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Van de redactie
WEER OF GEEN WEER

Nat van het zweet werken de vrijwilligers urenlang 
in de warmte van de augustuszon om de 
accommodatie op tijd klaar te hebben voor de vele 
duizenden bezoekers die de Gildefeesten trekt. 
 
Ook tijdens de 10 feestdagen zijn er enkele 
honderden vrijwilligers in touw om van
’s morgens vroeg tot vaak diep in de nacht het 
terrein en de tenten op orde te hebben en te 
houden voor de vele festiviteiten. 
Na de laatste activiteiten zie je in een even rap 
tempo de kleurrijke elementen weer plaatsmaken 
voor het genoemde gras.

Vrijdag 27 september rijd ik met de ruitenwissers 
op de hoogste stand over de Ferdinand Huycklaan 
en zie ik weer een tent verrijzen. Meerdere 
vrijwilligers en bestuursleden, nat van de regen, 
maken de accommodatie klaar voor het feest van 
de medewerkers. 

Weer of geen weer;  vrijwilligers zijn altijd voor u in 
touw.

Namens de redactie;

Veel lees- en kijkplezier

Herkent u dit; half augustus even door de polder fietsend en je ziet de eerste veranderingen plaats-
vinden op De Blaak. Het vertrouwde beeld van het groene gras en de zwartbonte koeien maakt 
plaats voor een eveneens vertrouwd beeld van schietbomen en een feesttent. 
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Van de overheden

Het was de moeite waard!

“Mensen maken de samenleving”

In de voorgaande uitgave van de Gildepraot  
sprak ik de wens uit van een mooie Gildezomer 
waar wij weer 4 jaar op kunnen teren. Nu, in deze 
uitgave, durf ik te schrijven dat die wens vervuld 
is. De weergoden waren ons in deze dagen, na 
een aarzelende start, gunstig gezind. 

De inzet van de vele medewerkers is steeds weer 
een feest op zichzelf en zorgt dat op het histo-
risch fundament van het gilde activiteiten wor-
den neer gezet die bijdragen aan het welzijn van 
de samenleving van vandaag. Natuurlijk is het 
nooit volmaakt en in de bestuurlijke evaluatie 
gaan we dat ook niet uit de weg. Ook horen we 
van onze “achterban” graag opmerkingen en sug-
gesties ter verbetering.

Wij hebben met deze Gildefeesten ook weer af-
scheid moeten nemen van een koningspaar. Een 
jaar lang hebben wij met het koningspaar Toon  
en Ank van Doorn en hun hofdames samen op  
mogen trekken. Met complimenten naar deze, 
voor een jaar, koninklijke familie kijk ik daar op 
terug. 
Met het finaleschot tijdens het koningsschieten 
heeft Frank Spijker zijn koningschap voor dit  
Gildejaar veroverd en staat gesteld om samen met 
Margriet en de hofdames het koningschap inhoud 
te geven. Ik wens ze ook van af hier in dit voor-
woord een mooi jaar toe, waarin wij samen met 
het hele Gildekorps in lijn met het achterliggende 
jaar ons weer koninklijk presenteren! 

Een Gildejaar wat ons hopelijk weer veel moois 
brengt. Een aantal vaste activiteiten ziet u hier  
in deze Gildepraot ook aangekondigd en kunt u 
alvast in uw agenda zetten. Een Gildejaar, ook al 
is het geen teerjaar, waar wij samen weer een 

mooie inhoud aan weten te geven. Waar wij ook 
zelf als medewerkers van genieten, maar ook wat 
terug geven aan de samenleving. 

Dat alles onder het motto: Mensen maken de  
samenleving.

Kees Wantenaar

OUDERMAN AAN HET WOORD

“De weergoden waren 

ons in deze dagen, 

na een aarzelende start, 

gunstig gezind.”
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Van de overheden
OVERLEDEN GILDELEDEN EN GILDEVRIENDEN

Sinds 1 april 2019 zijn ons (voor zover bekend) de volgende gildebroeders, -zusters en/of  
gildevriend(inn)en ontvallen:

Mevrouw C. (Cor) Oversteegen-Giphart, Hazepad 215, Soest;  28-12-1932 / 25-04-2019
Mevrouw C.C.W. (Cato) Hilhorst-de Bruijn, Hooiweg 6, Soest;  18-08-1932  / 07-05-2019
De heer W.W. (Wim) van Roomen, Grote Melmweg 10, Soest;   12-08-1933  / 15-05-2019
De heer P.J.F. (Piet) van Schalkwijk, Vinkenweg 24, Soest;   24-05-1933  / 16-05-2019
Mevrouw C.J. (Corry) Hilhorst-Kaats, Nieuweweg 24, Soest;   07-09-1931  / 02-03-2019
Mevrouw M.G. de Ruijgt-Buurman, Johannes Poststraat 460, Soest;  21-10-1937  / 09-03-2018
De heer T.C. (Timo) de Bruin, Klarinet 261, Soest;    12-04-1930  / 20-06-2019
De heer C.N.M. (Cor) Schijf, Inspecteur Schreuderlaan 16, Soest;  13-03-1932  / 24-06-2019
De heer A. (Toon) Groenestein, Eikenlaan 35, Soest;    03-02-1930  / 24-06-2019
Mevrouw R.P. (Riet) Kok-Hilhorst, Graanakker 11, Soest   28-06-1928  / 30-06-2019
Mevrouw T.C. (Trees) van den Dijssel-Natter, Boekweitland 76, Soest;  01-09-1929  / 08-07-2019
De heer A.L.M. (Ton) Alders, Gareel 5, Soest;    12-04-1945  / 27-07-2019
De heer A.J.M. (Toon) Butzelaar) Chr. Huygenslaan 75, Soesterberg;  07-03-1950  / 30-07-2019
Mevrouw L.P. (Lenie) Verhoeve-den Teuling, Korte Brinkweg 21, Soest;  15-06-1951  / 30-09-2019

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 gildebroe-
ders en -zusters tijdens een viering namens het gilde worden gebeden.

BEDANKT

Beste René en Gildekorps,

Wij zijn jou/jullie zeer dankbaar en vol lof over de persoonlijke en toegewijde wijze waarop 

jullie invulling gegeven hebben aan de Gilde-eer (samen met de prachtige invulling van 

dienst door pastor Meneses), met alle  voorbereidingen hieraan voorafgaande. 

Mijn vader, Piet van Schalkwijk, is als gezegend mens en een trotse Gildekoning naar  

zijn laatste rustplaats begeleid.  Wij zijn jullie zeer erkentelijk! Heel erg bedankt namens  

de gehele familie en vooral mijn ouders. Hulde!

Namens mijn moeder Lien, 

met een vriendelijke groet, 

Marcel van Schalkwijk

Vrijdag 24 mei 2019
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START WINTERACTIVITEITEN 2019-2020 IN HET GILDEHUIS

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 uur.  Deze activiteiten zijn 
niet alleen bedoeld voor Gildeleden want  ieder-
een die sjoelen, kaarten of bingo spelen leuk 
vindt,  kan daar aan deelnemen. 

Elke 2e dinsdag van de maand wordt er een  
sjoelavond georganiseerd. Het afgelopen seizoen 
namen  elke avond  ruim 30  mannen en vrouwen 
hieraan deel. Elke avond  worden er afhankelijk 
van het aantal deelnemers 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 geno-
teerd, zodat aan het einde van het seizoen een 
eindwinnaar bekend gemaakt kan worden. De 
eerste sjoelavond wordt gehouden op dinsdag 8 
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 
ongeveer  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 15 okto-
ber a.s. Op zaterdag 19 oktober wordt er in het 
Gildehuis een slachtbingo gehouden. Ook deze 
bingo is voor iedereen toegankelijk. U koopt een 
of meer bingokaarten à € 5,- en U kunt daarmee 
10 spelrondes meespelen. 

Elke ronde zijn er meerdere vleesprijzen te win-
nen.  Aan het slot van de avond spelen we nog een 
extra ronde, waarvoor u een kaart à € 1,-  per stuk 
kunt kopen. Wij spelen dan om een stuk vlees ter 
waarde van ongeveer € 75,- 

Gilde-activiteiten
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Gilde-activiteiten

Consumpties op onze winteractiviteiten kunt u 
betalen met consumptiebonnen die u misschien 
nog over heeft van de gildefeesten van 2019 en 
anders kunt u deze ook kopen in het Gildehuis. 
Voor actuele informatie over de winteractivitei-
ten kunt u ook www.gildesoest.nl raadplegen.  
Namens het team van vrijwilligers heet Fred Eng-
berink U van harte welkom. 

VRIJDAG 25 OKTOBER
SCHIETEN BIJ PRINS HENDRIK 
De invulling van de schietavond bij de Amers-
foortse Schietsportvereniging Prins Hendrik  
gaat veranderen. Waar wij jarenlang 2 ronden  
op 50 meter hebben geschoten, gaan wij deze 
keer 1 ronde op de 50 meter schieten èn 1 ronde 
op de 12 meter schieten. Nu denkt u misschien  
12 meter, dat is een makkie, maar dat valt  
tegen! Bij deze nodig ik u van harte uit voor  
deze avond, uiteraard zijn er weer prachtige  
prijzen te verdelen. Om de wachtrijen iets in te 
korten kan er vanaf 19.30 tot 20.30 uur worden 
ingeschreven, na een kopje koffie kunt u de 
schietbaan op om uw vaardigheden te tonen.

Veiligheid
Net als bij ons Gilde gaat de veiligheid van de 
schutters en de begeleiders tijdens het schieten 
bij Prins Hendrik voor alles. Ik wil u dringend vra-
gen om het alcohol gebruik, als u nog moet schie-

ten, te beperken tot een enkel biertje. Na afloop 
is er voldoende tijd om na te praten onder het 
genot van een biertje of wijntje. 

*  Als u op de schietbaan staat, laat het wapen 
dan altijd op de tafel liggen, ga hier niet mee 
draaien of grapjes uithalen. Het is en blijft een 
wapen!

* Als anderen staan te schieten dan wordt u ver-
zocht die persoon niet te storen. 

Laten we ons hier aan houden voor 
de veiligheid van allen!

U bent van harte welkom op deze altijd zeer ge-
zellige avond, inschrijven kan vanaf 19.30 uur en 
vanaf 19.40 uur starten wij met de eerste schiet-
ronde. Voor het gebruik van de geweren en het 
verbruik van de munitie wordt een bijdrage ge-
vraagd van € 12.00 per deelnemer. Deze bijdrage 
is inclusief een kopje koffie of thee. 

Schietsportvereniging Prins Hendrik kunt u vin-
den aan de Kryptonweg 5 te Amersfoort (Indu-
strieterrein “De Isselt”, links naast Koller trans-
port B.V.). 

Tot vrijdag 25 oktober.
De schietcommissie
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Een nieuw vaandel

Tijdens de teermaaltijd is een nieuw Gildevaandel gepresenteerd en door pastoor Joachim Skiba 
ingezegend. Daar gaat natuurlijk een besluit en voorbereiding aan vooraf. 

Al langer was duidelijk dat het Gildevaandel door 
het veelvuldig gebruik aan slijtage onderhevig 
was. Al meer keren had er herstel plaats gevon-
den. De laatste keer gaf de maakster Joke Willi-
gers al aan dat verdere reparatie niet meer moge-
lijk zou zijn. Het Gildevaandel kon nog wel even 
mee, maar toch maar vast nadenken.

Door een onverwachte toezegging van een  
“legaat” aan het gilde werd het proces om een 
nieuw Gildevaandel versneld. Als eerste werd een 
kleine voorbereidingscommissie vastgesteld be-
staande uit Harry Hilhorst, Chris Uijland en René 
van Hal. Na enig overleg werd een schetsont-
werpje gemaakt, welke breder werd besproken. 
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• De gebruikte kleuren zijn enigszins aangepast 
maar blijven blauw en rood als centrale kleur 
behouden met een link naar de vroeger ge-
bruikte kovels van het gilde en de uniformen 
van het Gildekorps die daaraan eveneens ge-
linkt zijn.

•  Sint Agatha heeft wel een nieuwe uitvoering 
gekregen in de mantel die zij draagt. 

•  Tot slot nog even de verklaring van het wapen 
van de familie Van Gaesbeek dat ook deze keer 
weer gebruikt is. Weet dat door de jaren heen 
er door de familie best wel verschillende wa-
pens zijn gebruikt al naar gelang de “waarde” 
van hun bezittingen in De Nederlanden.

Het wapen is zoals men typeert 
gevierendeeld:
•  Rechts I Leeuw met rode tong en rode nagels,  

van zilver, met een gouden kroon op een zwar-
te achtergrond (=Gaesbeek)

•  Links II 3 zuilen van zilver, geplaatst 2 boven  
en 1 onder op een rode achtergrond (= Abcou-
de en Duurstede)

•  Links IV blauw met 2 dwarsbalken van goud, en 
op het blauw resp. 4, 3 en 2 schuinkruisjes van 
zilver (=Putten)

•  Rechts III 3 rode schuine kruisjes op gouden 
ondergrond (=Strijen)

Met dat ontwerp werd contact gelegd met Joke 
Willigers uit Liessel of ze bereid was om voor 
Soest nog een keer een Gildevaandel te maken. 
Bekend was dat ze al gezien haar leeftijd aan het 
afbouwen was. Ze bood graag haar diensten aan 
en gaf het maken van ons vaandel prioriteit. 
Eerste moest het ontwerp wel worden uitgetekend 
(door Leo van der Sangen die het vorige vaandel 
had ontworpen en ook uitgetekend) en stof en 
garen uitgezocht. Dus enkele ritjes werden naar 
Liessel gemaakt om dit alles af te stemmen en 
afspraken te maken.
 
Deze voortvarendheid betekende dat op de teer-
maaltijd dit nieuwe vaandel kon worden gepre-
senteerd en ingezegend.

Enkele achtergronden bij het ontwerp 
van dit vaandel:
• De drie voorname elementen die onderdeel van 

ons vaandel waren, zijn ook deze keer behou-
den, te weten afbeeldingen van onze patrones 
Sint Aechten, het wapen van Gaesbeek als ook 
de Gildeboom. Ze hebben wel een andere plaats 
gekregen op het vaandel. 

• De naam van het gilde heeft haar plaats gekre-
gen aan boven- en onderzijde van het zgn. me-
daillon met de beeltenissen. 

• Vanuit de rechter positie waar de patrones 
staat als “representant van ons gilde” zijn lij-
nen getrokken die het gilde verbreden naar de 
gehele Soester gemeenschap. De familie Van 
Gaesbeek was meer dan 135 jaar Heer van 
Soest en ook de Gildeboom heeft een plaats 
verworven in die Soester gemeenschap. 

 Het geeft uiting aan de ontwikkelingen sinds 
1987, het moment dat het gilde zich nadrukke-
lijker profileert als “beschermer” van de gehele 
Soester gemeenschap. Hetgeen ook haar weer-
slag heeft gekregen in haar betrokkenheid bij 
plaatselijke gebeurtenissen.

Een nieuw vaandel

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 michel@gildesoest.nl

Op de oefenavonden wordt er instructie 
gegeven door Peter Vos (de tamboers) 

en Adri Verlaan (de hoornblazers en 
de totale groep).
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Zo werd voor het stadhuis een mooie show ver-
zorgd zowel muzikaal als met het draaien van een 
vendeloefening. Weer terug gekomen bij waar 
gestart was, werd een echt straatfeest georga- 
niseerd, voor velen ook een mogelijkheid om nog 
even de stad te verkennen en wat te drinken en 
eten. Door het mooie weer een heerlijke dag in 
Limburg.

ZONDAG 19 MEI:
HUWELIJK VAN ANNE EN TOON VAN DOORN
Zondag 19 mei  waren de leden van het Soester 
gildekorps uitgenodigd op Kasteel De Hooge 
Vuursche in Baarn. Daar verzorgden zij een muzi-
kale- en vendelhulde voor Toon en Anne van 
Doorn. Zij waren even tevoren met elkaar in het 
huwelijk getreden. Toon van Doorn is al enkele 
jaren secretaris van het Groot Gaesbeeker Gilde. 
Daarnaast is hij al veel langer vendelier. 

ZONDAG 12 MEI:
HISTORISCHE OPTOCHT IN VENLO
Venlo vierde op 11 en 12 mei twee dagen nostal-
gie en feest voor iedereen, samen met het  
jubilerende Akkermansgilde, de oudste vereni-
ging van de stad. Het gilde vierde daarmee uitge-
breid haar 425-jarig bestaan en houdt niet alleen 
de traditie van de schutterijen in stand, maar 
geeft ook decorum aan ceremoniële gelegenhe-
den en is al vanaf de 18de eeuw aangesteld als 
bewaarder van de Venlose stadsreuzen Valuas en 
zijn vrouw Guntruud.

Een van de activiteiten tijdens dit feestweekend 
was een Historische Optocht die door een deel 
van Venlo trok. Daaraan namen veel stadsreuzen 
deel uit bijvoorbeeld Bergen op Zoom en Maas-
tricht, maar liet ook een variëteit aan Limburgse 
culturele verenigingen zien. Schutterijen horen 
daar ook bij en zelfs enkele gilden. Ook het gilde-
korps van het Soester gilde was een van de vele 
deelnemers.

Al vroeg vertrok de bus vanaf het Gildehuis om 
tijdig in Venlo te zijn. Verzamelplaats was nabij 
het Station Venlo en wel bij de ingang van het 
plaatselijke museum. Een bijzondere tent was 
daar geplaatst, een soort van Kermistent die we 
in onze omgeving niet vaak tegenkomen. 
Al vanaf de ontvangst kijk je je ogen uit naar de 
diversiteit aan groepen die binnenkomen vaak al 
ondersteund door muziekgroepen. 

Wanneer de optocht vertrekt om een route af te 
leggen door de stad is de stad volgestroomd met 
publiek, sommige speciaal voor de optocht maar 
de meesten leek het wel om gewoon boodschap-
pen te doen. Onder luid applaus werden de ver-
schillende groepen (het waren er 63 die deelna-
men uit Nederland, Duitsland en België) ver- 
welkomd en het tempo lag best wel laag, maar dat 
had ook te maken met de acts die onderweg wer-
den uitgevoerd. Ook de leden van ons Gildekorps 
namen de kans waar om zich te presenteren. 

Terugblik activiteiten



10

Deze bijzondere gebeurtenis moest dan ook  
gevierd worden en het gildekorps was trots daar-
aan een bijdrage te mogen leveren op deze  
unieke locatie.

DONDERDAG 6 JUNI:
AVONDVIERDAAGSE IN SOEST
Het is inmiddels een traditie geworden dat het 
Gildekorps de vele duizenden wandelaars vooruit 
gaat op de afsluitende avond van de Avondvier-
daagse. Verzamelen bij het Gildehuis en op de 
afgesproken tijd starten om de deelnemers die  
op de Parallelweg klaar staan mee te nemen naar 
het Gemeentehuis. De brede Dalweg biedt vol-
doende mogelijkheid om zich te kunnen presen-
teren en als altijd staat het weer rijen dik. Voor 
het gemeentehuis even stil houden om de laatste 
fase te starten langs de burgemeester die daarna 
bijna alle deelnemers de handen schudt.Een ge-
waardeerde bijdrage aan een echt Soester evene-
ment waarbij vooral schoolkinderen actief zijn.

ZONDAG 30 JUNI: 
DEELNAME AAN VRIJE GILDEDAG 
IN NIEUWKUIJK
Omdat in onze eigen kring “Land van Cuijk” in 
2019 geen Gildedag werd georganiseerd, zijn wij 
op verzoek naar een Vrije Gildedag in de “Kring 
Maasland” geweest en hebben daar als gastgilde 
aan diverse activiteiten deelgenomen. 
Hierdoor konden de Gildekoning 2019 Toon van 
Doorn sr., koningin Ank en de hofdames zo’n dag 

Terugblik activiteiten
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meemaken met ontvangst, Gildeviering, brood-
maaltijd en niet te vergeten de erewijn. 
 
Hierna was inmiddels ook de bus gearriveerd met 
het totale Gildekorps. Om twaalf uur was het op-
stellen voor de massale opmars en de officiële 
opening en werd er bijna direct met de optocht 
gestart door de gastheer Het Gilde Sint Joris van 
Onsenoort en Nieuwkuijk en de plaatselijke mu-
ziekvereniging. Wij mochten als derde in de Op-
tocht vertrekken maar we waren niet eens bij de 
uitgang van het sportcomplex of het stagneerde 
al. Dit zou wat beloven voor de optocht, maar het 
was die dag zo warm dat er bij de uitgang direct 
een kraam stond waar water werd uitgedeeld. 
Daarna liep de optocht toch redelijk door. Wij wa-
ren vroeg terug op het feestterrein en het organi-
serende gilde moest direct bijspringen voor het 
helpen bij de wedstrijden, waar wij niet voor  
waren ingeschreven omdat wij van buiten deze 
kring zijn. Wij hebben later die middag ons totale 
Gildekorps gepresenteerd  met een demonstratie 
waar we een geweldig applaus kregen met opmer-
king: dat wij met het warme weer netjes in vol 
tenue verschenen. Omdat de wedstrijden ver-
deeld waren over 3 locaties was het voor ons an-
ders dan anders. 

Aan het einde van de middag kwamen alle Gilde-
korpsen naar de tent voor de verbroedering.  
Tegen zessen zijn wij huiswaarts gegaan naar  
het wonderschone Soest.

WOENSDAG 3 JULI:
BURGEMEESTER ROB METZ BEDANKT 
HET G.G.GILDE
Voor de tamboers en hoornblazers was het op hun 
wekelijkse oefenavond verrassend dat naast de 
vendeliers ook het bestuur ineens verscheen. 
Toen even later de burgemeester het parkeerter-
rein opreed en ook mee naar binnen kwam was 
het natuurlijk verzamelen rondom de bar en een 
drankje pakken. Toen de burgemeester vervol-
gens het woord nam, werd duidelijk waarvoor  
hij naar het Gildehuis was gekomen. Hij wilde  

de korpsleden dank zeggen voor hun bijdrage  
aan het bezoek van de Koninklijke Familie op  
Koningsdag aan Amersfoort. 

Soest was met de presentatie van het Gildekorps 
op een geweldige manier op de kaart gezet. Als 
dank bood hij het gilde namens het gemeente-
bestuur een fotolijst aan met daarin de foto 
gemaakt van het moment dat het koningspaar 
over het Gildevaandel loopt. Hij hoopt dat dit een 
bijzondere plek mag krijgen in het Gildehuis. 
Een historisch moment zo vond Rob Metz, 
waarvan de regie volledig door het gilde zelf is 
opgepakt.

ZONDAG 14 JULI:
KORPS”KONINGS”DAG
Na vele avonden voorbereiding bij ons “oud”  
Koning en Koningin Toon & Ank van Doorn thuis 
aan de Birkstraat 113, hebben wij een prachtige 
en vooral gezellige dag gerealiseerd voor alle 
korpsleden, hun aanhang en kinderen. Wim Kok, 
Toon sr en jr, Ank, Margot, Daan, Bas van Doorn, 
Rianne Kok en Michèl Witkamp, zaten in de orga-
nisatie. 

Eerst een vooraankondiging om je zwembroek 
mee te nemen, daarna een uitnodiging dat je in 
het “oranje” moest komen. Daar was goed naar 
geluisterd. Wij hebben het gehele terrein en de 
deel versierd. Ook een waanzinnige Juke Box was 
er geregeld. Wij startte om 14.00 uur met een 
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kopje koffie en oranje tompouce (daarnaast een 
oranje bittertje). Er waren ruim 100 mensen  
aanwezig met circa 15 kinderen. Vervolgens werd 
de teamindeling voor de Oranje Koningspelen  
samengesteld! Ook de jeugdige bezoekers moch-
ten meedoen. Juryleden waren hoofdzakelijk de 
organisatieleden. Veel Oudhollandse spelletjes 
waren aanwezig op het weiland van familie Van 
Doorn. Het weer zat gelukkig mee. Er werd hard 
gestreden voor de prijzen die Toon sr. beschik-
baar had gesteld. 
Als afsluiter een heerlijke en gezellige BBQ. Het 
vlees werd geschonken door Koning Toon & 
Koningin Ank. 
We hebben het samenzijn af kunnen sluiten met 
een heerlijk ijsje. Om 20.00 uur gingen de korps-
leden weer huiswaarts met een volle maag. Een 
mooie dag, die top georganiseerd was!

Terugblik activiteiten
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Volgend jaar is de 3e editie van het Soester  
Wandelweekend op zaterdag 22 augustus en  
zondag 23 augustus. Wij hopen op weer veel 
Soester deelnemers! 

ZATERDAG 24 AUGUSTUS:
OUD KONINGENKAMPEN
Toen in 1960 voor de eerste maal door de gilde-
broeders werd geschoten om het Koningsschap 
van het Soester Gilde heeft het toenmalige be-
stuur niet kunnen bevroeden welke ontwikkeling 
deze kernactiviteit van het gilde zou doormaken. 
Sinds die eerste keer in 1960 hebben 50 ver- 
schillende gildebroeders de titel van Gildekoning 
weten te veroveren. Oud Koningen maken daar-
mee ook een belangrijk deel uit van de traditie 
van het Gilde. 
Op de zaterdagmiddag voorafgaande aan de nieu-
we strijd om het échte Koningsschap op zondag 
troffen vele van de nog in leven zijnde koningen 
elkaar om de onderlinge strijd aan te gaan voor 
de titel “Koning der Koningen”. De onderlinge 
band van het Koningschap zorgt voor (heel) veel 
sfeer en gezelligheid. Dit jaar gingen, nadat eerst 
een groepsfoto is gemaakt,  24 Oud Koningen de 
strijd met elkaar aan. 
Marcel van de Breemer (Koning in 2015) verwierf 
de titel van Koning der Koningen door in een 
spannende eindfase het laatste stukje van de 
houten vogel te schieten met het 163e schot. Vol 
trots ontving hij de wisselbeker van Ouderman 
kees Wantenaar. 

ZATERDAG 17 EN ZONDAG 18 AUGUSTUS:
2E EDITIE VAN HET SOESTER WANDELWEEKEND
Het Soester Wandelweekend vormde voor de 2e 
keer het begin van de Gildeweek. Wat een sportief 
begin. Dit jaar hebben al meer dan 200 Soesters 
mee gewandeld! De start en finish was in de Gil-
detent. Langs de route wordt ook meegeleefd met 
de wandelaars door iedereen. Dit jaar was onze 
mooie molen De Windhond ook weer open en lie-
pen de wandelaars er zowel op zaterdag als op 
zondag dwars doorheen. Op zondag was er bij de 
molen ook een optreden van de Boerendans-
groep. Vele wandelaars komen ook van buiten 
Soest en maken op deze manier kennis met de 
prachtige natuur, met onze mooie landgoederen, 
met onze tradities en overnachten in hotels, op 
campings en strijken neer in onze horeca voorzie-
ningen in ons dorp.
Wat dit jaar heel bijzonder was dat de finish op 
zondag samenviel met het “Dansen rondom de 
Gildeboom”. Menig wandelaar vanuit Soest of van 
daarbuiten heeft van deze traditie genoten. 

Wat ook heel bijzonder was dit jaar was een nieuw 
uitgezette route, namelijk de 3,5 km geschikt voor 
families met kinderwagens en rolstoeldeelnemers. 
Er liepen meer dan 100 deelnemers deze nieuwe 
route en het startschot van deze route werd gege-
ven door ouderman Kees Wantenaar. Aan het einde 
van beide dagen was het ook erg gezellig na de fi-
nish in de Gildetent met muziek van Kees van 
Amersfoort en een lekker biertje of frisje. 
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Bij het ‘tweede’ onderdeel van de Oud Koningen 
kampen worden in teams op ‘de klos’ geschoten. 
Het team van Eric Borgts streed uiteindelijk sa-
men met hem om de winst. Hoewel er van strijd 
eigenlijk geen sprake was: 
Eric had aan één schot genoeg om de klos naar 
beneden te schieten. 
 
‘’IEDER JAAR EEN NIEUWE KONING’’
Allereerst wil ik iedereen, ook namens Ank, dan-
ken voor het fantastische Koningsjaar dat wij 
hebben mogen beleven.

Het zit er op voor Koning Toon. Koning worden 
van het G.G.Gilde wil toch ’n ieder. Valt het laat-
ste hout van de paal, ja dan ben je Koning! 
Schietles zal ik u zeggen, helpt mijn inziens niets. 
Kijken in de loop van de middag naar het laatste 
stuk romp,  praten, vragen, uithoren aan wat er-
varen schutters kan je helpen. Gaten in de kaas 
brengt iets, gaten in het hout niets! Daar moet je 
hem raken Toon, in het ongerepte stuk hout. Dan 

maar richten, en tegen jezelf zeggen, ik ram hem 
eraf! Dan komt jouw geluk, hij valt! Voor je het 
weet kijk je over een ieder heen, twee sterke 
schouders, zo gaaf,  mooie momenten.

Maandag  de ouderenmiddag heeft mij het meest 
geroerd. Hoe mooi is het voor deze mensen!  Dat 
dit door ons gilde georganiseerd kan worden.
Koningsdag, diverse optredens door het land, 
Huwelijk van zoon Toon en Anne, jullie aanwezig-
heid op ons 40 jarig huwelijksfeest, afscheid van 
een Oud-Koning, Korpsdag, dansen om de nieuwe 
Gildeboom en tot slot de eigen Gildefeesten met 
teeravond, het Volkspaardenfeest en de Volks-
spelen. Fantastisch! Kortom Ank en ik hebben 
een geweldig jaar gehad.
Alles, maar dan ook alles, werd door het gehele 
gilde tot in de puntjes voor ons verzorgd.
Het korps van jong tot wat ouder hoe geweldig 
zijn jullie, als je het koningschap mag meemaken 
kun je dit weten! Want wanneer je wat dichter bij 
komt, ga je het begrijpen. Een schild schenken 



1918

Vicky en een zoon Luuk, beiden uit huis en bezig 
met hun eigen leven, heel mooi om dat te zien.
Ineens Gildekoning, niet verwacht, ik weet dat de 
kans niet groot is, rond de 1%, dus je moet wel 
geluk hebben dat je net aan de beurt als de vogel 
klaarligt. Dit heeft Arnold Hagen goed gedaan, 
maar ik kan Arnold misschien een beetje troosten 
met de gedachte dat het ooit terugbetaald wordt. 
Ikzelf heb namelijk de vogel ooit klaargelegd voor 
Jan van Steen dus… 

Hoe was de 1e week? Tja op het moment dat ik de 
vogel eraf zie vallen en mij omdraai, werd ik als 
het ware in een rollercoaster gegooid, op de 
schouders, felicitaties, de inhuldigingsceremo-
nie, thuis afgehaald worden, waar inmiddels fa-
milie en vrienden bezig waren met het versieren, 
de gebruikelijke ceremonie en dan terug naar de 
tent. Maandagochtend eerst Radio Soest, toen 

aan het gilde voor op de Koningsmantel hoort er 
ook bij. Een sterke boom met daaronder man en 
paard, dit heb ik jullie graag aangeboden!
Schiet je hem er weer af Toon?  Een veel gestelde 
vraag! Nee! Komende zondag een nieuwe koning, 
dit komt het gilde toe. Nooit in de weg schieten, 
ieder jaar een nieuwe koning, want ik gun het  
een ieder dit een keer te mogen meemaken.

Nogmaals allen heel veel dank, 
namens Ank en mij!
Koning 2018, Toon van Doorn sr.

ZONDAG 25 AUGUSTUS:
EEN WOORDJE VAN DE NIEUWE 
GILDEKONING 2019… FRANK SPIJKER
Ik kreeg van de redactie een e-mail of ik een 
woordje wil schrijven in de eerste Gildepraot na 
de Gildefeesten, met de aanhef “Gildekoning 
2019 Frank Spijker, wie is Frank Spijker en hoe 
was jouw eerste week als koning?”
Ja ik ben Frank Spijker, zoon van Wim Spijker  
achter uit de Birkt, 60 jaar en getrouwd met  
Margriet Brouwer, dochter van Toon en Greet van de 
Lange Brink. In de tijd dat we verkering kregen was 
er de (gezonde) rivaliteit tussen de “Birkt” en de 
“Brink”, eigenlijk een heldendaad van ons beiden.
In het dagelijks leven ben ik hovenier en sinds 
vorig jaar 3 dagen per week werkzaam in het 
DierenPark Amersfoort. We hebben een dochter 
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het 55+ Festival, met Arnout Kas, Mart Hoogka-
mer en Imca Marina die als gastoptreden de ko-
ning had. Verder die week heel veel leuke reacties 
op allerlei wijze, bloemen, e-mails  enzovoort. 
Maar daarnaast natuurlijk ook het opruimen en 
de afwikkeling van de Gildefeesten, dit allemaal 
wel met een big smile. Hierna ben ik op vakantie 
gegaan, waarin ik dit stukje schrijf, omdat anders 
de deadline is verstreken.

Ja hoe zal het jaar eruit zien? Ik loop al meer  
dan 25 jaar mee in het Gildekorps dus ik weet wat 
ik een beetje kan verwachten als koning zijnde, 
maar toch zal het wel ook anders zijn. 
Ik heb aan mijn zijde natuurlijk Margriet als  
koningin en twee hele fijne en leuke hofdames, 
Marieke Miedema de partner van Rainoud van 
Dorresteijn en Annemieke Tinssen partner van 
Hans Piepenbroek. Vanwege mijn vakantie was ik 
absent tijdens de Open Monumentdagen, maar 
verder proberen wij zoveel mogelijk present te 
zijn om samen met elkaar er een heel mooi jaar 
van te maken.

Groeten en tot ziens, 
Frank Spijker

ZATERDAG 14 EN ZONDAG 15 SEPTEMBER:
OPEN MONUMENTENWEEKEND
Op zaterdag 13 en zondag 14 september werden 
de Open Monumentendagen  2019 gehouden  on-
der prachtige weersomstandigheden.  Het thema 
dit jaar was  “plaatsen van plezier”.   In het kader 
van het Gildeteerjaar en het planten van een 
nieuwe Gildeboom op De Blaak  heeft het gilde 
besloten dit jaar tijdens deze dagen  “Het potver-
teren en het dansen om de Gildeboom” nog eens 
extra onder de aandacht van de mensen te bren-
gen.  Beide activiteiten mogen gerekend worden 
tot de oudste tradities in Soest wat betreft het 
thema  “plaatsen van plezier”. 
Wat is er feestelijker dan in tijden van betrekke-
lijke armoede 3 dagen bijna onbeperkt te kunnen 
eten, drinken en sigaren roken. Wat is er mooier 
dan gezamenlijk de maaltijd te vieren om daar-

mee de saamhorigheid, broeder- en zusterschap 
te bevorderen. En behalve het feit dat men het 
potverteren dat ongeveer om de 3 jaar plaatsvond  
niet wilde missen, was het om reeds genoemde 
doelstelling ook een verplichting. 
Dansen, dus ook het dansen tijdens de teerdagen is 
plezier bij uitstek.  Babiloontje zingend trok men 
hand in hand vroeger vanuit de kerk na de verplichte 
Heilige Mis naar de herberg waar werd geteerd.

Tijdens de Open Monumentendagen werd er elke 
dag tweemaal een lezing gehouden door Fred 
Engberink in de grote zaal van het Museum Soest 
waarin wat dieper werd ingegaan op het potver-
teren vanaf 1600 tot en met heden. Daarna wer-
den de mensen uitgenodigd samen met het Gilde-
korps en leden van de Soester Boerendansgroep 
te dansen om Gildeboom, die voor deze dag be-
schikbaar was gesteld door Tuincentrum ‘t Vaar-
derhoogt. 
Allen die deelnamen aan het dansen om de Gilde-
boom werden na afloop getrakteerd op een krui-
denbittertje hetgeen het actief meedoen zeker 
ten goede kwam. 
Het gilde kan terugzien op een geslaagde bijdra-
ge aan deze dagen. Het Gildekorps en bestuur 
waren beide dagen goed vertegenwoordigd en zij 
hebben een waardevolle bijdrage geleverd. 

Daarvoor hartelijk bedankt. 
Fred Engberink

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!
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Het was weer genieten, geweldig weer en minstens zo’n goede sfeer! Tienduizenden mensen  
maakten op enig moment de weg naar De Blaak, die er het laatste weekend zongeblakerd bij lag. 
Een teerjaar, dus ook nog wat extra activiteiten dit jaar!  

DINSDAG 13 T/M VRIJDAG 16 AUGUSTUS:
OPBOUW
vele jaren was de zaterdagmorgen het startsein 
voor de opbouw van het buitenterrein (diverse 
afzettingen en hekwerken) en het interieur van 
de tent, denk aan garderobe, kassaruimte, om-
lijsting van de bar etcetera. Vorig jaar hebben wij 
gemerkt dat dat niet goed tezamen met het Wan-
delweekend gaat, dit jaar is de opbouw daarom 
verschoven naar de dagen en avonden ervoor. Dat 
betekende dat een deel van onze medewerkers 
toen nog op vakantie was, maar we waren blij ver-
rast dat er toch zo’n grote opkomst was, dat 
woensdagavond al het buitenterrein op orde was 
en donderdagavond het tentinterieur ook gro-
tendeels. Vrijdag nog de finishing touch en alles 
was klaar voor het eerste onderdeel.   

ZATERDAG 17 T/M WOENSDAG 21 AUGUSTUS:
SPORTIEF EN CULTUURHISTORISCH
De weersomstandigheden op zaterdag waren 
matig en verslechterden gedurende de middag 
nog verder, waardoor het buitenterras met bar en 
muziektent slechts met uiterst doorzettings-
vermogen en/of goed regenschoeisel bereikbaar 
was. Anticiperend op een even zo matig voor-
spelde zondag is de tent ’s avonds omgebouwd 
voor binnengebruik met zelfs een 
surrogaatgildeboom. Gelukkig bleek die boom 
zondagmiddag niet nodig, onder een 
openbrekende hemel werd de nieuw geplante 
Lindeboom op De Blaak gewijd door de geestelijke 
overheid en vervolgens in maar liefst 2 wijde 
kringen mensen ingedanst.

Die weersverbetering zette de dagen daarna 
door, vele fietsers maakten een rondje over het 
Zuidereind achterlangs de Eem, woensdag had-
den de  hardlopers al te maken met behoorlijk 
hoge temperaturen.

DONDERDAG 22 AUGUSTUS:
TEERMAALTIJD EN KONINGSBAL
Nadat het Gildekorps koning Toon van Doorn en 
hofhouding had opgehaald, trokken zij even na 
zessen de tent binnen, die toen al grotendeels 
gevuld was met circa 550 Gildeleden en Gilde-
vriend(inn)en. Na de gebruikelijke Gildeceremo-
nieën betrad  de cateringploeg met onze bar-
ploeg de zaal voor de eerste gang, die de 
aanwezigen zich evenals de daaropvolgende gan-
gen goed lieten smaken. Uitstekend verzorgd on-
der supervisie van Antonio van de Hengel en de 
gebroeders Ott, op het toch al strakke tijdschema 
werd zelfs nog tijdwinst geboekt. Iets te vroeg 
begon daardoor misschien de uitbundige feest-
muziek, maar het blijft lastig om het daarmee ie-
dereen naar de zin te maken.  

VRIJDAG 23 AUGUSTUS:
DAREDEVILS EN MEMPHIS MANIACS
Vrijdagmorgen was er alweer een grote groep me-
dewerkers druk met het opruimen en leeghalen 
van het pop-up-restaurant van de vorige avond, 
voor de vrijdagavond blijft de tent namelijk nage-
noeg verstoken van meubilair op last van de hulp-
diensten. ’s Avonds iets minder opkomst dan ver-
wacht en gehoopt, maar dat deed niets af aan het 
enthousiasme van de eerste act, Daredevils. Met 
een wervelende show wisten ze het publiek te 
boeien, misschien zelfs wel beter dan de hoofd-
act, Memphis Maniacs, maar ook toen bleef de 
bartent dun bevolkt, meestal wel het teken dat 
men zich prima vermaakt voor het podium.  

ZATERDAG 24 AUGUSTUS:
VOLKSFEEST
De weersomstandigheden werden in het weekend 
alleen nog maar beter, deelname aan de diverse 
programma-onderdelen werd een heet klusje, 
vooral ook voor de juryleden en andere medewer-
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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

kers, die niet zo makkelijk schaduw konden op-
zoeken. In allerijl heeft de organisatie met tien-
tallen extra parasols zoveel mogelijk extra 
schaduw gepoogd te creëren. Op zaterdagavond 
bleek op het laatste moment de eerste act helaas 
dubbel geboekt en al elders aan het DJen te zijn, 
gelukkig zetten Josylvio, Mr. Polska en good-old 
DJ Jean een goede show neer, waardoor de to-
taalindruk van deze avond zeker positief was.   
  
ZONDAG 25 AUGUSTUS:
KONINGSSCHIETEN EN HOLLANDS GLORIE
Tegenwoordig komen bijna tegelijk met het van 
de eucharistieviering terugkerende Gildekorps de 
eerste bezoekers voor de kindershow het terrein 
al op, dit keer voor Shaun the Sheep. Dat zorgt al 
vroeg voor gezellige drukte want tegelijkertijd 
worden ook de kramen van KidsEvent druk be-
zocht. Dat combineert prima met de ceremonieën 
voorafgaand aan het Koningsschieten, waarna 
het veld volstroomt met belangstellenden. Op het 
tapeiland blijven de bierkranen vele uren nage-
noeg continu open staan en er ontstaan diverse 
groepjes publiek op totaal onverwachte, maar 
wel verklaarbare plekken op zoek naar beschut-
ting voor de brandende zon. Na vieren loopt de 
spanning op onder de schietboom met de Ko-
ningsvogel, tot Frank Spijker een einde maakt 
aan de strijd en zich kroont tot Gildekoning 2019.  

De zondagavond had een dag eerder al het 
predicaat “uitverkocht” op het affiche gekregen 
en dat moet wel voor een groot deel op conto van 
Tino Martin geschreven worden. Uitgerekend zijn 
management belde ’s avonds rond zevenen dat hij 
ziek was. Gelukkig waren zij wel bereid om samen 
met ons te zoeken naar een waardige vervanger. 
En Jeroen van der Boom pakte dat niet routineus, 
maar boordevol enthousiasme op, waarmee hij de 
Hollandse avond tot een geweldig einde bracht.   

MAANDAG 26 AUGUSTUS:
55+ FESTIVAL EN BACK2SCHOOLFRISFEEST 
Voor het 55+ Festival lijkt de juiste formule en 
inrichting wel gevonden, maar ook hier werden 
we een paar uur van tevoren geconfronteerd met 
de ziekmelding van de hoofdact,  Dennie 
Christian. Hier bood ons evenementenbureau 
snel en adequaat een oplossing met maar liefst 2 
vervangers. Mart Hoogkamer was de avond 
daarvoor ook al een opvallende nieuwkomer, 
maar op deze middag was zijn optreden met 
repertoire van onder andere Willy Alberti een 
regelrecht schot in de roos. Troubadour Arnout 
Kas  maakte een muzikale tour door de afgelopen 
decennia en Imca Marina bleek nog heel goed een 
feestje te kunnen maken. Dat zij daarvoor de 
halve barploeg en uiteindelijk zelfs de kersverse 
Gildekoning Frank Spijker op het podium 
uitnodigde, zorgde alleen maar voor een nog 
geslaagder maandagmiddag.
De opwaartse tendens van bezoekersaantallen 
voor het Frisfeest op de maandagavond is dit jaar 
helaas niet voortgezet, maar de wel aanwezige 
bezoekers hadden een geweldige avond met DJ 
Ronnie en Supergaande. 

DINSDAG 27 AUGUSTUS:
Dinsdagmiddag was de tent en nagenoeg hele 
terrein al weer leeg en de materialen afgevoerd 
en opgeborgen, door de inzet van onze onver-
moeibare medewerkers. Buurt en medewerkers 
verdienen opnieuw allen onze hartelijke dank 
voor de geweldige Gildefeesten, die we met el-
kaar mogelijk hebben gemaakt!
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Agenda
OVERZICHT GILDE-ACTIVITEITEN 2019-2020

SPELAVONDEN IN ‘t GILDEHUIS 

U wordt van harte uitgenodigd om aan de verschillende gilde-activiteiten deel te nemen.

Woensdag 18 december 2019 Besloten Algemene Ledenvergadering

Zondag 5 januari 2020 Nieuwjaarsreceptie

Dinsdag 14 januari 2020 Landverpachting

Zaterdag 8 februari 2020 Viering naamdag van Sint Agatha

Zondag 22 maart 2020  Roosjeszondag

Maandag 27 april 2020 Koningsdag op Museumplein in Soest

Sjoelavonden:  2e dinsdag van de maand zaal open 19:30, aanvang 20.00 uur

Dinsdag 12 november 2019 Dinsdag 11 februari 2020
Dinsdag 10 december 2019 Dinsdag 10 maart 2020
Dinsdag 14 januari 2020 Dinsdag 14 april 2020

Kaartavonden: 3e dinsdag van de maand zaal open 19:30, aanvang 20.00 uur

Dinsdag 19 november 2019 Dinsdag 18 februari 2020
Dinsdag 17 december 2019 Dinsdag 17 maart 2020
Dinsdag 21 januari 2020 Dinsdag 21 april 2020

Bingo: in het Gildehuis zaal open 19:30, aanvang 20.00 uur
 
Zaterdag 19 oktober 2019 Zaterdag 22 februari 2020

Schieten: bij ASV Prins Hendrik in Amersfoort
 
inschrijven vanaf 19.30 uur, aanvang 19.40 uur

Vrijdag 25 oktober 2019 Vrijdag 27 maart 2020
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