veel te genieten en ‘de laatste zes maanden’ nóg 
meer mensen te spreken en beter te leren kennen.

Tot dan!
Met goede groet, Mark Leegwater  
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UIT OUDE GILDEBOEKEN

Wetenswaardigheden

Deze keer gaan we in deze rubriek terug naar 19 
augustus 1987, woensdag voor het begin van het 
Landjuweel. In zijn wekelijkse rubriek “Rondje 
Soest” in de Soester Courant wijdde Arie Wande-
laar (een pseudoniem van Jan Leijendekker) zijn 
bijdrage aan het Landjuweel onder de titel “Het 
Gilde viert en Soest viert mee”.
Jan Leijendekker heeft tezamen met Piet Ekel en 
Piet Daalhuisen tijdens het Landjuweel in 1987 
ook de Openingsavond en de Ouderenmiddag ge-
organiseerd. Momenten waarbij veel Soester ar-
tiesten en TV-persoonlijkheden een inbreng had-
den in het programma.

Het Gilde viert en Soest viert mee
Arie, terug van weggeweest, groet U vanaf deze 
plaats recht hartelijk. Nou niet direct willen weten 
hoe Mare en hij de vakantie hebben doorgebracht, 
want dan schieten de rode vlekken spontaan in zijn 
nek.
We hebben namelijk geschuild.
Drie weken lang op elkaars lip gezeten en onderwijl 
aanvechtingen gehad weerprofeten als Hans de 
Jong, Jan Pelleboer + het gehele K.N.M.I. het zwij-
gen op te leggen. Vakantie ‘87 aan de Costa del 
Soest zal de geschiedenis ingaan als vakantie aan 
de Costa del Saus.
Wat een ellende!

Arie, laat ‘t onderwerp maar rusten, want weer of 
geen weer, er staan ons de komende weken geluk-
kig nog een aantal zaken te wachten waaraan we 
ons tenminste figuurlijk kunnen warmen.
Het Landjuweel, de kranten stonden er de afgelo-
pen tijd bol van, vrijdag a.s. is het dan eindelijk 
zover. In de feesttent van het Groot Gaesbeker Gilde 
barst het feest in alle hevigheid los. Gildefeesten. 
helemaal begrijpen doetl Arie ze niet. Heeft na-
tuurlijk te maken met het feit dat hij ondanks z’n 
27-jarig beslaan te Soest import blijft, hetgeen 
wordt bestraft met het geschreven vonnis van de 
Gilde-secretaris dat uitsluitend geboren Soesters 
van dit exclusieve gezelschap deel uit maken.  
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In vroeger tijden schijnt er ook nog een voorge-
schreven relatie te hebben bestaan tussen het lid-
maatschap en de wijwaterkwast, maar deze bepa-
ling is wat aan hel verwateren. Onlogisch komt het 
ook op Arie over dat het Soester Gilde is vernoemd 
naar ene Jacob Van Gaesbeek. In zijn tijd,
een paar eeuwen geleden, een Heer van Stand, 
grootgrondbezitter, maar wel een die het nodig 
vond z’n zoontje, die om een of andere reden niet 
wilde deugen, om het leven te brengen. Alles weten 
is alles begrijpen. Aangezien daaraan, wat dit on-
derwerp betreft, bij Arie geen sprake is neemt hij 
aan dat er na deze misstap voor de Heer van Soest 
nog zoveel krediet overbleef dat het de moeite 
waard was zijn naam in het vaandel van het Soester 
Gilde te voeren.
Zand er over dus.
We gaan feestvieren. Zeventien dagen lang. Wat 
Arie betreft telt het rijk gevarieerde programma 
tenminste vijf absolute hoogtepunten. Hij weet 
waar hij ‘t over heeft, omdat hij tijdens de
voorbereidingen een kijkje achter de schermen 
heeft mogen nemen.
Over de officiële openingsavond, vrijdag a.s., zou 
veel te schrijven zijn. Ware ‘t niet dat dit feest, op 
een paar piepkleine stoeltjes na, besproken uitver-
kocht is. Wat er de daarop volgende zaterdag en 
zondagavond in het Landjuweeltheater te zien en 
te horen is zal, voor zover Arie ‘t kan beoordelen, 
het publiek tot groot enthousiasme brengen, en 
daarom de moeite waard om bij stil te staan.
Heel handig heeft de organisatie van het Landju-
weel gebruik gemaakt van een buitenkansje dat 
geboden werd. In de periode van de Landjuweelfes-
tiviteiten was aan de boerendansgroep Soest na-
melijk de organisatie toegewezen van een interna-
tionaal folkloristisch dansfestein. Pik in, het is 
zomer, dacht de tegenwoordige Jacob Van Gaes-
beek en bood onderdak en gastvrijheid. Resultaat: 
Soest krijgt een invasie van dansers en danseressen 
uit alle windstreken van Europa. Polen, Grieken, 
Joegoslaven, Portugezen, Italianen en Oosten-
rijkers. Dans en zangensembles vergezeld van
authentieke instrumenten, optredend in originele 
klederdracht. Wie begrijpt waar Arie het over heeft 

zal reeds nu een kaartje in z’n bezit hebben. Voor 
wie het een eerste kennismaking is het
advies dit meeslepende internationale zang-dans 
en muziekfestijn toch vooral te bezoeken. De prijs 
die men voor een kaartje neer moet tellen is absurd 
laag, hetgeen te maken heeft met hel ministerie 
van W.V .C . dat de subsidiekraan open zette. Doen 
dus.
Zaterdag en zondag a.s.
Het Gilde viert en Soest viert mee meer dan zo maar 
een voor deze gelegenheid bedachte kreet. Het 
programma ademt een elk wat wils-concept waarbij 
letterlijk aan iedereen gedacht is. Ook en vooral 
aan de Soesters die niet meer zo “piep” zijn. Voor 
hen een matinee waarin artiesten van naam op-
treden die herinneringen aan vroeger zullen oproe-
pen. Onze eigen Soester “Malle Pietje” met muzi-
kale Piet Daalhuisen, Herman Emmink en nog vele 
anderen gaan er een gezellige, maar vooral feeste-
lijke middag van maken.
En verder? We lopen mee en kijken naar de Histori-
sche optocht, klaverjassen, wandelen, fietsen en 
vergeet niet de 1ste september te noteren. Honder-
den zangeressen en zangers laten zich tijdens een 
korenavond horen. Gerard v.d. Scbepop, beter 
heeft Soest als hel om directie van koren gaat niet
in huis, tekent voor de samenstelling en leiding.
En verder?
We kunnen kijken naar koeien, ezels en paarden, 
dammen en schaken, en weet Arie veel wat nog 
meer. 
In Soest gaat de zon weer schijnen.
Hebben we toch mooi aan een Heer Van Stand te 
danken.

Arie Wandelaar

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. 

Nevenactiviteiten
Natuurlijk stond het samenstellen van een attrac-
tief programma centraal in de activiteiten van het 
Comité Landjuweel Soest 1987. We hadden toen 
nog niet veel ervaring met PR en het onder de aan-
dacht van een breder publiek brengen van het 
Landjuweel. Gekozen werd om een van de TV-be-
kende journalist, Frans van Dusschoten, die in 
Soest woont te vragen deel te nemen aan ons 
 Comité. Bovendien had hij zo gaf hij aan de nodige 
ingangen bij de landelijke pers maar ook bij het 
 zakenleven waar toch de nodige sponsorgelden 
moesten worden binnen gehaald om de kosten van 
verschillende activiteiten te financieren.

Met hem werden tal van nevenactiviteiten opgezet 
in de hoop dat hiermee extra financieringsbronnen 
zouden kunnen worden aangeboord en dat tege-
lijkertijd de bekendheid van het Landjuweel breed 
zou kunnen worden verspreid.
Als promotieartikelen werden T-shirts, Sweatshirts, 
vlaggetjes, petjes, onderzetters van het Land-
juweellogo voorzien om deze te kunnen verkopen 
aan gildeleden en andere belangstellenden.
Daarnaast werden speciale wijnen geselecteerd als 
Landjuweelwijn, die verkocht werden bij enkele van 
de Soester slijters, maar ook in verschillende 
 restaurants als huiswijn geschonken werd. Een deel 
van de opbrengst was bestemd voor de organisatie. 
Eveneens presenteerden niet minder dan 16 restau-
rants een speciaal Landjuweelmenu tegen een 
 attractieve prijs van fl. 22,50 voor een hoofd- en 
nagerecht. Of deze veel verkocht is, dat zou ik zo 

niet weten. De horeca Soest zorgde wel voor het 
aanbieden van de broodmaaltijd aan de genodig-
den op de Gildedag op zondag 6 september 1987.
Ook mag niet onvermeld blijven het initiatief van 
een munthandelaar om speciale Landjuweelmun-
ten uit te brengen in verschillende uitvoeringen 
(messing, zilver en zelfs goud). Ook een deel van de 
opbrengst was bestemd voor de organisatie. Nader-
hand bleek de interesse tegen te vallen. De munt-
handelaar heeft meer kosten gemaakt dan dat het 
voor hem wat heeft opgeleverd zeker wanneer je 
daarbij ook zijn uren activiteiten in Soest bij betrekt 
die hij er samen met zijn vrouw heeft ingestoken.
De plaatselijke postzegelvereniging (PZV Eemland) 
bracht in samenwerking met toen de PTT een speci-
ale envelop uit als ook een stempel in het kader van 
het Landjuweel. Objecten voor speciale liefhebbers, 
maar wel leuk als nevenverschijnsel.
Tot slot is er nog een herinneringsmedaille uitge-
bracht in messing en zilverkleurige uitvoering. 
 Verschillende gildeleden in Brabant dragen deze 
herinnering nog steeds op hun uniform.
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Na afloop werd nog een Fotoboek uitgebracht met 
een impressie van het georganiseerde Landjuweel 
in 1987. Plaatsgenoot Herman van Dam heeft daar-
voor het fotomateriaal aangeleverd. Vele honder-
den exemplaren zijn daarvan verkocht.

Tot slot
Terugkijkend naar deze activiteiten en de financiële 
eindafrekening die door het Comité ten behoeve 
van gildebestuur en de leden werd gemaakt is dui-
delijk dat dit soort nevenactiviteiten meer kosten 
dan dat het financiële middelen oplevert ter dek-
king van de organisatiekosten. De publiciteitswaar-
de is niet te bepalen. Wat ik wel merk is dat bepaal-
de PR-attributen nog steeds bij Soesters en anderen 
een plekje hebben. Ik zie her en der nog de Land-
juweelvlaggetjes, de onderzetters. Leuk om dat te 
ervaren.

René van Hal



Agenda
Overzicht Gilde-activiteiten 2017-2018

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.

27-04-2017 Museumplein Soest 

01-06-2017  Gildekorps avondvierdaagse Soest 

11-06-2017  Gildekorps Eijs Limburg 

25-06-2017  Gildekorps Gelderland oud-dijk/Didam  

24-08-2017 Ledenavond 

27-08-2017  Koningsschieten 

03-09-2017  Landjuweel Gildedag 
 Het volledige programma van dit landjuweel 
 19 augustus t/m 3 september 2017 vind u op internet; 
 http://www.gildesoest.nl/landjuweel_deelname/
 Toegangskaartjes koopt u op de website http://www.gildefeesten.nl

KAART-/SJOELAVONDEN IN ‘t GILDEHUIS 

(Aanvang 20.00 uur)

Sjoelavonden:  2e dinsdag van de maand

 11 okt. 2017 14 feb. 2018
 8 nov. 2017 14 mrt. 2018
 13 dec. 2017   11 apr. 2018
 10 jan. 2018

Kaartavonden: 3e dinsdag van de maand

 18 okt. 2017   21 feb. 2018
 15 nov. 2017   21 mrt. 2018
 20 dec. 2017   25 apr. 2018
 17 jan. 2018
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