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Van de redactie
BLOEMENCORSO

Zondagmorgen, hoewel zon? Ach ja, het is de wil van april en daar hebben we ons naar te
schikken. Over schikken gesproken, dit weekend naar de eerste bloemencorso geweest, die mensen
kunnen pas (bloem)schikken. Prachtige optochten waarbij bedrijven, buurtteams, verenigingen
en particulieren de resultaten showen van dagen en nachten noeste arbeid.
Een jaar lang wordt er nagedacht over thema’s,
kleuren, promotie en het bij elkaar krijgen van de
vrijwilligers. De resultaten zijn er weer naar!

Naast de jaarlijkse items staat er dit jaar ook
een teerfeest op de agenda.
Dansen om de (nieuwe) Gildeboom en een Teermaaltijd staan ons te wachten.

Zo ook bij ons Gilde. Enkele dagen nadat De
Blaak weer is opgeruimd zitten de besturen van
de vereniging en de stichting weer om tafel, om
nieuwe ideeën te ontvouwen en bestaande zaken
te optimaliseren. Hoewel er nog veel voorbereidingen getroffen moeten worden en er naarstig op
zoek gegaan wordt naar vrijwilligers ziet de programmering voor 2019 er al weer goed uit.

Twee afzonderlijke traditionele evenementen
deels in een nieuw jasje;
Dus wees erbij!
Namens de redactie;
Veel lees- en kijkplezier
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Van de overheden
OUDERMAN AAN HET WOORD
Het was de moeite waard!
De laatste Gildepraot is inmiddels al weer een
behoorlijke tijd geleden. Veranderingen in de
communicatieaanpak, met nieuwsbrieven en het
gebruik van e-mailberichten en social media,
zorgen voor beperkte uitgaven van de Gildepraot
voor de overdracht van Gildewetenswaardigheden.
Nu in deze voorjaarsopmaak zijn we er weer om
de band met u als leden en vrienden van het
Gilde zichtbaar te maken. Natuurlijk met een
oog terugkijkend op de activiteiten die in het
winterseizoen hebben plaatsgevonden.
Ook de koningsdag met de bruisende middag op
het Soester museumplein heeft u kunnen ervaren
als een mooie ontmoetingsplek op deze Nationale
feestdag. Wij hebben als Gilde ook een strak
georganiseerde bijdrage mogen invullen bij het
bezoek van de Koninklijke familie in Amersfoort.
Kortom, deze dag hebben wij als Gilde onze rol
in het maatschappelijke en sociale leven weer
gestalte kunnen geven.

“Wij hebben als Gilde ook een
strak georganiseerde bijdrage

Hopelijk heeft het bij u ook weer momenten van
het echte Gildegevoel opgeroepen.
Een Gildegevoel wat wij in dit teerjaar nog vaak
bij u te weeg willen brengen. Het eens in de
4 jaar teren is toch steeds weer uniek in de lange
Gildehistorie.

mogen invullen bij het bezoek
van de Koninklijke familie
in Amersfoort.”

U kunt op zondag 18 augustus alvast goed in de
stemming komen tijdens het traditionele dansen
om de Gildeboom op het Gildeterrein. Het wordt
vast al gezellig in het dan georganiseerde wandelweekend.
Het wordt ongetwijfeld weer een mooie Gildezomer waar we weer 4 jaar op kunnen teren!
Kees Wantenaar
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Van de overheden
OVERLEDEN GILDELEDEN EN GILDEVRIENDEN
Sinds 1 september 2018 zijn ons (voor zover bekend) de volgende gildebroeders, -zusters en/of
gildevriend(inn)en ontvallen:
De heer F.I.J. (Franco) van der Lugt, Molenstraat 51, Soest; 			
De heer B.J.M. (Ben) van der Linden, Egeltjespad 17, Soest; 			
De heer J.C. (Jan) van den Hoed, Korenzicht 13, Soest; 			
Mevrouw H.J. (Riek) van Woudenberg-Wolfsen, Klarinet 203, Soest; 		
De heer J.G. (Joop) Spijker, Mariastraat 8, Soest; 				
Mevrouw W.M. (Nanny) Butzelaar-Gieskens, Eigendomweg 113, Soest; 		
Mevrouw C.T. (Käthe) van Breukelen-Natter, Kerkpad ZZ 19, Soest; 		
Mevrouw A.C.M. (Aly) van Logtestijn-Kuyper, Korte Kerkstraat 4, Soest;
Mevrouw A.M. (Annie) Pronk-Beemer, Van Lenneplaan 9, Soest; 		
De heer A.C.M. (Adelbert) Schimmel, Vendelstraat 12, Liempde; 		
Mevrouw M.C.A. (Riet) van Steen-Hilhorst, Dalplein 12, Soest; 		
De heer H.J. (Harry) Rademaker, Burg. Grothestraat 82-K201, Soest; 		
De heer A.M. (Ton) Stalenhoef, Klarinet 267, Soest;				
Mevrouw G.J.M. (Gerda) de Bruin-Zwarthoed, Soester Enghweg 14, Soest;
De heer R.H. (Ruud) van Asselt, Dorresteinweg 44, Soest;

28-12-1938 / 07-09-2018
25-03-1949 / 04-10-2018
22-05-1935 / 05-11-2018
23-10-1936 / 19-11-2018
26-01-1946 / 25-11-2018
27-08-1947 / 25-11-2018
31-03-1931 / 27-11-2018
25-09-1932 / 16-12-2018
25-07-1929 / 17-12-2018
31-07-1961 / 21-12-2018
12-09-1929 / 18-01-2019
19-10-1923 / 28-03-2019
21-01-1951 / 20-04-2019
01-03-1948 / 22-04-2019
18-04-1945 / 23-04-2019

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.

IN MEMORIAM
Vrijdagmorgen 29 maart werden Toos en ik onaangenaam verrast door een telefoontje uit Baarn.
Daarin werd ons medegedeeld dat op woensdag 27 maart, na een lang ziekbed, is overleden Tonnie
Manders-Olthof. Zij maakte altijd deel uit van de groep Olthofjes die een lange reeks van jaren deelnamen aan Roosjeszondag, de pelgrimagereizen en de bingo-avonden van het Gilde.
Maar… nog veel groter was de schrik en het ongeloof dat Hans Olthof ons ook moest mededelen dat
zijn vrouw Joke Olthof-Post in de nacht van donderdag/vrijdag 29 maart ten gevolge van een hartstilstand op 75 jarige leeftijd is overleden. Dan staat de wereld even stil en ben je overmand door
gevoelens van ongeloof. Voor de sjoel- en kaartavond in april hadden zij zich afgemeld, want zij
zouden 14 dagen naar Portugal gaan. Een cadeau van de kinderen voor Joke haar 75e verjaardag!
Joke en Hans hebben aan vele pelgrimagereizen en andere gildeactiviteiten deelgenomen en zij waren
vele, vele jaren trouwe deelnemers aan de sjoelavonden. Tijdens de kaartavonden was Joke altijd
present aan de inschrijftafel en gedurende het kaarten altijd actief in de bediening.
Namens de sjoelers en de kaarters willen wij Joke bedanken voor haar inzet voor het Gilde, haar
hartelijkheid en hulpvaardigheid en Hans bijzonder veel sterkte toewensen met dit grote, volledig
onverwachte, verlies. In tijdsbestek van 3 weken afscheid moeten nemen van twee zussen én je vrouw
moet zwaar wegen. 		
Fred Engberink (mede namens de kaart- en sjoelgroep van het G.G.Gilde)
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Interview
MET DE JONGSTE GILDEKORPSLEDEN...

Chris

ik het wel weer doen.
Sinds wanneer ben jij bij het Gildekorps?
Net na het landjuweel 2017.

ZOON VAN WILFRED VAN RIES
VAN MARINUS DE JONG

Wat doe jij bij het Gildekorps?
Ik loop vooraan met een commandant-stok naast
Wim Kok.

Hoe oud ben jij?
Ik ben 10 jaar en ik word op 20 september 11.

Wat vind jij leuk aan het G.G.Gilde?
De optochten en om vooraan te lopen.

Op welke school zit jij?
Op de Insingerschool in groep 7.

Wat zijn de leukste 2 dingen die jij al hebt
meegemaakt bij het Gilde?
In Groeningen mocht ik vooraan lopen met Wim
Kok in het slangen defilé en de optredens tijdens
de gildefeesten 2018 in Soest.

Wat wil jij later graag worden?
Ik weet het nog niet, maar mijn vader zegt dat ik
rentenier moet worden.
Welke sport doe jij, bij welke club?
Ik zit op atletiek bij AV Pijnenburg en op wedstrijdzwemmen bij De Duinkikkers.

Wil jij later Gildekoning worden?
Ja, heel graag!
Is jouw vader Wilfred Gildelid en/of korpslid
(geweest)?
Ja.

Speel jij een muziekinstrument?
Nee, ik wilde trommelen bij het gildekorps en
dat heb ik ook een tijdje gedaan maar het oefenen was te laat. Maar als ik wat groter ben, wil

Wat heeft jouw vader Wilfred bij het
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Interview
Gildekorps gedaan?
Vanaf 1987 tot ongeveer 1995 is hij tamboer
geweest.

Wat wil je nog meer vertellen?
Niks.
Wat wil jouw vader en/of moeder nog meer
vertellen?
Wij willen nog zeggen dat we het leuk vinden om
hem zo enthousiast en trots te zien. Fijn dat hij de
kans krijgt om zo mee te lopen en te ervaren hoe
het is in een korps.

Wat doet jouw vader Wilfred voor het G.G.Gilde?
Op het moment is hij gewoon Gildelid en heeft
hij verder geen taken.
Was jouw opa Ries Gildelid en/of
Gildekorpslid?
Opa Ries niet,maar mijn oom Ries is wel Gildelid.

Bedankt hiervoor!

Niels

Wat zijn de leukste 2 dingen die jij al hebt meegemaakt bij het Gilde?
De nieuwe Gildekoning ophalen en de optocht
met een Gildedag.

ZOON VAN ANDRÉ VAN WIM VAN CORNELIS
VAN DEN BREEMER; KNELIS VAN ENGENDAAL

Wil jij later Gildekoning worden?
Jaaaaa!

Hoe oud ben jij?
Ik ben 11 jaar.

Is jouw vader André Gildelid en/of
Gildekorpslid?
Ja, beide.

Op welke school zit jij?
Ik zit op de Ludgerusschool.

Wat doet jouw vader André bij het Gildekorps?
Mijn vader is schutter.

Wat wil jij later graag worden?
Kinderfysiotherapeut of iets bij de Politie.

Wat doet jouw vader André voor het G.G.Gilde?
Hij is al vele jaren medewerker en hij zit in het
bestuur.

Welke sport doe jij, bij welke club?
Ik judo bij sportschool Van Diermen.

Was jouw opa Wim Gildelid en/of korpslid?
Ja, ook beide.

Speel jij een muziekinstrument?
Ja, trommel.

Wat deed jouw opa Wim voor het G.G.Gilde?
Mijn opa was hoornblazer bij het Gildekorps, hij
heeft in het bestuur gezeten en hij is ook Ouderman geweest.

Sinds wanneer ben jij bij het Gildekorps?
Sinds 2018.
Wat doe jij bij het Gildekorps?
Ik trommel en ik ben zilverdrager.

Wat wil je nog meer vertellen?
Mijn oma was ook intens betrokken bij het
G.G.Gilde bij de verschillende activiteiten en zij
was een vaste kassamedewerkster.

Wat vind jij leuk aan het G.G.Gilde?
De gezelligheid, de Gildefeesten en de optredens
met het Gildekorps.
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Interview Jubilaris
MARC VAN GERARD VAN PIET VAN PIET VAN RIEKUM HILHORST
IS 25 JAAR GILDEKORPSLID
Hoe oud was jij toen jij bij het
Gildekorps kwam?
Ik was begin 20.
Wat doe jij op dit moment bij het korps?
Ik sla de gildetrom met ferme slag.
Heb jij ook andere dingen gedaan bij
het korps?
Nee… ja: een keer Wim Kok vervangen tijdens een
wedstrijd in Brabant, maar dat werd een ander
optreden dan anders.
Wat vind jij zo leuk/mooi aan het G.G.Gilde?
De gezelligheid en saamhorigheid, vooral tijdens
het opbouwen en afbreken tijdens de Gildefeesten en het uurtje napraten na het wekelijks oefenen in het Gildehuis op de woensdagavond.
Welke andere dingen doe jij nog meer voor het
G.G.Gilde?
Ik neem tegenwoordig plaats in het bestuur en
daarnaast help ik waar ik kan tijdens de Gildefeesten en voor andere klusjes gedurende het
jaar.
Wat zijn de leukste 2 dingen die jij hebt meegemaakt bij het Gilde?
Het landjuweel 2017 met eigenlijk de weg er naar
toe (het helpen organiseren en neerzetten van de
Gildedag), dit staat met stip bovenaan. Voor de
rest zijn er een heleboel leuke dingen gebeurd
zowel in als buiten Soest met optredens van het
Gildekorps. Het optreden in Sittard vind ik ook
echt een hoogtepunt.
Wil je in een paar regels iets over jouw gezin
vertellen?
Ik ben getrouwd met Marieke Smeeing, dochter
van twee maal oud-Gildekoning Jan Smeeing en
heb twee zoons Meyns en Ties. Meyns heeft een
blauwe maandag geprobeerd te hoornblazen bij

Wil jij dit jaar Gildekoning worden?
Ik zou best Gildekoning willen worden, mag dit
jaar, maar elk ander jaar vind ik ook prachtig. Ik
denk dat je dat toch wel een keer meegemaakt
moet hebben.
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het korps. Ik zou het leuk vinden als hij dit ooit
weer op zou pakken, maar neem het hem niet
kwalijk als hij het niet doet. Ties heeft tot op
heden nog geen Gildekorpsaspiraties. De Gildefeesten vinden ze wel leuk.

Het kost veel tijd maar als alles goed gaat, is het
fantastisch. Helemaal als zelfs mensen uit het
buitenland mijn schapen willen kopen. Carnaval
blijft ook een leuke bezigheid al is dat niet zo fanatiek als vroeger. (ja, ik ben geen twintig meer).

Wat wilde jij vroeger graag worden?
Ik wilde graag boer worden.

Is jouw vader Gerard Gildekorpslid geweest?
Mijn vader is vendelier geweest in de beginjaren
van het korps.

Wil je in een paar regels iets over jouw werk
vertellen?
Ik ben kleine zelfstandige, ik doe grondwerk,
straatwerk en aanleg/renovatie van rioleringen.
Ik verricht het meest werkzaamheden voor aannemers die weer voor gemeentes werken, daarnaast doe ik nog grasmaaien in loonwerk voor
de nog aanwezige boeren in Soest (voor iedereen die mij belt natuurlijk). In de overige tijd
die resteert, houd ik samen met Marieke De
Stalhouderij Middelwijck draaiend.

Was jouw opa Gildelid en/of korpslid?
In of rond 1600 is een voorvader Meyns Hilhorst
ouderman geweest. Naar deze man is onze zoon
Meyns vernoemd. Wij lazen die naam in de stamboom van de familie Hilhorst en vonden dit
een mooie naam voor onze zoon.

Het korps oefent elke woensdagavond in het
Gildehuis, en de vendeliers oefenen elders.
Mochten er jeugd, jongeren of volwassenen
geïnteresseerd zijn om ons korps te komen
versterken, graag aanmelden bij
wim@gildesoest.nl
Op de oefenavonden wordt er instructie gegeven
door Peter Vos (de tamboers) en Adri Verlaan
(de hoornblazers en de totale groep).

Wat is jouw favoriete voetbalclub en waarom?
Feyenoord Rotterdam, prachtige sfeer en het
mooiste stadion van Nederland en zij hebben de
afgelopen jaren mooie prijzen in de wacht gesleept, dat kan niet iedere voetbalclub zeggen.
Heb jij nog andere hobby’s?
Mijn schapenfokkerij is wel een passie geworden.
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Terugblik activiteiten
DINSDAG 6 NOVEMBER:
Aankoop stuk weiland
Op 6 november jl. hebben de leden van het Soester gilde ingestemd met de aankoop van een stuk
weiland aan de Peter van den Breemerweg in
Soest van de erven Van de Grift. Dit weiland wordt
tijdens de gildefeesten gebruikt als parkeerplaats
voor auto’s wanneer op De Blaak geen ruimte
meer beschikbaar is.

maakt van materiaal (steen) dat op deze plaats
was achter gebleven. In de loop van de eeuwen
hebben er verschillende verbouwingen aan de
boerderij plaats gevonden. Thans wordt de boerderij bewoond door de familie Herman van Veen,
na een grootschalige renovatie door Bouwbedrijf
Van de Grift eind jaren ’80.
Het gilde heeft daarmee het bezit van landerijen
weer uitgebreid. Jaarlijks vindt in de maand januari een Verkoping plaats van gras en Verpachting
van naweide. Dit perceel wordt in 2019 in deze
Verkoping meegenomen.

Daarmee komt het gilde opnieuw in bezit van een
stuk “historische” grond in Soest. In de periode
1460-tot 1590 maakte deze grond onderdeel uit
van het klooster van de Zusters Birgitinessen genaamd Mariënburgh. Op enig moment beschikte
dit klooster over meer dan 53 ha akker- en weiland als ook percelen met gebouwen als klooster,
kerk en boerderijen in Soest en omgeving. Een
deel ervan is geschonken door Jacob van Gaesbeek als boetedoening voor de manslag op zijn
zoon Antonie in 1429. Ook het gilde kreeg toen
enkele landerijen vrij van pacht van Jacob van
Gaesbeek overgedragen als boetedoening met de
opdracht voor zijn zielenrust te bidden.

MAANDAG 12 NOVEMBER:
Schilderij Het Klooster aan Gilde
Maandagavond 12 november jl. overhandigde Ad
van de Grift in Museum Soest een schilderij met
in zilver uitgevoerde afbeeldingen van boerderij
Het Klooster aan het bestuur van het Groot Gaesbeeker Gilde of Sint Aechten Schuttersgilde van
Soest. Dit schilderij was begin jaren ‘90 in opdracht van het Soester gilde gemaakt door zilversmid Andriessen uit Helmond voor de heer Gerard
van de Grift als dank voor zijn jaarlijkse medewerking aan de organisatie van de Gildefeesten.

Begin juni 1543 trok de Gelderse veldheer Maarten van Rossum met zijn leger door Soest en omgeving, en plunderde en verwoestte vele bezittingen van de Soesters. Op het terrein van het
klooster Mariënburgh hebben daarbij ook de nodige gevechten plaats gevonden, waarbij verschillende zusters het leven hebben gelaten. Bij
opgravingen in de jaren 1958-1962, toen in de
Kerkebuurt de riolering werd aangelegd, zijn resten van de zusters en het klooster terug gevonden. Na de verwoesting in 1453 is het klooster
weer (deels) herbouwd en in opdracht van de
stad Amersfoort in 1589/1590, nadat ook in deze
omgeving de Reformatie was doorgevoerd, grotendeels afgebroken.

Meer dan 30 jaar heeft het gilde gebruik mogen
maken van zijn Schaapskooi voor de start en afsluiting van de verschillende sportieve activiteiten als fietsen, wandelen en hardlopen die in het
kader van de Gildefeesten werden georganiseerd.
Het schilderij krijgt een plaatsje in de dit jaar geheel vernieuwde Gildekamer in Museum Soest.
ZATERDAG 16 DECEMBER:
Medewerkersavond bij Bowling Overhees
Ook afgelopen jaar was er weer een gezellige medewerkersavond (of: een reünie) georganiseerd
bij Bowling Centrum Overhees. Er was een zeer
goede opkomst. Bij binnenkomst kon je gelijk inschrijven met een zelf te vormen team om te bowlen. Daar werd tot aan het einde van de avond
veel gebruik van gemaakt.Voor de mensen die
meer zin hadden in een gezellig praatje rond de

Tot zeker 1772 is het terrein van het klooster met
de nodige resten van gebouwen onaangeroerd
gebleven totdat op deze plek boerderij Het Klooster is gebouwd. Daarbij werd deels gebruik ge9
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bar kon dat ook. In de andere zaal, was er voor
wie van een dansje hield, de Band ”Sixties Generation”. Tijdens de avond was er ook volop eten
en drinken, kortom voor ieder wat wils.

Speciale gast was dit jaar een delegatie van het St
Martinus & Sint Antoniusgilde uit Lexmond en
Hei-en Boeicop. Doordat deze gemeente is opgegaan in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden en
onderdeel zijn geworden van de Provincie
Utrecht, zijn er vanaf 1 januari jl. 2 actieve gilden
in onze Provincie Utrecht, die beiden zijn aangesloten bij de Noord-Brabantse Federatie van
Schuttersgilden. Zoals de Koning(in) Grazia
Brand aangaf heeft Zuid-Holland haar enige gilde
moeten afstaan aan Utrecht.

WOENSDAG 19 DECEMBER:
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op 19 december 2018 was de tweede ledenvergadering van het jaar. Het Bestuur had eerder op
6 november een bijzondere vergadering ingelast.
Dat was om de aankoop van een perceel grond
aan de leden voor te stellen en ter stemming te
brengen. Daar is toen unaniem akkoord op gegeven. Inmiddels is het perceel overgedragen van
de Familie Van de Grift aan het G.G.Gilde.
Het Perceel heeft de naam “Kerkebuurt” gekregen om duidelijk onderscheid te maken tussen de
overige percelen land.

Michèl Witkamp is toegetreden tot het bestuur.
Hij gaat de taken van Wim Kok overnemen. Toon
van Doorn jr. is herkozen en zal ook de komende 4
jaar secretaris zijn.
De Ouderman sluit de vergadering, net als bij de
opening, met een Christelijke groet.

Rond de klok van enen werd de koffie ingeruild
door een drankje, zodat de ouderman bij de aanvang van zijn nieuwjaarsrede namens het gildebestuur een toost uitbracht op het nieuwe jaar.
Natuurlijk heette ouderman Kees Wantenaar de
delegatie van harte welkom evenals alle bezoekers waaronder Burgemeester Metz, die namens
het gemeentebestuur aanwezig was.
Ook benoemde Kees enkele bijzondere zaken, als
het feit dat 2019 een teerjaar is, de aangepaste
Gildekamer in Museum Soest als ook de noodzaak
om het vaandel te vervangen vanwege slijtage
door het vele gebruik. Ook werd het nieuwe bestuurslid Michèl Witkamp voorgesteld en hing
Koning Toon van Doorn Sr. zijn fotoschild op in
het Gildehuis. Na deze wat formele onderbreking
stond de ontmoeting en het uitwisselen van
nieuwtjes centraal. Gezien de belangstelling en
de gezellige sfeer weer een geslaagde bijeenkomst.

ZONDAG 6 JANUARI:
NIEUWJAARSRECEPTIE
Op de eerste zondag in de maand januari is het al
vele jaren een gebruik om een Nieuwjaarsbijeenkomst te organiseren. Vanaf 12.00 uur komen al
de eerste gildeleden, gildevrienden, vertegenwoordigers van de diverse instellingen en organisaties waarmee het gilde samenwerkt, als ook
andere belangstellenden naar het Gildehuis om
elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar.
Onder het genot van een kopje koffie worden weer
de nodige contact gelegd.

ZATERDAG 2 FEBRUARI:
VIERING NAAMDAG VAN SINT AGATHA
Op zondag 2 februari werd het jaarlijkse naamfeest van de patrones van het gilde Sint Achten
gevierd. Voor de verandering werd het dit jaar
niet op zondag gehouden maar op de zaterdagavond. De kerkdienst in de Heilige Familiekerk
was inspirerend, maar matig bezocht dit was mogelijk het gevolg van het verplaatste tijdstip,
maar aan de inzet van het Gildekorps lag het zeker niet. Het blijft altijd indrukwekkend als het
korps een kerk binnentreedt.

Naast de standaard agendapunten als jaarverslag
en financieel verslag was er een bijzonder onderwerp: er wordt gewerkt aan een nieuw vaandel.
Het huidige vaandel is al eens gerestaureerd. Het
doel is om tijdens de teeravond op donderdag 22
augustus het nieuwe vaandel te presenteren.
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Na de kerkviering was het Gildehuis geopend voor
een Seventies Eighties Party! “Elk Plaatje, tot het
aGaatje.” De avond was goed bezocht en er ontstond al snel een goede gezellige sfeer die zich
vanuit het bargedeelte snel uitbreidde naar de
rest van de zaal. Er werd door verscheidene mensen een dansje gewaagd en bij veel mensen kwamen er weer een mooie herinneringen naar boven
bij het horen van al dan niet een grote hit uit die
tijd. Er werden ook enkele hits uit de jaren 60 en
90 gedraaid door onze welbekende Kees van
Amersfoort, onze dj van Soest. Het barpersoneel
zorgde goed voor de inwendige mens, met drankjes en heerlijke hapjes. Al met al een leuke avond
die zeker voor herhaling vatbaar is.

Nadat de inzet was vastgesteld is besloten af te
mijnen op de afzonderlijke percelen aan de Melmweg en de A.P. Hilhorstweg en het blok van de
Blaak en de Kerkebuurt.
Diegene die als eerste “mijn” roept (of het moet
precies uitkomen op de prijs bij opbod) mag het
perceel of blok voor 1 jaar pachten. Onderaan de
streep zijn er voor dit jaar 4 pachters.
De opbrengst per ha. lag in de lijn van voorgaande jaren. En ondanks dat er meer rentelasten zijn
als gevolg van de hypothecaire lening voor de
meest recente aankoop, is uit betrouwbare bron
vernomen dat er in dit teerjaar weer een goede
teermaaltijd kan worden voorgeschoteld op de
ledenavond van de Gildefeesten.

DINSDAG 15 JANUARI:
LANDVERPACHTING
In de kleine zaal van het Gildehuis vond op 15 januari jl. de jaarlijkse verpachting van de landerijen van het G.G.Gilde plaats. De verpachting
werd geleid door Mr. Marije Bruning, notaris te
Soest. De notaris werd bijgestaan door collega
kandidaat- notaris Bianca Roet-Derias. André
Roest was de veilingmeester. Even na 20.30 uur
kon de verpachting beginnen. Na het opsommen
van een aantal (gebruiks)regels, de gang van zaken tijdens deze avond en natuurlijk de beantwoording van een aantal vragen, kon met het officiële gedeelte worden gestart.

ZATERDAG 2 MAART:
BINGO-AVOND
De bingo-avonden op 20 oktober 2018 en de carnavalsbingo op 2 maart 2019 werden goed bezocht. Elke avond mochten wij tussen de 60 en 70
bingo-spelers verwelkomen. Alle avonden ging
niemand met lege handen naar huis. De laatste
11e ronde is altijd wel de spannendste. Wie gaat/
gaan er met de hoofdprijs vandoor. Ook dit jaar
weer gelukkige winnaars die hun koel- of vrieskist
weer gevuld zagen. Op 20 oktober was het koningspaar Toon en Ank van Doorn present en beide avonden werden ook bezocht door delegaties
van De Narre Knollen.

In totaal is er ca 13 ha pacht aangeboden: aan de
Melmweg 2 percelen (totaal ca 3,4 ha), aan de
A.P. Hilhorstweg 3 percelen (totaal ca 4 ha), de
Blaak (ca 3,4 ha) en dit jaar voor het eerst de
“Kerkebuurt” ca 2,3 ha). De Kerkebuurt? In het
bestuur is afgesproken de eind vorig jaar aangekochte grond deze benaming mee te geven. Voor
nu nog even wennen maar met het verstrijken van
de jaren zal dit in ieder geval voor de gildeleden
net zo’n bekende naam worden als “De Blaak”.
Allereerst werd de inzet voor de 2 percelen aan de
Melmweg bepaald, vervolgens de drie percelen
aan de A.P. Hilhorstweg, vervolgens de Blaak en
tot slot de Kerkebuurt.

In oktober is er ook weer een slachtbingo gepland
en wel op zaterdag 19 oktober.
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VRIJDAG 29 MAART:
SCHIETAVOND
Weken van training en andere voorbereidingen
waren er aan vooraf gegaan: De halfjaarlijkse
schietavond!. Vereniging Prins Hendrik had als
organisator een mooie avond in een gezellige
‘kantine’ voor ons ingericht. 36 deelnemers
maakten allemaal gelijke kansen op een half jaar
roem en eer. Normaal gesproken zijn dat er iets
meer. Nu was er dus een voordeel , iedereen kon
wat meer de tijd nemen om extra geconcentreerd
aan te leggen en te richten. Het zorgde voor een
opstuwend effect. Er werd gezweet, gelachen,
bijna gehuild (maar dan van het lachen) en na
inzichten in de tussenstanden van de eerste ronde werd men nog fanatieker.
Rond half elf in de avond waren alle schoten gelost en werd de meest triviante vraag (er werden
aan de bar ook vele andere gesteld) van de avond
ook beantwoord: wie zijn de winnaars?
René ten Haaf (bij de heren), Hilde Hagting (bij
de dames) en ‘team 3’ ( met René & Hilde, Carol
Kamphorst, André van de Breemer en Ronald Bekkum) streken met de eer!

tafel. Die prijzentafel was samengesteld dankzij
de royale bijdragen van Slijterij Brouwer (Plein
van Zuid) en Buurtsuper Harry Janmaat (hoek
Schrikslaan/Pelikaanweg).
Onderstaand de uitslagen (afgemeten aan het
aantal deelnemende dames , acht dus ):
Wij willen de organisatie en alle deelnemers ontzettend bedanken voor de leuke avond. Iedereen
is weer een ervaring rijker! De volgende schietavond is op vrijdag 25 oktober 2019.

Zij mochten als eersten een prijs kiezen van het
biljart , voor nu even omgedoopt tot prijzen1 Hilde Hagting

175

René ten Haaf

181

Team 3

836

2 Carol Kamphorst

168

Martijn Visch

176

Team 6

792

3 Marcia van Asch

166

Mark van Arkel

172

Team 1

754

4 Celesta Koops

163

Marcel vd Dijssel

170

Team 5

750

5 Brit van Hamersveld

155

Mark Leegwater

170

Team 4

709

6 Tiny de Ruig

144

Coen Kamphorst

166

Team 7

702

7 Karen Starink

140

Chris Uijland

166

Team 2

664

8 Priscilla Leeman

131

André vd Breemer

164

12

Terugblik activiteiten
ZONDAG 31 MAART:
VERNIEUWDE GILDEKAMER IN MUSEUM SOEST
OFFICIEEL IN GEBRUIK GENOMEN
Zondagmiddag 31 maart verzamelden vertegenwoordigers van het gilde, Museum Soest, Soester
Boerendansgroep, Wandelcomité Jacob van
Gaesbeek en de familie Majoor zich in de Gelagkamer van het Museum Soest. Maandenlang is
door vrijwilligers van het museum en met medewerking van het gilde gewerkt aan een volledige
herinrichting van zowel Gildekamer als Gelagkamer. Deze middag werd daarbij even wat stil
gestaan en werden deze ruimten officieel in gebruik genomen. Dat gebeurde door de overdracht
van een cheque vanuit het Wandelcomitë Jacob
van Gaesbeek aan de voorzitter van het Museum
Soest, de heer Cees Vos. Door deze bijdrage
was het mogelijk om deze herinrichting uit
te voeren. Zoals hij ook aangaf de financiële mogelijkheden voor een museum zijn beperkt om
continue onderhoud te plegen aan de historische
objecten, daarvoor is incidentele financiering
hard nodig, ondanks het feit dat veel en bijna al
het werk door vrijwilligers wordt uitgevoerd. Het
Wandelcomité heeft in 2018 besloten haar activiteiten te beëindigen.

informatiepanelen beschikbaar die de gildehistorie beschrijven. Bijzonder deze middag was ook
de aanwezigheid van de familie Majoor. Hun
(groot)moeder heeft tijdens haar leven een carrousel met poppen gemaakt die het dansen om de
gildeboom uitbeelden door leden van de Soester
Boerendansgroep. Een unieke presentatie die de
familie aan het museum in bruikleen heeft aangeboden. Deze carrousel past prima binnen de
brede presentatie van de Soester historie in het
bijzonder van het gilde en de Soester Boerendansgroep.
De Gildekamer, Gelagkamer maar ook de andere
ruimten binnen het Museum Soest zijn zeker een
bezoekje waard. Juist door de interesse blijft de
Soester historie levend.

In de periode 1988 tot en met 2017 organiseerde
zij jaarlijks een wandeltocht tijdens de gildefeesten. Zij besloot haar eindsaldo te bestemmen
voor dit bijzondere project vanwege hun banden
met het gilde.

ZONDAG 31 MAART:
ROOSJESZONDAG
Al dan niet met een ‘gemotoriseerde’ fiets kwamen 93 fietsers zich, vanaf 12.15 uur, melden
voor de traditionele fietstocht op Roosjeszondag. Voordat men op weg ging werd er eerst
nog een lekker kopje koffie of thee genuttigd in
Het Gildehuis. Ondertussen bedachten de deelnemers grappige en originele namen voor ‘hun’
groepje: Lantefanters, De Luie Ketting, ’t Slakkenspoor, Kwakballenteam, Soesja, De Klapbessen, Jong For Ever, Tennis Girls, Bezemwagen,
Oud Koninklijk Gevolg, Doortrappers, Corrie Ria
Tonnie, De Laatsten Zullen De Eerste Zijn en
zelfs ‘Eentje Zonder Naam’.

Het Soester gilde is eigenlijk de eerste vereniging
die afspraken heeft gemaakt met het museum
over een eigen plekje. Begonnen met een presentatie op een van de wanden en door de jaren heen
met verschillende wisseltentoonstellingen (voor
de laatste maal in 2017) wordt al verschillende
jaren veel gildehistorie gepresenteerd in de Gildekamer vlak naast de ingang.
Naast de fotoschilden van de gildekoningen, een
uitgebreide presentatie van het konings- en gildezilver, de vaandels en kleding van het gildekorps en andere attributen, zijn er ook diverse

Om 13.00 uur gingen de groepjes, gewapend met
een routebeschrijving, van start. Wat een mooie
route! Wel wat hobbelig hier en daar, maar door
de prachtige omgeving en de heerlijke zon was
dat helemaal niet erg. Natuurlijk moesten er ook
vragen beantwoord worden. Dat was nog niet zo
eenvoudig (zelfs niet als men ‘stiekem’ kon Googelen), maar wel leerzaam. Want dat er Mussertpaaltjes staan in het bos tegenover Het Spiehuis,
dat wist bijna niemand. En dat er een meetgereedschap bestaat dat libel genoemd wordt, dat
was voor de meesten ook een nieuwtje.
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Van al dat fietsen en puzzelen op de vragen krijg
je natuurlijk wel trek. Fijn dat er daarom twee
tussenstops waren waar een heerlijke krentenbol, een drankje en een snoeperijtje werden getrakteerd. Eenmaal terug bij Het Gildehuis
wachtte iedereen vol spanning op de uitslag. Wie
zou er gewonnen hebben? Om even bij te komen
en de organisatie de tijd te geven om de antwoorden te beoordelen, genoot men van een drankje
en (velen ook) van de zon. Drie groepjes eindigden als eerste, daarom kregen zij een bonusvraag. Daardoor ging de eerste plaats naar de
Tennis Girls. De tweede plek was voor Soesja en op
nummer drie eindigde Bezemwagen. De dag werd
afgesloten met een heerlijke maaltijd, waarna
iedereen voldaan huiswaarts keerde. Mensen van
de organisatie en van de bediening van de bar:
hartelijk dank voor deze fijne middag!

samen met de andere vaste gebruikers van het
Sint Jozefgebouw, t.w. Museum Soest en Vereniging Artishock. Achter de schermen waren er
ook contacten met de organisatie van het bezoek
van de Koninklijke Familie aan de stad Amersfoort op Koningsdag 2019. Op 30 augustus 2018
was dit bezoek bekend gemaakt en de gemeente
Amersfoort tezamen met de Provincie Utrecht,
RVD en NOS was verantwoordelijk voor de organisatie.
Vanaf het begin was bekend dat 8 regiogemeenten betrokken zouden worden in het programma.
Pas in maart werden de eerste contouren van het
programma bekend gemaakt en de regionale inbreng zou worden verpakt in een te organiseren
regioquiz. Voor ons gilde leek geen plaats in het
programma op deze dag in Amersfoort, totdat
op maandag 8 april (minder dan 3 weken voor
Koningsdag) alsnog het gilde werd gevraagd
een bijdrage te leveren op deze dag in een nog
samen te stellen draaiboek. Zoals bekend kan ons
gilde zeer snel schakelen en met de organisatie
een draaiboek opstellen voor de inbreng.
De samenstelling groeide met de dag van 6 naar

ZATERDAG 27 APRIL:
KONINGSDAG IN AMERSFOORT
De afgelopen maanden was ons gilde voor de 5e
maal betrokken bij de organisatie van het
Museumplein. Het Groot Gaesbeeker Gilde is
een van de participanten in deze organisatie
14
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uiteindelijk 25 deelnemers geselecteerd uit de
leden van het gildekorps. Naast ouderman, koningspaar, vaandeldrager, ook vendeliers, hoornblazers en tamboers met uiteindelijk zelfs nog 2
jeugdige korpsleden. Allen moesten vanaf 26
april 15.00 uur tot 27 april 13.00 uur beschikbaar
zijn, terwijl voor deelname ook een screening
moest plaats vinden naar de achtergronden omdat ze dichtbij het koningspaar zouden komen
te staan.

“Een mooie en onvergetelijke
ervaring voor de deelnemers
en een fantastische promotie
van het gilde en Soest.”

De vrijdagmiddag werd benut om te oefenen en
te zoeken naar de juiste invulling van de bijdrage.
Op weg naar Koningsdag werd het spannend. Het
mooie weer dat eerder was aangekondigd veranderde in een regenachtige Koningsdag. En dat
was ’s-morgens te merken toen we naar Amersfoort reden. Op de parkeerplaats in Amersfoort
toch maar even schuilen tot er minder regen uit
de lucht kwam. En het weer werd beter, het oranjezonnetje zette door. De regen had wel voor de
nodige plassen gezorgd op de plek waar we als
Soester gildeleden onze bijdrage moesten verzorgen. Dus de plassen water schoon geveegd en
direct ook de peuken verwijderd want het
vaandel moest wel enigszins schoon mee terug
naar Soest.

onze bijdrage door en de social media begon te
draaien met berichtjes, foto’s en vooral veel complimentjes. Een mooie en onvergetelijke ervaring
voor de deelnemers en een fantastische promotie
van het gilde en Soest. De resultaten van het
Soester regioteam vielen wat tegen maar deze
werden ruimschoots door ons goed gemaakt.
Nog lang kunnen we nagenieten met telkens weer
die mooie TV-beelden.
De meeste deelnemers gingen snel terug naar
Soest om zich op het Museumplein in te zetten,
dan wel te vermaken.
ZATERDAG 27 APRIL:
KONINGSDAG IN SOEST
Tijdens Koningsdag op het Museumplein in Soest
was de sfeer om door een ringetje te halen. Iets
later op de middag dan eerdere edities kwamen
de feestgangers binnen druppelen.

Na een kopje koffie, thee, krentenbol en fruit,
weer met z’n allen naar onze plaats. De laatste
keren oefenen en daarna wachten op de komst
van de Koninklijke Familie. In de aanloop nog
contact met de pers en foto’s maken.
Wat te laat verscheen het Koningspaar in het
vizier. Het vaandel en de vendels werden gepresenteerd, het signaal geblazen en het Koningspaar met gevolg werd ontvangen en voorgesteld.
Ondertussen een vendeloefening draaien met
muzikale begeleiding totdat we een seintje kregen dat het koningspaar door kon naar de Regioquiz. Door een erehaag naar het vaandel die werd
gespreid voor Koning en Koningin. Een groet en
afscheid nemen. Onze rol was uitgespeeld. We
konden met stille trom vertrekken. Pas onderweg
naar huis kwamen de eerste mooie beelden van

Van thuis: bezoekers die de buienradar hebben
afgewacht, maar ook uit Amersfoort: waar men
bij Koning Willem Alexander en zijn familie was
gaan kijken. 2 grote tenten met livemuziek op 3
verschillende podia werd door de duizenden bezoekers zeer gewaardeerd.
Op het Museumplein bleef het tot 20.00 uur zeer
gezellig en met hulp van de vrijwilligers was het
plein snel weer opgeruimd.
Allen bedankt voor de hulp!
15
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EINDUITSLAG SJOELEN 2018 – 2019
Gemiddelde bezetting per avond was 31 sjoelers. 					
Aantal deelnemers aan het sjoelen in 2018 – 2019: 44 personen. 			
Voor de Wim Schimmel Trofee komen 24 sjoelers in aanmerking.
Zij bezochten 6 of meer speelavonden. De beste 10 hieronder:
10e Ria Hilhorst

2633 pt

9e Toos Engberink

2648 pt

8e

Fie Kok

2649 pt

7e Ton Kortekaas

2658 pt

6e

Riet de Bruin

2708 pt

5e Henk de Ruig

2719 pt

4e

Fred Engberink

2740 pt

3e

Tineke van Brienen

2762 pt

medaille 3e prijs

2e

Annie v. Logstenstijn

2786 pt

medaille 2e prijs

1e

Thea v.d. Pouw Kraan

2801 pt

medaille 1e prijs

Poedelprijs Diny v.d. Heuvel

2243 pt

De Wim Schimmeltrofee is na loting uitgereikt aan: Gerrie Hilhorst.
De koffie werd alle avonden verzorgd door Toos Engberink. Bedankt wordt de man achter de bar:
Cees Boomhouwer. En de algehele leiding was in handen van Fred Engberink.
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EINDUITSLAG KLAVERJASSEN SEIZOEN 2018 – 2019
Gemiddelde deelname per avond 54 personen; gemiddeld 14 tafels per avond. In totaal hebben 74
kaarters de weg naar het gildehuis weten te vinden. In aanmerking voor eindklassement komen 44
personen. Zij loten mee voor de Huib v.d. Zouwen Wisseltrofee.
Zij hebben minimaal 6 speelavonden bezocht. Wij bedanken: Chris Uijland en Johan v.d. Hoff voor
hun werkzaamheden achter de bar. Toos Engberink en Joke Olthof voor het verzorgen van de inschrijvingen en Rian Borgts, Miranda Vos, Leo Valk en Lenie van Hal voor hun assistentie.
De algehele leiding was in handen van Fred Engberink. Bedankt ook Nico en Elize van de Berg voor
de altijd feestelijke verpakking van de vleesprijzen, zowel van het sjoelen als het klaverjassen.
Iedere keer weet Elize ons weer te verassen.
10e Ineke Valk 		

24253			

9e

Henk Kok		

24341

8e

Henk v. Nimwegen 		

24371			

7e

Fred Visser		

24512

6e

Joop den Blanken 		

24703			

5e

Bas Hulsman 		

24710

4e

Aart v. Doorn 		

24717

3e

Ben Ammerlaan 		

24808

bronzen medaille

2e

Lilian Khoesial		

24837

zilveren medaille

1e

Piet Tolboom		

25390

gouden medaille

Poedelprijs: Wout v. Logstenstijn

		

20331

Voor de Huib van de Zouwen Trofee, bedoeld als waardering voor trouwe deelname aan het klaverjassen is geloot en de winnaars zijn Ben en Ineke Ammerlaan.
SCHUDJASSEN 						
Elke kaartavond werd er aan 1 tafel geschudjast. Wim en Gerard Hilhorst en Ad en Fried v.d. Bremer
waren de deelnemers. Wim Hilhorst werd (wegens ziekte) 2 avonden vervangen door Henk Pronk.
Eindwinnaar na 7 wedstrijdavonden is: Gerard Hilhorst.
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VRIJDAG 25 JANUARI 2019:
IVO EN MARTHA LANPHEN
Op vrijdag 25 januari heeft het Groot Gaesbeeker
Gilde een optreden verzorgt voor Martha en Ivo
Lanphen ter ere van hun 50 jarig huwelijksjubileum. Om 19:00 uur vertrok het Gildekorps
richting de molen De Windhond aan de Veldweg
in Soest. Het was een warm welkom op een zeer
koude avond. Een toespraak van onze plaatsvervangende Ouderman André Roest, een overvendeling, een vendelshow en tot slot een “Lang
zal ze leven” met trompet en trommelmuziek.
Familie Lanphen was zeer verrast!

De waarnemend Ouderman ( André Roest) sprak
ons vol bewondering toe met de woorden “moet
je eens goed luisteren” en vertelde wat wij voor
het Gilde betekenen en dat wij daarom met Gildeeer overvendeld zouden worden, wij zijn daar
zeer vereerd mee . Daarna werd de Birkstraat afgesloten voor het verkeer en kregen wij een muzikale vendelshow gepresenteerd. Dit werd door
ons en de gasten zeer gewaardeerd. Na een dankbetuiging van ons werd het korps uitgenodigd
voor een drankje en een hapje.
Nogmaals hartelijk dank voor dit optreden.
Groetjes,
Bert en Gerrie Hilhorst

ZATERDAG 30 MAART 2019:
GILDEKORPS OPTREDEN BIJ HET 50 JARIG
BRUIDSPAAR BERT EN GERRIE HILHORST
Op zaterdagmiddag klonk op de Birkstraat om
17.15 uur trompetgeschal en tromgeroffel. Even
later kwam er een bestuursdelegatie van het
G.G.Gilde bij Eetcafé Centraal naar binnen om ons
naar buiten te begeleiden .Tot onze verbazing
(???) stond daar het Gildekorps met Gildekoning
en hofdame opgesteld .

HELP!

help... help... help...
Wij vragen u belangrijke informatie of een
leuk verslag voor de volgende Gildepraot
of nieuwsbrief door te geven aan:
redactie@gildesoest.nl
Bedankt!

Denk eraan, voor het ontvangen van de
volgende Gildepraot en nieuwsbrieven, geef
uw nieuwe huis- en e-mailadres door aan:
ledenadministratie@gildesoest.nl
zodat u de informatie niet gaat missen.
De Gildepraot alleen per e-mail ontvangen?
Dan kunt u een e-mail zenden aan:
redactie@gildesoest.nl

Een 50-jarig huwelijksjubileum vieren is erg
bijzonder. Je bent op dat moment namelijk al
meer dan 18.000 dagen getrouwd. Het verdient
een groots FEEST.
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Agenda
OVERZICHT GILDE-ACTIVITEITEN 2019
Donderdag 6 juni

Gildekorps, Avondvierdaagse Soest

Zondag 30 juni

Gildekorps, Kringdag Maasland in Nieuwkuijk.

Zondag 18 augustus

Schutters, Kringkoningschieten in Linden
Gildefeesten, Dansen om de Gildeboom

Donderdag 22 augustus

Gildefeesten, Ledenavond

Zondag 25 augustus

Gildefeesten, Koningsschieten

SPELAVONDEN IN ‘t GILDEHUIS
Sjoelavonden:

2e dinsdag van de maand

zaal open 19:30, aanvang 20.00 uur

Dinsdag 8 oktober 2019
Dinsdag 12 november 2019
Dinsdag 10 december 2019
Kaartavonden:

3e dinsdag van de maand

zaal open 19:30, aanvang 20.00 uur

Dinsdag 15 oktober 2019
Dinsdag 19 november 2019
Dinsdag 17 december 2019
Bingo:

in het Gildehuis

zaal open 19:30, aanvang 20.00 uur

Zaterdag 19 oktober 2019
Schieten:

bij ASV Prins Hendrik in Amersfoort
inschrijven vanaf 20.00 uur, aanvang 20.30 uur
Vrijdag 25 oktober 2019

U wordt van harte uitgenodigd om aan de verschillende gilde-activiteiten deel te nemen.
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KIJK VOOR VOLLEDIGE PROGRAMMA EN
BESTEL UW KAARTEN OP GILDEFEESTEN.NL

Gildefeesten Soest 2019 worden mede mogelijk gemaakt door:

BOUWBEDRIJF
VAN DEN HENGEL
vdhengel.nl

color your identity
design & studio
XXL printing
sign & display
offset print
digital print
binding & fulfilment
warehouse & logistics
print management
Torenstraat 22a
3764 CM Soest
035 6012 100
info@practicum.nl
practicum.nl

