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Van de redactie
Stormachtig,

Irma heeft er een zooitje van gemaakt.
Ook Maria heeft dit keer op een mindere manier van haar laten horen.
Vreselijk al dat natuurgeweld. De ene orkaan is nog niet uitgeraasd of een aardbeving doet een 
land weer op haar grondveste schudden.
Hoewel er ook mindere lieden zijn die misbruik maken van de situatie en op rooftocht gaan zie je 
over het algemeen veel samenwerking op de onheilsplekken.

De mindere lieden hebben we gelukkig niet gezien 
bij het Landjuweel. De samenwerking des te meer.
Als er wat gedaan moest worden stonden de vrij-
willigers rijendik klaar om onder de bezielende 
leiding van bestuursleden en hoofdmedewerkers 
te komen helpen. Vanaf het eerste idee om een 
Landjuweel te organiseren zo’n twee jaar ge leden, 
tot en met het laatste verdwaalde bierbekertje 

dat gisteren nog langs de slootkant werd  
ge vonden en werd opgeruimd. 
Hulde aan een ieder die dit voor ons Gilde, de ge-
meente Soest en alle andere participerende par-
tijen tot een waar volksfeest heeft weten te maken.

Namens de redactie;
Veel lees- en kijkplezier
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Van de overheden

Het was de moeite waard!

In november 2016 schreef ik in dit voorwoord; het 
blijft nog lange tijd onrustig bij ons Gilde. Een 
lange zomer ligt nu achter ons, de indrukken die 
deze gegeven heeft zijn bij de organisatoren nog 
aan het bezinken. Het hele plaatje hebben we nog 
niet volledig in beeld en de after sales zijn nog 
niet ten einde. Terugkijkend durf ik wel te zeggen 
dat we een prachtige Gildezomer achter de rug 
hebben. Met naast het jaarlijkse koningsschieten 
het landjuweel op 3 september als hoogtepunt 
met inderdaad op beide dagen zomers weer. Na-
tuurlijk vergeet ik alle activiteiten niet die met 
vele organisaties in deze periode er zijn neer ge-
zet. Hulde en veel waardering voor al die mensen 
die zich hebben ingezet om er voor jong en oud 
een aantrekkelijk festijn van te maken. U ziet in 
deze Gildepraot maar ook op onze website veel 
terug over de achterliggende periode. Voor de 
een goed om af te kicken en voor de ander om nog 
wat na te genieten. We hebben ook weer afscheid 
genomen van de dienende koning in het afgelo-
pen koningsjaar. Mark Leegwater heeft samen 
met koningin en hofdames op een enthousiaste 
wijze inhoud gegeven aan het koningschap. Met 
als klap op de vuurpijl de huwelijksaanzoek aan 
zijn Christel-Ann op de ledenavond. Een mooi en 
warm moment wat hun band met het Gilde extra 
inhoud geeft. Martijn van Dijk is de man die voor 
dit jaar het finale schot loste. Samen met Mariska 
en Martine en Marieke staan zij voor de uitdaging 
om er een mooi koningsjaar van te maken. De 
vuurdoop van het landjuweel viel hun al ten deel. 
Een mooi begin in de eerste week van een ko-
ningsjaar tot in augustus 2018. Wij wensen hun 
alle succes daarbij.
Een intensieve zomer dus die wij nog verder  
analyseren en evalueren met overheden, organi-
saties, sponsoren en natuurlijk ook met onze  
zusterorganisaties uit met name Noord Brabant. 
Gezegd mag worden dat wij vele hartverwarmen-
de mailtjes hebben gekregen met dank voor de 
mooie landjuweeldag en de goede organisatie 

daar om heen. Voor onze vele medewerkers een 
prachtige kroon op het werk. Wij gaan daar samen 
met al onze medewerkers nog een keer op terug-
komen. Succes mag ook gedeeld en gevierd wor-
den. Als Gilde gaan we weer over tot de orde van 
de dag. De agenda voor de komende wintermaan-
den komt u in deze Gildepraot ook weer tegen. 
Nog een keer terugkijkend, van symposium tot 
landjuweel, het gildewezen heeft zich getoond in 
Soest. Het Groot Gaesbeekergilde of Sint Aechten 
Schuttersgilde heeft haar fundament versterkt en 
haar maatschappelijke positie nadrukkelijk in-
houd gegeven. Een Gilde waar een ieder elkaar 
steeds weer ontmoet en plezier aan ontleent.
Het was, is en blijft de moeite waard!

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
gildebroeders, -zusters en/of gildevrienden ontvallen:

Mevr. I. Butzelaar - Smits, Minstreelpad 11, Soest 14-06-1949 / 04-01-2017
Dhr. R.J. Kok, Braamweg 104, Soest 19-08-1929 / 26-04-2017
Dhr. J. Jager, Lindenlaan 4, Soest 25-02-1961 / 03-05-2017
Dhr. M.J. Brouwer, Laanstraat 70, Soest 16-10-1938 / 12-05-2017
Mevr. M.G. Boeren - Hartogh, Schoutenkampweg 36, Soest 17-12-1944 / 26-06-2017
Mevr. E.S. Westemeijer - van den Deijssel, Plein van Zuid 1, Soest 06-03-1922 / 01-08-2017
Mevr. M.M. Willemse - van de Pol, Schoutenkampweg 53, Soest 12-12-1928 / 05-08-2017
Mevr. C.E. Hom - van Dorresteijn, W. Beckmanstraat 24, Soest 29-09-1926 / 16-08-2017

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 tijdens een viering namens het gilde worden gebeden.
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Van de overheden
Bericht uit Rome …

Nadat we op 1 november het feest vieren van 
Allerheiligen staan we op 2 november stil bij al 
degenen die ons zijn voorgegaan in de dood: 
 Allerzielen. Voor velen van ons betekent dit een 
bezoekje aan een kerkhof en het opsteken van 
een kaars. Of een kerkdienst bezoeken, zeker 
wanneer je pas kort tevoren, het laatste jaar, 
afscheid hebben moeten nemen van een 
 naaste, een bekende.

Ook het gilde staat regelmatig stil al bij al die gil-
debroeders, gildezusters en gildevrienden die 
overlijden, zijn overleden. Dat doen we niet al-
leen door in een viering met gilde-eer bij de voor-
beden hierbij stil te staan. Aan het begin van de 
jaarlijkse ledenavond in de feesttent beginnen 
we de laatste jaren met het opsteken van een 
kaarsje met daarop het gildelogo voor alle gilde-
leden en gildevrienden die sinds de laatste Gilde-
feesten zijn overleden. Voordat de gildekoning de 
kaars aansteekt wordt zijn of haar naam genoemd 
door de bode. De kaars mag na afloop van de vie-
ring mee naar huis worden genomen door de fa-
milie. De kaarsen die achterblijven worden naar 
het Stiltecentrum De Binnentuin bij de HH Petrus 
en Pauluskerk gebracht alwaar ze branden tot ze 
op zijn. Ook tijdens de jaarlijkse Ledenvergade-
ring wordt stil gestaan bij degenen die zijn in het 
verenigingsjaar zijn overleden. 
Het is goed op belangrijke momenten hierbij stil 
te staan. Het is natuurlijk wel zo dat je de ene 
persoon misschien wat beter kent dan de andere. 

Allemaal hebben ze zich echter op de een of an-
dere manier zich verbonden gevoeld met ons gil-
de, zijn lid of vriend geweest, oud-koning of vrij-
williger. Ze hebben allemaal hun steentje 
bijgedragen.
Dat alles past ook binnen een vereniging als het 
gilde, wat velen ook zien als een echte familie, 
waar gemeenschapszin een van de doelstellingen 
is en welke op bijzondere wijzen wordt ingevuld. 
Daarmee geven we ook invulling aan onze ver-
bondenheid vanuit het gilde met de RK gemeen-
schap. Zoals we dat ook deden op de Brabantse 
Landjuweel Gildedag toen bij de Opening kardi-
naal W. Eijk, aartsbisschop van Utrecht, de chris-
telijke boodschap uitsprak. Een moment dat het 
bijzonder stil was op het terrein tussen het 
 moment dat de Massale Opmars onder luid trom-
geroffel en hoorngeschal plaats vond, de wereld-
lijke en kerkelijke autoriteiten werden over- 
 vendeld, het volkslied werd gezongen en 
aan sluitend een grootste vendelgroet werd ge-
bracht en de beide Optochten van start gingen. 
Deze dag werd een feest van Ontmoeting en was 
een mooie en vaak indrukwekkende uiting van de 
gemeenschapszin.
Een dag ook waar we met respect met elkaar om-
gingen in de grote verscheidenheid waarmee we 
zichtbaar waren.
Laten we die respect voor onze medemens blij-
vend vertalen in af en toe stil staan en herdenken.

René van Hal
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Week 1 2017
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Weekend 2017
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Even voorstellen, onze nieuwe koning

Van de overheden

Dat zo’n simpel en snel genomen besluit om maar weer eens een keer met het koningsschieten mee 
te doen, zo’n impact zou hebben had ik van te voren niet kunnen bedenken. De wereld van ons 
 gezin stond wel eventjes op zijn kop. 

Ik hoorde het mezelf nog zeggen tegen mijn 
vrouw Marissa na het bijwonen van de kinder-
voorstelling met onze Teun: “De kans om te win-
nen is zo klein.” Nou dat hebben we geweten  
’s avonds bij het afhalen van het koningspaar. 
Maar kan niet anders zeggen dat het tot nog toe 
een geweldige ervaring is. 
Voor de mensen die mij niet kennen, ik ben  Martijn 
van Dijk, zoon van Wil en Leo van Dijk. Geboren 
en getogen aan de Peter van den Breemerweg 
op de boerderij die ooit is gesticht door mijn opa 
Hermanus Hilhorst. Ik ben getrouwd met Marissa 
en samen hebben we een zoontje Teun. Daarnaast 
zijn we in 2013 samen gestart met een zorgboer-
derij bij ons op het melkveebedrijf. Hier bieden 
we van maandag t/m vrijdag dagbesteding aan 
voor diverse doelgroepen. Onze “hulpboeren” 
helpen zo veel mogelijk mee op het melkveebe-
drijf en met allerlei soorten klussen. Zo waren er 
twee deelnemers zelf getuige van het winnende 
schot op 27 augustus. In de week voorafgaand 
aan het koningsschieten hebben ze mij, net als 
oud-koning Marcel van den Breemer, menigmaal 
proberen over te halen om mee te doen. Op die 

manier konden ze Marissa eens in een mooie jurk 
zien rondlopen! 
De week er op konden we natuurlijk gelijk aan 
de bak op het landjuweel. We hebben wat een 
handen geschud van alle genodigden en mensen 
ontmoet. En wat een unieke ervaring ook het 
landjuweel, vooral als Gildekoning. Van het eer-
ste landjuweel in 1987 kan ik mij vooral nog goed 
de historische optocht herinneren en daarnaast 
uiteraard de massale opmars. Maar ook dit jaar 
heeft vooral de massale opmars weer ontzettend 
veel indruk op mij gemaakt! 
Gelukkig zullen er komend jaar voor ons als 
 koningspaar nog genoeg leuke en bijzondere 
 momenten komen. Ik heb mij laten vertellen dat 
er zelfs een Europees schutterstreffen in 2018 
wordt georganiseerd. Maar ook komt binnenkort 
één van mijn “collega’s” met zijn vrouw naar 
Soest toe. Vanaf deze plek wens ik voor een  ieder 
uiteraard ook genoeg bijzondere en speciale 
 momenten toe en wie weet zien wij elkaar op een 
van de activiteiten komend seizoen.

Martijn van Dijk 
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Start winteractiviteiten 2017 – 2018 in het Gildehuis

Gilde-activiteiten

In oktober starten weer de winteractiviteiten van het Groot Gaesbeeker of St. Aechten Schutters-
gilde van Soest. Deze winteractiviteiten vinden plaats in het Gildehuis, Steenhoffstraat 46 te 
Soest. Aanvang 20. 00 u. 

Deze activiteiten zijn niet alleen bedoeld voor gil-
deleden want iedereen die sjoelen, kaarten of 
bingo spelen leuk vindt kan daar aan deelnemen.
Elke 2e dinsdag van de maand wordt er een sjoel-
avond georganiseerd. Het afgelopen seizoen na-
men elke avond ruim 30 mannen en vrouwen hier-
aan deel. Elke avond worden er 6 tot 8 groepen 
geformeerd middels het trekken van een kaart en 
dan speel je die avond op 6 verschillende sjoel-
bakken. Aan het einde van de avond zijn er voor 
elke groep een aantal prijsjes beschikbaar.  
Tijdens het winterseizoen worden de scores ge-
noteerd, zodat aan het einde van het seizoen een 
eindwinnaar bekend gemaakt kan worden. De 
eerste sjoelavond wordt gehouden op dinsdag  
10 oktober. Deelname € 2,50 per persoon. 
Elke 3e dinsdag van de maand kan er in het Gilde-
huis worden geklaverjast. Iedereen die graag dit 
kaartspel speelt is van harte welkom. U bent niet 
de enige want op onze kaartavonden mogen wij 
50 tot 60 kaarters welkom heten. U speelt op de 
kaartavond 3 rondes van 16 giften. U speelt op de 

kaartavond dan ook 3 maal met andere spelers. 
Aan het einde van de avond zijn er vele prijzen 
beschikbaar, maar er wordt ook op de laatste 
kaartavond in april een eindwinnaar bekend ge-
maakt. Deelname is € 2,50 per persoon. 
De eerste kaartavond wordt gehouden op dinsdag 
17 oktober a.s. 
Op zaterdag 21 oktober wordt er in het Gildehuis 
een slachtbingo gehouden. Ook deze bingo is 
voor iedereen toegankelijk. U koopt een of meer 
bingokaarten á € 5,-- en U kunt daarmee 10 spel-
rondes meespelen. Elke ronde zijn er meerdere 
vleesprijzen te winnen. Aan het slot van de avond 
spelen we nog een extra ronde, waarvoor u een 
kaart á € 1,-- per stuk kunt kopen. Wij spelen dan 
om een stuk vlees ter waarde van ongeveer € 75,-
Consumpties op onze winteractiviteiten kunt u 
betalen met consumptiebonnen die u misschien 
nog over heeft van de gildefeesten van 2017 en 
anders kunt u deze kopen in het gildehuis . 

U bent van harte welkom. 

Schieten prins Hendrik

Het is alweer bijna een half jaar geleden dat we bij Prins Hendrik van een gezellige avond hebben 
genoten, hoog tijd om de strijd weer aan te gaan met elkaar. Fanatieke deelnemers en ook minder 
fanatiek deelnemers die allemaal strijden om de prijzen. Er zijn prijzen voor individueel schieten en 
voor teams. De teams worden samen gesteld door de wedstrijdleiding van Prins Hendrik, iedereen 
maakt dus kans op een prijs. Als u nog nooit heeft geschoten dan krijgt u van de leden van Prins 
Hendrik uitleg hoe u moet schieten.
Op 27 oktober bent u vanaf 20.00 uur welkom en wit u mee schieten dan moet u zich vóór 20.30 
aanmelden. Voor het gebruik van de geweren en het verbruik van de munitie wordt een bijdrage 
gevraagd van € 10.00 per deelnemer. Deze bijdrage is incl. een kopje koffie of thee. Wij hopen dat er 
weer veel deelnemers zullen zijn. Schietsportvereniging Prins Hendrik kunt u vinden aan de Kryp-
tonweg nummer 5 te Amersfoort (Industrieterrein Isselt A, links naast transportbedrijf Köller).

Groeten van de schietcommissie
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Terugblik activiteiten

Woensdag 13 december Ledenvergadering
Nog enkele weken en het verenigingsjaar 2016-
2017 wordt afgesloten. Met de organisatie van 
het Landjuweel Soest met daarbinnen een Sym-
posium en een Tentoonstelling in het Museum 
Soest zal dit verenigingsjaar als een bijzonder 
jaar de boeken in gaan.
Op woensdagavond 13 december wordt de jaar-
lijkse Ledenvergadering gehouden waarin het 
bestuur verantwoording aflegt over het dan afge-
lopen verenigingsjaar. Gezien de inzet van zove-
len dit jaar hoopt het bestuur dat de leden net zo 
massaal naar de Ledenvergadering in het Gilde-
huis komen.

Zondag 7 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst
In 2018 weer op de eerste zondag van het nieuwe 
jaar gaan de deuren van het Gildehuis open voor 
de Nieuwjaarsbijeenkomst van het gilde. Gildele-
den, gildevrienden en anderen die zich met het 
gilde verbonden voelen zijn vanaf 12.00 uur weer 
welkom om het nieuwe jaar in te luiden.
Zo rond 13.00 uur zal ouderman Kees Wantenaar 
zijn nieuwjaarsrede uitspreken. Bent u ook be-
nieuwd waarover hij zal spreken, dan moet je ge-
woon even aanwezig zijn.
Natuurlijk zal Koning Martijn het houten schild 
met zijn foto weer boven de bar plaatsen voordat 
hij eind 2018 uiteindelijk wordt opgehangen in 
de galerij der oud-koningen in de Gildekamer van 
het Museum Soest.
U bent dus allemaal van harte uitgenodigd.

Activiteit museum Soest over gilde
Afsluitende lezing expositie Gildewezen in Neder-
land in museum Soest.
Na een prachtig Landjuweel georganiseerd door 
het Groot Gaesbeeker Gilde van Soest komt er op 
22 oktober ook een einde aan de wisselexpositie 
over het Gildewezen in Nederland.

Fred Engberink (oud commandant van het Gilde-
korps) zal op vrijdagavond 20 oktober 2017 een 
lezing houden over de historie van het Gilde van 
Soest en haar tradities. Tijdens deze lezing zal hij 
ook een uitstapje maken in zijn presentatie naar 
de aansluiting van het Soester Gilde naar de 
Noord–Brabantse Federatie van Schuttersgilden 
waarbij het Gilde sinds begin jaren ’70 van de vo-
rige eeuw is aangesloten. In de pauze c.q. na de 
pauze kan ook nog een bezoek gebracht worden 
aan de expositie Gildewezen in Nederland en de 
Gildekamer. Fred zal tijdens de bezichtiging van 
de expositie uitleg geven over de tentoongestel-
de materialen en zeer oude Gildeboeken.
De lezing start om 20.00 uur. Het museum is open 
vanaf 19.30 uur. De kosten voor deelname zijn  
€ 2,50 per persoon inclusief een kopje koffie of 
thee. 

Na afloop van de lezing krijgt een ieder een Gilde-
proat die speciaal is uitgebracht voor de expositie 
in het kader van het Landjuweel. Dit boekje is een 
mooie herinnering aan de expositie i.c. het Land-
juweel wat alweer achter de rug is.
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Terugblik activiteiten
Programma overzicht

Gildesymposium in Nationaal Militair Museum
Op zaterdagmiddag 10 juni jl. werd het Nationaal 
Militair Museum in Soest door vele tientallen verte-
genwoordigers van gilden en schutterijen uit Ne-
derland. Een extra kleurrijk geheel omdat zij naar 
Soest waren gekomen in hun gildekledij. Dit naast 
de vele kleuren van de militaire uniformen en vaan-
dels die regulier een plaats hebben in dit museum.
Het Groot Gaesbeeker Gilde was organisator van 
een symposium met als titel “Het Gildewezen in 

Nederland” met als doel met elkaar te spreken 
over de toekomst van het gildewezen. Naast deze 
gildeleden waren ook verschillende belangstel-
lenden vanuit Soest aangeschoven.
De organisatie had twee deskundige sprekers we-
ten te strikken om als opening van de discussie 
een inleiding te verzorgen. Professor Gerard 
Rooijakker, deskundige op het gebied van volks-
cultuur, zorgde voor de start met een inleiding 
vol humor, die als eerste de vier pijlers van geluk 

Gildefeesten 2017 bestond uit de volgende programma onderdelen 
za 10-06-2017 Symposium
vr 21-07-2017 Start Wisseltentoonstelling over
 Gildewezen in Nederland in 
 Museum Soest
vr 18-08-2017 Openingsceremonie bij 
 Paleis Soestdijk
za 19-08-2017 Openingsdag met oldtimers 
 en Trotsmarkt
za 19-08-2017 Muziekfestival Artishock met 
 o.a. BRUUT!
zo 20-08-2017 Jeugdfestival KidsEvent en 
 Brandstof
ma 21-08-2017 Avond Fietstocht (Tempo)
ma 21-08-2017 Fietsen en Feesten 
 (Bentinckfonds)
di 22-08-2017 Operette-juwelen (Apollo)
wo 23-08-2017 42e Avond Gildeloop 
 (AV Pijnenburg)
wo 23-08-2017 Herman van Veen
do 24-08-2017 Besloten Ledenavond
vr 25-08-2017 Popconcert Nielson en Waylon
za 26-08-2017 Volksspelen, Volkspaardenfeest,
 Toertochten

za 26-08-2017 PartyNight Manuel&Geza en 
 Darkraver
zo 27-08-2017 Trefpunt Blaak met o.a. 
 Koningsschieten
zo 27-08-2017 Cafe Bolle Jan Roadshow
ma 28-08-2017 55+ Festival
ma 28-08-2017 SLAM FM - BackToSchool 
 FrisFeest!
di 29-08-2017 Foute Bingo Soest
wo 30-08-2017 Korenfestival
do 31-08-2017 Muziekavond met 
 Pater Moeskroen (PVO)
vr 01-09-2017 Middag en Avond Cultureel 
 festival (Soester Boerendans 
 Groep)
za 02-09-2017 Landjuweelwandeldag 
 (Wandelcomite Jacob van 
 Gaesbeek)
za 02-09-2017 MTB-veldtoertocht
za 02-09-2017 Middag Target sprint 
 (Schietvereniging Baarn en 
 AV Pijnenburg)
zo 03-09-2017 Brabantse Landjuweel gildedag
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doornam met aansluitend de zes kernwaarden 
van de gilden en schutterijen, t.w. Broederschap, 
Traditie, Localisme, RK identiteit, Burgerschap en 
Uitdragen van waarvoor je staat. Hij zag voldoen-
de mogelijkheden voor een toekomst van het 
 Gildewezen maar wees er wel op dat continuïteit 
niet gaat zonder verandering. 

De tweede inleider was de heer Peter van Uhm, 
generaal b.d. die vanuit zijn kennis van de orga-
nisatie en doelstellingen van het leger de aanwe-
zigen wees op de dienstverlening die centraal 
moet staan en het vertrouwen dat je in elkaar 
moet hebben. Zorg vooral voor een menselijke 
invulling van je doelstellingen zodat je meer bent 
dan enkel het organiseren van activiteiten.
Aan het eind van de middag was het vooral de 
constatering dat het uitwisselen van ervaringen 
en daarbij de slechte ervaringen ook delen je 
 elkaar kunt helpen om te zoeken naar die toe-
komst. En vooral ook hoe deze in te vullen in de 
huidige tijd. Niet te veel blijven vasthouden aan 
hetgeen gebruik is, maar deze toetsen aan hoe ze 
ook attractief blijven.
Het was een mooie start van de activiteiten die 
door het gilde werden georganiseerd in het kader 
van het Landjuweel 2017.

Tentoonstelling Museum Soest “Gildewezen in 
Nederland”
Vrijdag 21 juli werden door wethouder Peter van 
der Torre in het Museum Soest 3 wisselexposities 
geopend, waaronder de speciale tentoonstelling 
die door het Soester gilde was ingericht in het 
kader van het Landjuweel, t.w. “Gildewezen in 
Nederland”. Rondom deze tentoonstelling is een 
speciale Gildepraot verschenen, die eind juli is 
verspreid.
De tentoonstelling bestaat uit 3 delen, de Gilde-
kamer, een expositie in de Raadszaal en een ten-
toonstelling in de expositieruimte. Hier is kle-
ding en attributen tentoon gesteld die geleend 
zijn van het Limburgs Schuttersmuseum in Steyl 
en het Gelders Schutterijmuseum in Zevenaar. 
Daarnaast ook tentoonstellingspanelen die door 

de Noord-Brabantse Federatie van Schutters-
gilden (NBFS) werden vervaardigd.
Bij de opening was ook een vertegenwoordiging 
van het bestuur van de NBFS aanwezig, waaron-
der de voorzitter Jos Verbeeten. Ouderman Kees 
Wantenaar overhandigde hem als ook de wethou-
der een pakket met landjuweelwijn, die tijdens 
deze Opening werd gepresenteerd en door ver-
schillende slijterijen in Soest in de afgelopen 
maanden verkocht is.
De tentoonstelling over de gilden en schutterijen 
is tijdens de openingstijden van het Museum 
Soest te bewonderen geweest. Zondag 22 okto-
ber is de laatste dag dat deze te bewonderen is. 
Deze speciale tentoonstelling kreeg veel compli-
menten van de bezoekers, zeker ook tijdens de 
Open Monumentendagen die begin september 
werden gehouden.

Openingsceremonie bij Paleis Soestdijk
Tijdens de voorbereiding van Gildefeesten / 
Landjuweel werd in de loop van het jaar duidelijk 
dat er in de samenwerking met verschillende 
Soester verenigingen en organisaties een indruk-
wekkend programma kon worden samengesteld. 
Dat riep vragen op zoals hoe komen we tot een 
bijzondere opening en liefst ook een beetje spec-
taculair. Verschillende ideeën werden met elkaar 
gedeeld. Op enig moment ontstond er een con-
tact met het projectbureau dat Paleis Soestdijk 
beheert, waarbij een idee opbloeide om een defi-
lé te organiseren in de paleistuin. Door het 
nieuws over de toekomst van het Paleis Soestdijk, 
kreeg dit idee een extra impuls, omdat dit het 
laatste defilé zou zijn binnen de huidige verant-
woordelijkheid van de Rijksgebouwendienst. Het 
idee werd daarna verder snel uitgewerkt, zeker 
omdat het inmiddels al juni was. Snel een foto-
moment voor het gildekorps afgesproken als 
 basis voor de verdere publiciteit.
In zo’n proces van voorbereiding loopt natuurlijk 
niet altijd alles even soepel, temeer omdat ook de 
nodige vergunningen geregeld moesten worden. 
Deze kregen we pas op de dag van de opening 
zelf.
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De laatste zorgen waren natuurlijk het weer. Maar 
vrijdag 18 augustus knapte het weer op en kon de 
opening plaats vinden. Veel aan het landjuweel 
deelnemende verenigingen werkten aan deze 
openingsceremonie mee en het werd een hele bij-
zondere, waarvoor veel belangstelling was van 
het publiek (zelfs meer dan waarmee rekening 
was gehouden), en veel aandacht in de plaatse-
lijke en regionale pers. Een onvergetelijke ope-
ning was hiermee een feit. Een opening die ook 
werd bijgewoond door de Commissaris van de 
Koning van Utrecht, de heer Van Beek, en (ruime) 
afvaardigingen van de colleges van Soest en 
Baarn. Een indrukwekkend defilé, enkele mooie 
presentaties en kanonschoten waarmee het 
Landjuweel werd ingeluid.
Deze opening is zeker een pareltje geweest, die 
haar invloed heeft gehad op de verdere activiteiten.

Openingsdag met oldtimers en Trotsmarkt, 
 Muziekfestival Artishock met BRUUT! 
Op zaterdag 19 augustus was het eerste evene-
ment van dit Landjuweel op ons eigen Gildeter-
rein en werden vanaf 10 uur ruim 100 Oldtimers 
ontvangen en ongeveer 30 echte Oldtimer trek-
kers. Beide groepen deze een eigen route afleg-
gen van ongeveer 2,5 uur en kwamen daarna 
 terug op het terrein waar iedereen deze schitter-
ende exemplaren kon bekijken. 
Tevens waren er die dag ongeveer 60 standhou-
ders via de Trotsmarkt en verzorgde Artishock 
vanaf 12 uur de muziek met verschillende optre-
dens vanuit de muziektent en vanaf 20.30 uur trad 
in de Gildetent de bekende Jazzband Bruut op. 
Overdag was ondanks een paar regendruppels 
een fantastische dag met een mooie opkomst van 
oldtimers en publiek, helaas waren er in de avond 
veel te weinig jazzliefhebbers en is het Artishock 
dus niet gelukt om hun 50 jarig jubileum op een 
grootse manier te vieren.

Jeugdfestival KidsEvent en Brandstof
Op zondag was er een kidsfestival waarbij de op-
zet veel ruimer was dan andere jaren; hiervan 
hebben weer vele jonge toekomstige gilde lief-

hebbers genoten. Brandstof organiseerde een 
muziek programma voor jongeren met allerlei 
workshops en optredens wat bij hun doelgroep 
goed in de smaak viel. 

Avondfietstocht
Het was op de maandagavond van de Tempo 
Avondfietstocht prachtig fietsweer. De fietslief-
hebbers hebben genoten van een mooie tocht 
door het Eemlandse polderlandschap. Onderweg 
zorgden vrijwilligers van het organiserende Temp 
voor een lekker stukje fruit. Het maakte de heer-
lijke en ontspannen fietstocht nog fijner. Na af-
loop konden de fietsers, onder het genot van kof-
fie of een andere versnapering, uitblazen in de 
tent waar zij getuige waren van 250 fietsgenoten. 
Deze fietsen om het hardst maar kwamen geen 
centimeter van hun plaats. 

Spinning Night - Feest op de Pedalen
In de warme Gildetent gingen 48 teams van vijf 
personen spinnen, feestvieren en lol beleven. 
Onder leiding van Robbert Meeder en Bentinck-
ambassadeur Sam Janmaat werd het een feeste-
lijke avond. Na het indrukwekkende openings-
woord van Esther Vergeer begon de sportavond.
Het Bentinck Fonds moest voor het Soester pu-
bliek op de “kaart” gezet worden. Dat is gelukt. 
Het andere doel is ook geslaagd. Met de Spinning 
Night wilde het Bentinck Fonds geld binnenhalen 
voor het goede doel (dat doel is mensen met een 
beperking aan het bewegen en sporten krijgen). 
Met een opbrengst van € 10.000,00 is dat ruim-
schoots gelukt. Daarnaast wilde de organisatie 
voor veel Soesters een gezellig feestje organise-
ren en ook die opzet lijkt, gezien de lovende reac-
ties, geslaagd.

Operettejuwelen door Apollo
Een met zorg gekozen programma met veel be-
kende operettefragmenten stond de bezoekers 
van de uitverkochte tent op het Gildeterrein te 
wachten. ‘Der Vogelhändler’, ‘Die lustige Witwe’, 
‘Im Weissen Rössl’ en ‘Die Fledermaus’, ze kwa-
men allemaal voorbij. Soms ingetogen en klein 
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gehouden, zoals tenor Eppe Bodde deed met het 
‘Wolgalied’; dan weer vrolijk zoals in het ‘Zigeu-
nerkoor’ van Von Weber. Soms ondersteunde de 
Eemlander Blaaskapel de mannen van Apollo, 
maar ook solo wisten ze het publiek met enkele 
polka’s aan zich te binden. De huispianist van 
Apollo, Marius van der Kuijl, leverde ook deze 
avond weer een aantal schitterende juweeltjes af. 
Het karakter van de avond werd er steeds meer 
een van meeklappen en meezingen. Al meezin-
gend en deinend kwam de avond met een operet-
te-medley, een carnavalsuitvoering van Verdi’s 
‘Slavenkoor’ uit ‘Nabucco’ en een toegift in de 
vorm van ‘Schenkt man sich Rosen in Tirol’ tot 
een daverend einde. 

Gildeloop
In totaal 429 deelnemers liepen mee aan de Gil-
deloop die werd op woensdagavond 23 augustus 
voor de 42ste maal werd georganiseerd door AV 
Pijnenburg. Er werd in diverse categorieën ge-
streden om prijzen waar het de prestatieloop 
 betrof. Deelnemers konden ook kiezen voor de 
“recreatieloop” door niet de 10.000 meter (ofwel 
3 rondjes) te lopen maar al na één of twee ronden 
te stoppen. Daarmee was er genoeg keuze om 
zich voor te bereiden op een volgende wedstrijd 
zoals de Royal Run as zondag.

Herman van Veen
Herman van Veen was weer terug in de Gildetent. 
Dat hebben we geweten. Dan weer ingetogen, 
dan weer muzikaal en onverwacht de rasechte 
clown. Bij de start van de voorstelling kwam de 
clown al tevoorschijn. De microfoon stond veel te 
hoog. De mimiek van Herman is geweldig en 
werkt onmiskenbaar op de lachspieren. Meer dan 
de helft van de begeleidende virtuoze muzikan-
ten komt uit Soest. Herman vertelt het met trots. 
Tenslotte woont hijzelf ook in ons mooie dorp. 
Het verhaal over zijn vader als freelance Sinter-
klaas ging erin als zoete koek. De zaal lag dubbel. 
Hilarisch was de opera-parodie met de zin “hij 
heeft mij neergestoken”. De entertainer weet de 
grap vakkundig uit te smeren zonder ooit lang-

dradig te worden. Integendeel. Het had uren 
 langer mogen duren Het was een avond met muzi-
kale hoogtepunten, geweldige humor en een uit-
stekende sfeer. 

Vaste gilde activiteiten ”de ROMP”
Dat we met de Gildefeesten de vleugels ver uitge-
slagen hebben tijdens deze Landjuweel-editie en 
daarmee veel aandacht hebben getrokken, bete-
kent niet dat de “romp” onderbelicht moet raken. 
Het Koningsbal lijkt op de donderdagavond zijn 
vaste stek veroverd te hebben, een avond voor de 
gildeleden en vrienden die tijdens het eerste uur 
op indrukwekkende wijze van hun saamhorigheid 
getuigen bij o.a. de herdenking van overleden en 
nieuwe gildeleden. Het geheel opgeluisterd met 
muziek van het koperkwintet van PVO en ons ei-
gen gildekorps, met dit jaar zelfs een huwelijks-
aanzoek van de koning, en een komische act, die 
vele lachsalvo’s teweeg bracht. Na dit zittende 
uurtje waren velen toe aan beweging getuige de 
overvolle dansvloer, die nauwelijks leeg raakte 
gedurende de avond, niet in het minst door de 
enthousiaste DJ/entertainer Robert Pouwels.
De vrijdagavond was ingeruimd voor 2 Nederlandse 
topacts, beiden met hun eigen band, zodat er op en 
achter het podium wel de nodige uitdagingen lagen. 
Nielson verraste met een energieke act, de reacties 
op Waylon waren wat gemengder, de sfeer was even-
goed top in de nagenoeg uitverkochte tent. 
Een zonovergoten zaterdag zorgde voor de per-
fecte omstandigheden voor deelnemers en toe-
schouwers aan het Soester Volksfeest, hetgeen 
zich ook vertaalde in een overvol terrein.  
’s Avonds lag de gemiddelde leeftijd een stuk 
 lager, de Party Night is het domein van de jeugd, 
die in grote getale aanwezig was om te genieten 
van de DJ’s Manuel & Geza en Darkraver, ingeleid 
door de Hooglandse Sick Rhythms.
Zondagmorgen puilde de Petrus- en Pauluskerk 
uit met niet alleen Soesters en omwonenden, 
maar ook tientallen Brabantse gildeleden waren 
daar in vol ornaat. Vanwege het ontbreken van 
een viering op de Gildedag, waren alle gilden uit-
genodigd om die een week eerder mee te maken, 
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en daar werd gretig gebruik van gemaakt. Zij wa-
ren ook uitgenodigd voor de broodmaaltijd en het 
programma van de rest van de dag. Onder de noe-
mer Trefpunt Blaak ligt het accent begin van de 
middag op kinderactiviteiten, waarna de focus 
steeds meer komt te liggen op het natuurlijk 
hoogtepunt van deze dag, het Koningsschieten. 
Omdat dat al vrij vroeg spannend werd en de ont-
knoping van het Damesklompschieten juist 
bloedstollend lang duurde, ontwikkelde zich een 
bijna even boeiende strijd tussen de commenta-
toren van die beide activiteiten. Bijna 400 scho-
ten waren ervoor nodig om het laatste stukje naar 
beneden te laten komen. Vele duizenden mensen 
waren getuige van het Koningsschot van Martijn 
van Dijk, die pas de dag ervoor over de streep ge-
trokken was door een oud-koning om na een jaar 
of twintig “gewoon weer eens een keer mee te 
doen”. Een huldiging op het veld en tent was zijn 
deel, waarna het feest in volle vaart door ging. 
Ook ’s avonds zat de sfeer er al weer snel in, om er 
nauwelijks meer uit te gaan, de Bolle Jan Road-
show bood met diverse artiesten waaronder Kees 
Haak en Helemaal Hollands een puik stukje Hol-
landstalig entertainment.
Maandagmiddag 55+ Festival
De positieve ervaring met de aangepaste opzet 
van deze voorheen Seniorenmiddag naar 55+ 
Festival in 2016 waren de basis voor het program-
ma dat tijdens dit landjuweel werd samengesteld. 
De middag werd geopend met een “concert Voor 
altijd de Jouwe”. TheVandeVen Sisters & The Hap-
py Days Ladies Band brachten liedjes uit de jaren 
veertig en vijftig van de vorige eeuw, waarmee 
een eerbetoon wordt gebracht aan The Andrew 
Sisters en Vera Lynn. Muziek die de bezoekers 
aansprak, want er werd meegezongen en geneu-
ried. Complimenten volop. Na de pauze werd als 
eerste het nieuwe koningspaar gepresenteerd en 
ging het meer ontspannen verder met een borrel 
en een hapje en muziek verzorgd door een DJ, die 
de juiste keuze wist te maken, want de voetjes 
kwamen ook van de vloer. Gezellig dansen, een 
polonaise, maar ook gezellig met elkaar praten. 
Alles kon en juist die combinatie maakte er weer 

een geslaagde middag van.
Maandagavond de eerste editie van het Frisfeest, 
de opkomst kon wat beter, maar de sfeer was pri-
ma, er viel geen onvertogen woord en binnen 10 
minuten na sluitingstijd waren tent, terrein en 
Ferd. Huycklaan leeg! 

Foute Bingo 
Dinsdagavond 29 augustus was vanaf 19.00 uur de 
Foute Bingo avond waar ruim 500 mannen en 
vrouwen aanwezig waren om een zeer gezellige 
avond te hebben met 3 bingo rondes en 2 loterij-
en. De entertainment was wederom zeer geslaagd 
en de Gildetent stond redelijk vaak te schudden 
als iedereen aan het meezingen of aan het dan-
sen was. Voor vele goede doelen is er een mooi 
bedrag opgehaald, zodat het niet alleen gezellig 
was, maar ook zeer nuttig voor onze samen leving.

Korenfestival boven verwachting
Van tevoren leek het een avond met nogal wat 
uitdagingen en die waren er ongetwijfeld ook, 
maar lijken uitstekend opgepakt, want hoe dich-
ter het openingstijdstip naderde, hoe groter de 
run op de toegangskaarten werd voor het Koren-
festival. Dat resulteerde in het bijzetten van ex-
tra zitplaatsen, zodat ruim 500 bezoekers konden 
genieten van meer dan tien koren, die ruimte kre-
gen voor hun eigen repertoire, maar tevens tot 
verrassende combinaties in staat bleken. Uit-
mondend in een weergaloze finale, waarin alle 
koren gezamenlijk het “Hallelujah” van Leonard 
Cohen ten gehore brachten.
Donderdagavond kort maar Krachtig!
De zaal was weer van een andere opstelling voor-
zien door onze onovertroffen ploeg van vrijwilli-
gers, en was er op voorhand voldoende vrije 
ruimte gelaten voor de op nagenoeg ieders dans-
spieren werkende muziek van Pater Moeskroen. 
Zelfs op het podium deinde alles mee, de muzi-
kanten van PVO vanzelfsprekend, maar ook alle 
techniekconstructies lieten zich van hun meest 
flexibele kant zien. “Beetje kort” was het enig ge-
hoord minpuntje, maar dat is dan ook gelijk een 
aanduiding van hoe het ervaren is!
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Dansfestival 2 keer geslaagd
De organisatoren van het Dansfestival kozen voor 
niet één, maar twee voorstellingen. Een matinee-
voorstelling voor honderden oudere bezoekers en 
een avondvoorstelling die nog beter bezocht 
werd, mede door uitgekiend promotioneel werk 
van de grote animator Rijk van Doorn.

Zaterdag 2 september 
De dag voor het grote Landjuweel had het organi-
seren comité ingepland als een dagje “Rust”. Dat is 
in de avond wel gelukt maar overdag kwamen toch 
diverse activiteiten op het programma te staan.
Zo was de gebruikelijk wandel avond verplaatst 
naar deze zaterdag. Het was de laatste maal dat 
“wandel comité Jacob van Gaesbeek” de wandel-
tocht organiseerde en het was een zeer geslaagde 
editie. Het gilde is het wandel comité zeer erken-
telijk en bedankt hen voor 30 jaar organiseren 
van de wandelavond. Er is gelukkig opvolging ge-
vonden dus de wandelavond blijft een onderdeel 
in ons jaarlijks programma.
Tempo Soest organiseerde dit jaar een extra MTB 
tocht. Onder goede weersomstandigheden konden 
deelnemers tussen 9.00 en 10.00 uur starten vanaf 
de Gildetent in Soest. De 30 en 45 km routes voerden 
naar het Soester Hoogt en Landgoed Pijnenburg.

Deelnemers waren blij met de mooie route. Zij kwa-
men op plekken waar je anders op de mountainbike 
niet mag komen. Navigeren in het bos was ook mak-
kelijk want het bos hing vol met gele, blauwe en 
witte linten. Deze linten hebben de vele vrijwilli-
gers na afloop van de tocht weer netjes opgehaald.
Deze mountainbiketocht en onze volgende 
mountainbiketochten worden georganiseerd on-
der de vlag van de NTFU. De tochten kregen van 
de bond het keurmerk NTFU Erkend. Daar zijn wij 
blij mee en trots op. Aldus RTV Tempo.
Tevens was er de Targetsprint, een sport waar 
hardlopen en schieten word gecombineerd. Ge-
organiseerd door een samenwerking van AV 
 Pijnenburg en Schietvereniging Baarn kwamen 
een verrassend groot aantal deelnemers deze 
nieuwe sport beoefenen. 

3 september Brabantse Landjuweel Gildedag
Al voor achten zijn vele vrijwilligers aanwezig op 
het gildeterrein De Blaak om de laatste hand te 
leggen aan de voorbereiding van deze Land juweel 
Gildedag. Meer dan 120 gilden en schutterijen 
worden verwacht. Veel zullen er met een bus 
 komen. Daarvoor is een groot parkeerterrein in-
gericht aan het einde van de Ferdinand Huyck-
laan. Op het terrein zelf staan de muziektent en 
tribunes klaar om de genodigden en de bezoekers 
te kunnen ontvangen, de schietterreinen zijn 
eveneens ingericht, en op het hoofdveld staan 
palen met nummers van de gilden voor het op-
stellen voor de Massale Opmars. Ook de cateraar 
richt zijn bakwagens e.d. in. Het is dus al gezellig 
druk en wat belangrijk is, er is al vroeg een vers 
bakje koffie en buiten is het mooi weer, de zon 
schijnt en de voorspellingen zijn wat we ons 
 zouden wensen, het gras is weliswaar nog wat 
vochtig maar dat zal snel opdrogen.

Zo rond 10.00 uur komen de eerste gilden binnen 
op weg naar een kopje koffie en de bonnen-
verkoop. Velen zoeken buiten een plekje op.

Rond half elf gaat de tent voor de Erewijn open en 
komen daar de eerste gasten binnen. Nog even 
snel wat aandacht dat niet iedereen zo maar bin-
nenloopt om een kopje koffie te halen. Het is veel 
handjes schudden vooral aan de deur door het 
nieuwe koningspaar, de burgemeester en een be-
stuursdelegatie. Om 11.00 uur de aanbieding van 
de Erewijn door het gemeentebestuur en enkele 
korte speeches, waardoor er nog wat ruimte blijft 
voor ontmoeting. Voorafgegaan door vaandel en 
gildetrommen worden de genodigden naar hun 
plaatsen in de muziektent en op de tribune ge-
bracht. De tribunes zijn inmiddels al vol en het 
terrein stroomt niet alleen vol met de gildeleden 
die hun plek innemen voor de Massale Opmars, 
maar ook het publiek is al vroeg aanwezig.
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Massale Opmars, Opening en Optochten
Als eerste komen de standaardrijders het terrein 
op en presenteren zich, waarna ze hun plaats zoe-
ken buiten het terrein om in te voegen voor de 
Optocht. Ons eigen gildekorps heeft zich inmid-
dels ook opgesteld voor een korte openingspre-
sentatie. Al vendelend en muziek makend trekken 
ze het terrein over richting de tribune. De Kring-
commandant geeft vervolgens de start aan voor 
de Massale Opmars, misschien wel het meest in-
drukwekkende onderdeel van deze Gildedag. 

Wanneer de gilden en schutterijen hun plaats 
hebben ingenomen volgt het overvendelen van de 
Commissarissen van de Koning van Utrecht en 
Brabant, kardinaal W. Eijk, burgemeester Metz 
geflankeerd door koning Martijn van Dijk en ou-
derman Kees Wantenaar. Natuurlijk wordt dit ge-
volgd door het zingen van het Wilhelmus begeleid 
door de Eemlander Blaaskapel, die al eerder ge-
zorgd heeft voor een muzikale bijdrage. Kardinaal 
Eijk verzorgde de christelijke groet met aanslui-
tend de officiële opening door Federatievoorzitter 
Jos Verbeeten. Nadat de vendelgroet wordt ge-
bracht starten de beide Optochten door delen van 
Soest. Een grote diversiteit aan gilden en schut-
terijen trekt door Soest waarbij ze worden gade-
slagen door vele duizenden toeschouwers. Ze pre-
senteren zich ook bij de (Ere)tribune, gilden van 
kleine en van grote samenstellingen, met ieder 
hun eigen uitstraling. Ze brengen een groet, de 
een wat strak in formatie en vooruitkijkend, de 
ander wat losser met een lach en hand opsteken.

Met hun presentatie krijg je trouwens een mooi 
kijkje op de wijze hoe het gilde in haar vel steekt. 
Wat zeker deze keer opvalt is dat kinderen al in 
een kinderwagen worden meegenomen om aan 
het gildeleven te winnen.

Demonstraties, wedstrijden, gezelligheid
Het blijft genieten op het gildeterrein wanneer 
alle gilden en schutterijen zich daar weer ver-
zameld hebben. Het Sint Joris Gilde uit Oirschot 
verzorgt een demonstratie “stokkendans”, ter-
wijl de show van het Sint Sebastianus Gilde uit 
Gendt alleen al door zijn omvang, variatie en mu-
zikaliteit indrukwekkend is. Verder wedstrijden 
vendelen, trommen, bazuinblazen in diverse 
klassen, individueel en in groepen, jeu de boules 
(nog niet eerder in Soest in een programma van 
een gildedag opgenomen) en het ringsteken door 
de standaardrijders. En wanneer je wat verder het 
terrein oversteekt kom je bij de diverse schiet-
wedstrijden met geweer hand- en kruisboog. 
Maar wat vooral opvalt is de gezelligheid. Op alle 
plaatsen kom je de gildeleden tegen en ook het 
publiek vermaakt zich.
Ondanks het mooie weer is het echte feest eind 
van de middag, begin van de avond in de feest-
tent. De Willies en de Billies weten de vele dui-
zenden feestgangers goed te vermaken.
Aan het eind van de middag ook de prijsuitreiking 
en de huldiging van de Landjuweelkoning, -keizer 
en -prinses buiten voor de muziektent. Ons eigen 
gildekorps levert daaraan een bijzonder gewaar-
deerde bijdrage.

Successievelijk zie je de gildeleden vertrekken, 
hun plaats in de bus weer innemen om volgens 
afspraak nog een beetje op tijd thuis te komen. 
Van alle kanten complimenten voor de organisa-
tie en het verzoek niet weer 30 jaar te wachten 
om in Soest in Landjuweel te organiseren. De klus 
is geklaard, Soest kan zeer tevreden zijn. De uit-
daging is goed uitgepakt. De organisatie zat goed 
in elkaar en het weer werkte prima mee. Een 
 historische mijlpaal is weer neergezet.
Vele vrijwilligers hebben dat succes nog in de ge-
organiseerde Afterparty met elkaar gedeeld. De 
spanning viel er af. De voorzitters van het gilde 
en de stichting zijn overgelukkig en delen dat 
 tijdens hun dankwoord bovenop de bartafel.
“Dank je wel Soest” horen we nog steeds wanneer 
we contact hebben met Brabant.
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Terugblik activiteiten
Landjuweelwijn speciale actie

Beste Gildeleden,

De Gildefeesten en het Landjuweel liggen alweer 
een maand achter ons.
We kunnen terugkijken op een paar fantastische 
weken.

Speciaal ter gelegenheid van het Landjuweel is  
de Landjuweelwijn uitgebracht.
Deze rode en witte wijnen zijn de weken 
 voorafgaand aan de feestweken verkocht.
Tevens zijn deze wijnen tijdens de Landjuweeldag 
geschonken als erewijn.

Er is nog een kleine hoeveelheid van deze wijnen 
beschikbaar.

De flessen kunnen gratis bij u thuisbezorgd worden 
of bij 1 van de verkooppunten afgehaald worden.

Geeft u de bestelling door via de mail:
info@vanderlinden-drank.nl
of telefonisch 035 6012750
of loop binnen bij 1 van de 3 verkooppunten  
en meldt daarbij dat u Gildelid bent en voor  
de speciale actie komt.

*actie geldt zolang de voorraad strekt

SPECIALE ACTIE 

VOOR GILDELEDEN 

Landjuweelwijn € 7,95 p.fl

Nu in de winkels 5+1 actie 6,60 p.fl.

Speciaal voor de Gildeleden 

gemixt of van 1 soort 

€ 5,95 
ongeacht het aantal

DIT IS 25% KORTING!
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Een protestant op het Landjuweel 2017.  

Een persoonlijke impressie.

Terugblik activiteiten

Door Piet van Dijk, verslaggever AD Amersfoortse Courant en Soester.

Dat de schuttersgilden nauw verweven zijn met het 
katholieke geloof en de RK Kerk, is eigenlijk  logisch. 
Toen ze vele eeuwen geleden ontstonden, waren ze 
bedoeld om have en goed van stad of dorp te ver-
dedigen. Daar was steun van de overheid natuurlijk 
hard bij nodig. En omdat er maar 1 kerk was, met 
veel macht en ook bezittingen, is het logisch dat de 
kerk hier ook sterk bij betrokken was. Niks geen 
scheiding van kerk en staat, ze stonden allebei voor 
hetzelfde, tenminste, idealiter: bescherming van 
het goede leven. En iedereen was nou eenmaal ka-
tholiek. Atheïsten of andersgelovigen zullen er 
misschien mondjesmaat geweest zijn, maar ze zijn 
verdwenen in de geschiedenis. Of erger. En protes-
tanten had je ook niet. Die verwevenheid met de 
katholieke kerk bleek zondag tijdens het Landju-
weel ook. Kardinaal Wim Eijk was persoonlijk aan-
wezig en bad zelfs een gebed. En de vele schutters-
gilden uit het zuiden des lands droegen de naam 
van een heilige. Zo ook Soest trouwens, dat ook het 
Sint Aechten Schuttersgilden van Soest heet.

Kerkroof
Een van de 121 aanwezige gilden was St. Anthonius 
Abt Gilde Blitterswijck uit 1485. Blitterswijck is een 
dorpje in Noord-Limburg, zo katholiek als de lucht 
blauw is. Een van de gildeleden vertelde zondag met 
verstokte stem van de Grote Kerkroof in 2005, toen 
het beeld van hun beschermheilige Sint Antonius-
Abt was gestolen. Er is een nieuw beeld voor in de 
plaats gekomen, maar het doet nog steeds zeer. De 
roof heeft een plekje in de geschiedenis van het 
gilde. Tijdens de opmars werd het nieuwe beeld van 
de patroonheilige meegedragen. Protestanten heb-
ben daar niets mee, tenminste heel lang niet gehad: 
beelden, prachtige kleding, voorwerpen om te ver-
eren, een staf met een beeld, een Mariabeeld, vaan-
dels, vlaggen. Uiterlijk vertoon, smaalden mijn op-
voeders thuis, in kerk en op school. Alleen het 
woord telde, de rest niet.

Dat innerlijke mechanisme heb ik losgelaten 
 tijdens het Landjuweel. Om diverse redenen.
1.  Altijd alles maar afwijzen en negatief beoordelen 

maakt je hard van binnen en je sluit je af. 
2.  De kleding, de beelden, de vaandels, de muziek, 

de ordelijke opmars, de kleurrijke hoeden, sjerps 
en zilveren eretekens zijn gewoon mooi om te 
zien. Het oog wil ook wat en of je wil niet of niet: je 
wordt meegesleept. Het is ook een ode aan de 
schoonheid, het ene kostuum is nog mooier dan 
het andere. En op een dieper niveau is het Heilig 
Toneelspel, zoals een kerkdienst dat ook is. Er 
wordt iets mee uitgedrukt, maar wat, daar kom je 
pas achter als je het ervaart, denk ik. Het zit zo vol 
symboliek dat ik er als protestants opgevoed mens 
onder bezwijk. Symboliek verwijst ergens naar, 
naar iets dat niet in beeld of woord is uit te druk-
ken, naar mysteries, geheimen, diepere lagen in 
het bestaan. De schuttersgilden zijn daar echt 
goed in. En wie vond als kind verkleden nou niet 
leuk? Koester het kind in jezelf en wordt gildelid.

3.  Deze manier van ‘’geloven’’ of ‘’band met de kerk 
uitdrukken’’ is hiermee ook veel aardser en ech-
ter. Want de schuttersgilden weten het ook nog 
eens te combineren met gezelligheid, sfeer, ver-
broedering. Niet vaak heb ik op 1 dag zo veel 
schouderkloppen gezien. Het Bourgondische 
spat eraf: we leven nu en we maken er nu een 
feestje van. Levenskunst. Dat kennen veel pro-
testanten nog niet zo. Behalve degenen die al 
lang in Soest wonen. Ik al 26 jaar….

4.  De historie herleeft op een weergaloze wijze. Het 
was alsof de Koning van Soest de overwinning 
voerde op een grote strijd. Alle bevrienden ko-
ningen zijn uitgenodigd om het feest mee te ma-
ken. Nu was het niet een vijandig leger dat is 
verslagen, maar een andere vijand: het gebrek 
aan saamhorigheid. Niet have en goed hoeven 
meer verdedigd te worden, maar de verbroede-
ring in Soest. Hoewel die er nog lang niet is.
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Week 2 2017
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Landjuweel 2017
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Bijzonder moment tijdens Ledenavond

Terugblik activiteiten

Tijdens onze Ledenavond op donderdag 24 
augus tus werden vele van ons verrast tijdens het 
woordje van toen nog Gildekoning, Marc Leeg-
water. Al bij het afhalen bemerkte je dat hij heel 
zenuwachtig was. Iets wat je niet altijd zo bij hem 
merkt. En ook de start van zijn woordje was mis-
schien wel wat chaotisch. Veel van wat hij wilde 
zeggen, zo gaf hij aan, was al door anderen onder 
woorden gebracht. Hij wilde (achteraf gezien) tot 
de kern van zijn actie komen. Want al snel ging hij 
ineens door zijn knieën voor zijn Koningin Chris-
tal Ann. En wat gebeurde er: hij vroeg haar ten 
huwelijk. Het antwoord is ja. Vanaf dat moment 
lijkt er ineens en heel spontaan een andere sfeer 
te ontstaan. De spanning is er af en we zien een 
stralend koningspaar. 
Wat al heel snel bleek, was dat de Marc er ook 
geen gras over liet groeien, want op vrijdag  
29 september was het burgerlijk huwelijk in het 
gemeentehuis van Soest met slechts enkele 

 intimi. Binnenkort zullen zij ook in de kerk zich 
aan  elkaar verbinden en pas dan zullen zij met 
meer mensen deze stap gaan vieren.
Marc en Christel Ann: van harte gefeliciteerd en 
heel veel geluk samen op jullie inmiddels ge-
zamenlijke stek.

DVD verschenen van Landjuweel Gildedag 3 september 2017

Rondom en tijdens Landjuweel / Gildefeesten zijn 
er zowel in de plaatselijke en kanten veel artike-
len verschenen. Ook op de sociale media als 
 Facebook, Twitter werden vele foto’s en filmpjes 
geplaatst. Op de website www.gildefeesten.nl 
staan ook vele honderden foto’s. Dus veel moge-
lijkheden om nog eens na te genieten van dat 
 geweldige feest.

De plaatselijke videoclub Realtime heeft tijdens 
het Landjuweel veel opnamen gemaakt. Van de 
opnamen die zij maakte tijdens de Brabantse 
Landjuweel Gildedag hebben zij een DVD samen-
gesteld met vele unieke beelden van de aankomst 
van de gilden op het feestterrein, de Massale 
 Opmars en Opening, de beide Optochten en de 
vele wedstrijden die georganiseerd zijn. Bijna  
1 uur kleurrijke beelden.

Op zaterdagmiddag 30 september is door een van 
de bestuursleden van de Videoclub een eerste 
exemplaar uitgereikt in de expositieruimte van 
het Museum Soest. Onze ouderman, Kees Wante-
naar mocht deze DVD in ontvangst nemen om-
ringd door verschillende bestuursleden.
Deze DVD kost € 9,50 exclusief verzendkosten en 
is te bestellen bij René van Hal, mailadres   
rene@gildesoest.nl. Vanaf half oktober kan de 
DVD  worden afgehaald/afgeleverd.
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Geen Gildereizen meer

In ons gilde werd vanaf 1989 regelmatig deel ge-
nomen aan gildereizen, pelgrimages. Verschil-
lende keren hebben wij dat vanuit ons eigen gilde 
georganiseerd en onderweg aangesloten bij an-
dere gildereizen (zoals in 1989 naar Lourdes en 
1990 naar Rome). Vanaf 2000 waren we vanuit 
Soest onderdeel van reizen die door de Stichting 
Pelgrimage3 werden georganiseerd. De laatste 
reis was in september/oktober 2016 toen Rome 
het einddoel was en we onderweg ook vele mooie 
steden hebben bezocht, waaronder de Mariabe-
devaartplaats Einsiedeln in Zwitserland waar de 
afsluiting viering plaats vond. Met de organisatie 
van deze reizen wordt beoogd een evenwicht te 
vinden tussen een pelgrimsreis met een christe-
lijke grondslag, een cultuurreis waarin de mooie 
plekjes van de schepping worden gezocht en een 
sfeer tussen en onder de deelnemers van respect, 
geborgenheid maar ook gezelligheid. Vanuit 
Soest was er altijd ruimte belangstelling en wer-
den altijd meer bussen ingezet.
Toch bleek bij de laatste evaluatie door de Stich-
ting Pelgrimage de laatste jaren de belangstelling 
eerder afnam dan toenam, het aantal gildeleden 
dat in kostuum en met instrumenten deelnam aan 
deze reizen steeds minder werd en daardoor de 

doelstelling waarbij gildegebruiken en uitingen 
met gildesymbolieken steeds moeilijker te reali-
seren waren. Daarnaast worden er steeds meer 
van dit soort reizen georganiseerd, waardoor een 
toename van het aantal deelnemers niet meer 
verwacht mag worden.
Dit alles en nog meer zaken overwegende heeft 
het bestuur van de Stichting Pelgrimage doen be-
sluiten om geen initiatieven meer te nemen om te 
komen tot een nieuwe Gildepelgrimage in 2018. 
Een moeilijk en emotioneel besluit dat is geno-
men, omdat de deelnemers nog steeds aangaven 
dat zij genoten hadden van deze reizen en best 
“in” waren voor een nieuwe reis. 
Ook vanuit het Soester Gilde zullen we geen initi-
atieven nemen voor de organisatie van een nieu-
we gildereis. Natuurlijk blijven we alert wanneer 
zich een aanleiding voordoet om in dat geval zo’n 
besluit te heroverwegen.
Met de deelname aan deze gildereizen hebben we 
inmiddels vele honderden Soesters en geïnteres-
seerden uit de naast omgeving de afgelopen de-
cennia een plezier gedaan. We kijken ook met een 
fijn gevoel terug op deze reizen. Ze hebben inge-
speeld op een specifieke behoefte. Dank aan allen 
die daaraan een bijdrage hebben geleverd.
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Wetenswaardigheden

In het jaar 2017 is het 50 jaar geleden dat het gil-
dekorps hun gildekledij voor de 1ste maal presen-
teerde tijdens een voetbaltoernooi op het voet-
balveld van BDC aan de Bosstraat. Er was al 
langere tijd gespaard via een ingesteld Uniform-
fonds om deze kledij gemaakt door PISA uit Eind-
hoven te kunnen aanschaffen. Op het moment 
van presenteren waren er nog een tekort, waar-
voor toenmalig ouderman Wim Schimmel een 

 oproep tot steun vroeg in de Soester Courant. 
Hieronder de tekst van dit krantenbericht dat in 
de week voor 11 juni 1967 verscheen. In het 
 recent verschenen verenigingsnummer “Van Zoys 
tot Soest” uitgegeven door de Historische Vereni-
ging Soest is een artikel opgenomen waarin de 
historie van de kleding van de gildeleden is be-
schreven, en wel van kovel tot de huidige in 2004 
aangeschafte kleding.

Uit oude gildeboeken Groot Gaesbeeker Gilde in historische kledij

Eindelijk is het dan zover. Na een zesjarige aan-
loopperiode en een jaar van intensief trainen 
presenteert het roemruchte Groot Gaesbeeker of 
Sint Aechten Schuttersgilde van Soest aan de 
burgerij van deze gemeente haar tamboer- en 
vendelkorps, gestoken in middeleeuws kostuum.
Voor het eerst zal dat zijn op 11 juni aanstaande 
ter gelegenheid van het voetbaltoernooi van de 
Jonge Boeren op het terrein van de voetbal-
vereniging B.D.C. Het gildebestuur prijst zich ge-
lukkig dat het doel, hetwelk zij zich in 1960 bij 
het 400-jarig bestaan van het gilde had gesteld; 
door het enthousiasme van een aantal jongere 
gildeleden kon worden bereikt. Het bestuur 
hoopt, dat het korps ook met enthousiasme door 
de burgerij wordt ontvangen. Zeer erkentelijk is 
het bestuur jegens degenen die door een gelde-
lijke bijdrage het Uniformfonds van het gilde 
hebben gesteund, doch op het ogenblik moet nog 
een bedrag van ongeveer f 4500,— worden ge-
financierd. In samenwerking met de Jonge Boe-
ren worden aanstaande zaterdag, zoals U op een 
andere plaats in dit blad kunt lezen, voetbalwed-
strijden georganiseerd, waarvan de baten zullen 
zijn ten behoeve van het Uniformfonds. Jonge 

gildeleden zuilen aantreden tegen Jonge Boeren. 
Oudere gildeleden zullen strijden tegen Oudere 
Boeren. Mogen velen deze wedstrijden bezoeken, 
opdat een ruime opbrengst het Uniformfonds ten 
goede komt. De entreeprijs bedraagt een gulden. 
Het gemeentebestuur heeft gezien het culturele 
doel vrijstelling van vermakelijkheidsbelasting 
verleend. waarvoor gaarne dank wordt gebracht. 
In de maand december van het vorig jaar is door 
het gilde aan een groot aantal zaken en bedrijven 
een rondschrijven gezonden om door een bijdra-
ge het Uniformfonds van het gilde te steunen. 
Dankbaar voor, de giften, welke werden ontvan-
gen, doet het gildebestuur bij deze nogmaals een 
beroep op degenen, die gaarne het streven van 
het gilde wensen te steunen maar die om en of 
andere reden tot heden hebben nagelaten hun 
bijdrage te storten. Stortingen kunnen nog te al-
len tijde geschieden op de rekening van het Uni-
formfonds van het Groot Gaesbeeker Gilde bij de 
Coöp. Raiffeisenbank, alhier. Reeds thans wordt 
dank gebracht voor de steun, welke op deze wijze 
nog wordt ontvangen.

Namens het Gildebestuur, 
W. SCHIMMEL,OIJDERMAN.



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.

tot 22-10-2017 Expositie gildewezen in Museum Soest 

20-10-2017  Lezing over Soester gilde in Museum Soest 

21-10-2017  Kermis/Vleesbingo, Gildehuis 

27-10-2017 Schietavond, AVS Prins Hendrik 

13-12-2017  Besloten Algemene Ledenvergadering, Gildehuis  

07-01-2018  Nieuwjaarsreceptie, Gildehuis 

KAART-/SJOELAVONDEN IN ‘t GILDEHUIS 

zaal open 19:30, aanvang 20.00 uur

Sjoelavonden:  2e dinsdag van de maand

 14 november 2017 10 april 2018
 12 december 2017 13 maart 2018
 9 januari 2018
 13 februari 2018

Kaartavonden: 3e dinsdag van de maand

 17 oktober 2017 20 maart 2018
 21 november 2017 17 april 2018
 19 december 2017
 16 januari 2018
 20 februari 2018



Torenstraat 22a  

3764 CM Soest  

035 6012 100 

info@practicum.nl 

practicum.nl

 design & studio

 XXL printing

 sign & display

 offset print

 digital print

 binding & fulfilment

 warehouse & logistics

 print management

color your identity


