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VAN DE OVERHEDEN

TERUGBLIK ACTIVITEITEN

AGENDA

LAATSTE NIEUWS
Consumptiebonnen blijven voorlopig geldig
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Van de redactie
COVID-19
Van de eindredactrice van de Gildeproat kreeg ik het verzoek weer even een
“Van de redactie” te schrijven. Eigenlijk geen idee hoe lang ik dit al doe, maar
normaal zorgt een willekeurig krantenbericht al voor voldoende inspiratie.
Maar wat is nu normaal? En daarnaast, bijna alle krantenberichten gaan maar over één onderwerp: het
Covid19 virus. Ik had de intentie dit onderwerp voor dit medium even links te laten liggen, maar dat zou
ook niet normaal zijn. Opinieschrijvers geven aan dat niets meer normaal zal zijn na deze pandemie.
Maar wat is nu normaal? In mijn opinie is dat zorgen voor elkaar wanneer dat nodig is.
Op welk niveau dan ook.
Binnen ons Gilde doen we dat ook zeker; we kijken naar elkaar om en helpen elkaar wanneer mogelijk.
Onze Gildebroeders hebben immers met de hand aan het vaandel de Eed van Trouw afgelegd dit te doen.
Dus laten we nu gewoon normaal doen en dat vooral in de toekomst na Covid19 ook blijven doen!
Xander Dazelaar, namens de redactie
Veel lees- en kijkplezier
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Van de overheden
OUDERMAN AAN HET WOORD
STAP VOOR STAP
Normaal gesproken is er in deze maanden voor
vele mensen sprake van een drukke tijd door het
voorbereiden en organiseren van activiteiten
voor de Gildefeesten eind augustus. Dit jaar lijkt
niets op wat het was oftewel; alles is anders. In
april hebben wij daar al mededelingen over gedaan. De richtlijnen van de overheid en de zorg
voor de samenleving konden alleen maar leiden
tot stopzetting van alle geplande activiteiten.
Onze overheid heeft op 19 mei de laatste orders
afgegeven die mij bij dit schrijven bekend zijn
(waren). Met zorgvuldig handelen is er, stap voor
stap, toch weer meer mogelijk. Voor ons allemaal
een fijne ontwikkeling, vooral ook omdat het
wijst op een gunstige trend in de verspreiding van
het virus. Het geeft ons als Gilde de mogelijkheid
om het Gildekorps weer enigszins in de oefenstand te brengen. Daarmee krijgt ook de onderlinge verbondenheid binnen het korps weer meer
inhoud. Wie weet kunnen we als korps in dit jaar
op een passend moment toch nog naar buiten treden. Zoals eerder aangegeven, er wordt dit jaar
niet meer geschoten voor het koningschap. Wellicht kunnen wij als gildeleden in het laatste
weekend van augustus onze Gildevlag uithangen
ter ere van 1 jaar koningschap en als stimulans
voor de koning en zijn hofhouding om ons ook in
het komende Gildejaar te representeren. Ook een
ledenavond kunnen wij met de wetenschap van
vandaag niet organiseren maar wij kijken wel vast
vooruit met de kaart-, sjoel-, schiet- en bingoavonden. Op onze ledenvergadering in december
2019 hebben wij ook aangegeven dat het bestuur
in dit jaar een gestructureerde discussie op gang
wil brengen over de toekomst van het G.G.Gilde.
We willen over pakweg 10 jaar ook nog een
springlevend gilde hebben. Door de omstandigheden van de afgelopen maanden is deze discussie nog niet echt van de grond gekomen, maar
zeker niet vergeten.

“Samen,
stap voor stap,
komen we
verder!”

Kortom, met een positieve blik kijken wij naar de
komende maanden en verder in de tijd. Positief
maar met gevoel voor verantwoordelijkheid als
het om onze gezondheid gaat.
Kees Wantenaar
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Van de overheden
OVERLEDEN GILDELEDEN EN GILDEVRIEND(INN)EN
Sinds 1 oktober 2019 zijn ons (voor zover bekend) de volgende Gildebroeders, -zusters en/of
Gildevriend(inn)en ontvallen:
De heer A.G. (Toon) Pronk, Van Lenneplaan 9, Soest			
15-04-1931 / 21-10-2019
De heer D.P.J. (Dik) van den Heuvel, Leeuwerikweg 24, Soest		06-04-1943 / 05-12-2019
De heer G.A. (Gerrit) van Dorresteijn, Hartweg 11, Soest		
11-01-1930 / 21-12-2019
De heer J.R. (Jan) van Poppelen, Kerkpad NZ 2B, Soest			09-02-1923 / 21-12-2019
De heer J.H. (Co) Rebel, Nachtegaalweg 6, Soest			
11-06-1945 / 27-12-2019
De heer H.J.J.M. (Hen) Koenders, Van Goyenlaan 12, Soest		
03-10-1926 / 31-12-2019
Mevrouw M.M.C. (Ria) Rademaker-van den Breemer,
Veenbesstraat 130, Soest 			
12-06-1939 / 18-01-2020
Mevrouw G. van Doorn-Kaats, Duinweg 15, Soest			
20-08-1921 / 18-01-2020
De heer W.H. (Wim) Hilhorst, Seminariehof 18, Soest			
26-09-1935 / 25-01-2020
De heer A.P.P. (Arie) Hilhorst, Dalplein 60, Soest			
29-06-1934 / 19-02-2020
De heer C.T. (Cees) de Bruin, Kamperfoeliestraat 87, Soest		
27-01-1927 / 26-02-2020
Mevrouw W.B.M. (Wil) van de Berg-Beijer, Dalplein 2-K.311, Soest
15-07-1933 / 26-02-2020
Mevrouw J.H. (Annie) Wolfsen-Sukel, Klarinet 153, Soest		
09-08-1934 / 12-03-2020
Mevrouw G. (Gerda) Kaats-van de Grift, Troelstrastraat 51, Soest
05-10-1931 / 18-03-2020
De heer J.G.W. (Hans) van de Schepop, Albert Cuyplaan 240, Soest
19-12-1937 / 23-03-2020
Mevrouw H.M. (Riek) Rademaker-Beuken,
Burgemeester Grothestraat 82, Soest			
24-08-1926 / 10-04-2020
Mevrouw J.W. (Wilma) Stalenhoef-Kops, Klarinet 267, Soest		
13-05-1954 – 02-05-2020
J. N. (Jan) Grift, Wiardi Beckmastraat 313, Soest			
06-04-1924 / 02-05-2020
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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Interview met vier jubilarissen
VIER JUBILARISSEN BIJ HET G.G.GILDE
Vier jubilarissen in beeld: een tamboer, een hoornblazer, een vendelier en een schutter.
Dit jaar zijn er vier jubilarissen bij het Soester Gildekorps. Samen zijn ze goed voor 145 jaar trom-,
bazuin- vendel- en schietervaring.
Bij 25 jaar lidmaatschap krijgen de korpsleden een zilveren gildebroeder in de discipline die ze
beoefenen, een schutter, vendelier, tamboer of hoornblazer.

ANDRÉ VAN PIET VAN ARIE VAN JAAP ROEST IS 40 JAAR GILDEKORPSLID
GILDEKONING 2008
Hoe oud was jij toen jij bij het Gildekorps kwam?
10 Jaar. In 1975 was mijn moeder hofdame bij het
koningspaar Wim Hartman en Coby de Bruin. Er
werden jonge korpsleden gezocht en het jaar
daarop ben ik bij het korps gekomen.
Wat doe jij op dit moment bij het korps?
Tamboer.
Heb jij ook andere dingen gedaan bij het korps?
Buiten het tamboerschap ben ik ook bestuurslid.

de huidige tijd en toekomst. De organisatie van
de Gildefeesten.

Wat vind jij zo leuk/mooi aan het G.G.Gilde?
In het korps samen muziek maken en optreden
waarbij gezelligheid een belangrijke factor is.
Voor het Gilde zelf het in stand houden van
tradities, waarbij ook aanpassingen horen naar

Welke andere dingen doe jij nog meer voor het
G.G.Gilde?
Ik ben bestuurslid van de vereniging en van de
Stichting Gildefeesten.
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Interview met vier jubilarissen
dat. Tegenwoordig komt daar ook vaak schuldenproblematiek om de hoek kijken en proberen wij naar
een schuldenvrije situatie toe te werken.

Wat zijn de leukste 2 dingen die jij hebt meegemaakt
bij het Gilde?
De Gildekorpsuitjes in binnen- en buitenland.
Verder natuurlijk het Koningschap in 2008-2009
met een Vrije Gildedag in Son en Breugel, waarbij
de kinderen als verrassing voor mijn verjaardag
als schilddragers en hofdame in de optocht
hebben meegelopen.

Wat is jouw favoriete voetbalclub en waarom?
PSV, dat stamt nog uit de tijd van de gebroeders
Van de Kerkhof.
Heb jij nog andere hobby’s?
Squashen, muziek en diverse soorten van vrij
willigerswerk.

Wil jij dit jaar Gildekoning worden?
Ik zal wel meeschieten, maar gun het een ieder
ander om Gildekoning 2020 te worden.

Is jouw vader Piet korpslid geweest?
Nee.

Wil je in een paar regels iets over jouw gezin
vertellen?
Ik ben bijna 25 jaar getrouwd met Wilma en wij
hebben 3 kinderen: Jeffrey, Mariska en Kevin. De
zoons worden dit jaar als Gildelid geïnstalleerd.
Jeffrey woont sinds kort op zichzelf.

Wat doet/heeft jouw vader Piet gedaan voor het
G.G.Gilde?
Heel veel. Onder andere bij de ingebruikname van
het Gildehuis heeft hij diverse bouwwerkzaam
heden verricht. De Gildepraot rondbrengen, en
jaarlijks helpen bij de op- en afbouw bij de
Gildefeesten.

Wat wilde jij vroeger graag worden?
Vrachtwagenchauffeur, maar daar is weinig van
terecht gekomen, ik heb niet eens mijn groot
rijbewijs…

Was jouw opa Arie Gildelid en/of korpslid?
Opa Arie was Gildelid, maar geen korpslid.

Wil je in een paar regels iets over jouw werk
vertellen?
Ik ben bewindvoerder in eigen bedrijf AWR Bewindvoering. Voor mensen die door welke oorzaak dan
ook niet de eigen financiën kunnen beheren, doe ik

Wat wil je nog meer vertellen?
Als je nog meer wilt weten, dan ben je van harte
welkom om mij aan te spreken, eventueel in het
gildehuis na een oefenavond.

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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Interview met vier jubilarissen
MATHIEU VAN FRED VAN MAX ENGBERINK IS 40 JAAR GILDEKORPSLID
Hoe oud was jij toen jij bij het Gildekorps kwam?
7 jaar.
Wat doe jij op dit moment bij het korps?
Ik speel trompet.
Heb jij ook andere dingen gedaan bij het korps?
Ja eerst Jeugdcommandant, tamboer en daarna
hoornblazer.
Wat vind jij zo leuk/mooi aan het G.G.Gilde?
Het is een gezellige groep.
Welke andere dingen doe jij nog meer voor het
G.G.Gilde?
Nu niet meer, maar ik heb jaren geholpen met
elektra in de Gildetent en ik heb bitterballen
gebakken op kaart- en sjoelavonden.

Wat is jouw favoriete voetbalclub en waarom?
Ajax, omdat ze gewoon goed zijn.
Heb jij nog andere hobby’s?
Ja, darten.

Wat zijn de leukste 2 dingen die jij hebt mee
gemaakt bij het Gilde?
De weekendjes uit met het Gilde naar bijvoorbeeld
Belgie, Valkenburg en vroeger de individuele
wedstrijden op de trom.

Is jouw vader Fred korpslid geweest?
Ja.
Zo ja, wat heeft jouw vader bij het korps gedaan?
Jarenlang is hij commandant van het Gildekorps
geweest.

Wil jij dit jaar Gildekoning worden?
Nee, ik ben geen Gildelid, ik ben alleen korpslid.
Wil je in een paar regels iets over jouw gezin
vertellen?
Ik ben getrouwd met Ilonka, wij hebben 2 kinderen Alicia en Melanie en ik woon in Amersfoort.

Wat doet/heeft jouw vader Fred gedaan voor het
G.G.Gilde?
Heel veel, onder andere organiseert hij de kaart-,
sjoel- en bingo-avonden en hij is nu beheerder
van het Gildehuis en de Gildekamer van Museum
Oud Soest.

Wat wilde jij vroeger graag worden?
Bakker, maar ik ben nu elektricien.

Was jouw opa Max Gildelid en/of korpslid?
Nee.

Wil je in een paar regels iets over jouw werk
vertellen?
Ik werk sinds 1992 bij Bosman Bedrijven en ben
daar leidinggevend monteur op de afdeling kortlopende projecten.

Wat wil je nog meer vertellen?
Het is een gezellige vereniging, waar vele mannen
al lange jaren lid zijn van het korps.
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Interview met vier jubilarissen
MARCO VAN WIM (DE KIPPENBOER VAN ACHTER HET WITTE HUIS)
VAN WIM SPIJKER IS 25 JAAR GILDEKORPSLID
Hoe oud was jij toen jij bij het Gildekorps kwam?
Ik was 16 jaar verschillende jaren tamboer geweest,
even een paar jaar er tussen uit geweest, terug
gekomen als vendelier dat ook een paar jaar
gedaan, gepromoveerd tot vendelier B, ik ben toen
weer uit het korps gegaan en na een aantal jaar
gevraagd als schutter en dit doe ik al heel wat jaar.
Wat doe jij op dit moment bij het korps?
Ik ben schutter.
Heb jij ook andere dingen gedaan bij het korps?
Ik ben tamboer en vendelier geweest.
Wat vind jij zo leuk/mooi aan het G.G.Gilde?
De saamhorigheid.

Wil je in een paar regels iets over jouw werk
vertellen?
Ik werk bij Loodgieters- en dakbedekkersbedrijf
C.J. Hoebéee B.V. als werkvoorbereider/
projectleider.

Welke andere dingen doe jij nog meer voor het
G.G.Gilde?
Ik ben hoofdmedewerker en ik zorg voor de
riolering en water tijdens de Gildefeesten

Wat is jouw favoriete voetbalclub en waarom?
Ajax, dat heeft geen uitleg nodig.

Wat zijn de leukste 2 dingen die jij hebt meegemaakt
bij het Gilde?
Er zijn zoveel mooie momenten geweest van de
korps uittreden naar Brabant of
het opbouwen tijdens de Gildefeesten, het zijn
altijd leuke activiteiten.

Heb jij nog andere hobby’s?
Ik kook graag. Ik zit in de organisatie van het
Powerweekend / Trekkerdag Soest, ik was aan
het trainen met de racefiets voor de Amstel Gold
Race, deze beide evenementen zijn helaas maar
begrijpelijk afgelast en ik ben keeper van een
45+ elftal bij SO Soest.

Wil jij dit jaar Gildekoning worden?
Ja ik wil mijn broer opvolgen.

Is jouw vader Wim korpslid geweest?
Nee.

Wil je in een paar regels iets over jouw gezin
vertellen?
Ik ben 27 jaar getrouwd met Sylvia van den
Breemer. Wij hebben 3 kinderen en wij hebben
verschillende woningen gehad in Soest. Nu woon
ik naar mijn zin op de Lange Brinkweg (ik ben als
Birkenees missionarissenwerk aan het doen).

Was jouw opa Wim Gildelid en/of korpslid?
Nee.
Wat wil je nog meer vertellen?
Dat het een rare tijd is waar wij nu in zitten,
maar ik hoop dat deze situatie snel tot
een goed eind mag komen en dat ik iedereen
weer gezond mag zien op 1 van de Gildeactiviteiten.

Wat wilde jij vroeger graag worden?
Schutter
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Interview met vier jubilarissen
GERT VAN HERMAN VAN HENDRIKUS PETRUS SCHIMMEL IS 40 JAAR GILDEKORPSLID
GILDEKONING 1982
Hoe oud was jij toen jij bij het Gildekorps kwam?
21jaar.
Wat doe jij op dit moment bij het korps?
Vendelier, al 40 jaar.
Heb jij ook andere dingen gedaan bij het korps?
Nee.
Wat vind jij zo leuk/mooi aan het G.G.Gilde?
Saamhorigheid, gezelligheid, voor elkaar klaar
staan.

Heb jij nog andere hobby’s?
Werk graag in de tuin.

Welke andere dingen doe jij nog meer voor het
G.G.Gilde?
Medewerker terreinopbouw.

Is jouw vader Herman korpslid geweest?
Nee, hij is alleen Gildelid geweest.

Wat zijn de leukste 2 dingen die jij hebt meegemaakt
bij het Gilde?
Koningschap 1982, Kringkoning 1982 en
Landjuwelen 1987 en 2017.

Was jouw opa Hendrikus Petrus Gildelid en/of
korpslid?
Weet ik niet, hij is al overleden in 1944.

Wil jij dit jaar Gildekoning worden?
Ik doe mijn best.
Wil je in een paar regels iets over jouw gezin
vertellen?
Getrouwd met Gerda, 2 dochters en schoonzonen:
Maritta en Daan, Arianne en Bas.

HELP!

help... help... help...

Wat wilde jij vroeger graag worden?
Het werk wat ik nu ook doe, graag buitenwerken
met tractoren.

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

Wil je in een paar regels iets over jouw werk
vertellen?
Medewerker cultuurtechniek bij H.G. van
Dorresteijn B.V., onderhoud groenvoorziening
met tractoren voor diverse gemeentes met o.a.
grasmaaien en blad op ruimen.

Bedankt!
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Terugblik activiteiten
RABO CLUBSUPPORT
Rabobank Amersfoort Eemland draagt de lokale
samenleving van haar werkgebied een warm hart
toe. Dit doen zij onder andere door het
organiseren van Rabo ClubSupport (voorgaande
jaren de Rabobank Clubkas Campagne).
Veel verenigingen en stichtingen kunnen een
extra steun in de rug goed gebruiken. Rabo
ClubSupport is een mooie kans voor verenigingen
en stichtingen om jaarlijks de kas te spekken.
Wij stellen € 75.000,- beschikbaar en tijdens
de campagne mogen leden van Rabobank
Amersfoort Eemland hun stem uitbrengen op de

verenging(en) of stichting(en) die zij een warm
hart toedragen. De stemmen van de leden zijn
geld waard. Hoe meer stemmen er op een
vereniging of stichting uitgebracht worden, des
te meer geld deze vereniging of stichting krijgt.
In 2019 konden de leden van de Rabobank 5
stemmen uitbrengen op onder andere het Groot
Gaesbeeker Gilde en Stichting Gildefeesten.
Veel dank aan de Rabobank, Met de ClubSupport
actie hebben wij een mooie bijdrage ontvangen
om onze Club te supporten! En uiteraard dank
aan alle mensen die hebben gestemd!

VRIJDAG 25 OKTOBER:
SCHIETAVOND 25 OKTOBER 2019:
Mark van Arkel heeft vrijdagavond de schietavond
bij Prins Hendrik glansrijk gewonnen. Dit keer
werd er voor het eerst naast de 50meterbaan
geschoten op een 12meterbaan. Een leuke nieuwe
discipline die nog niet iedereen zomaar onder de
knie heeft. Maar Mark wèl. Hij schoot zeer
constant met 93 punten in de eerste- en 94
punten in de tweede ronde. Celesta Koops was de
winnares bij de spannende damescompetitie.
1. Mark van Arkel 93+94=187
2. René ten Haaf 94+90=184
3. Bas Hulsman 95+83=178
1. Celesta Koops 89+82=171
2. Brit van Hamersveld 78+91=169
3. Eline Cracau 93+74=167
De prijzen zijn beschikbaar gesteld door
Buurtsuper Harry Janmaat en
Wijnhandel-Slijterij Brouwer.

Het G.G.Gilde mag ieder jaar gelukkig op meer
rekenen. Dit jaar waren er, buiten het bestuur,
40 leden aanwezig. Bij binnenkomst kregen we
traditioneel koffie en twee consumptiebonnen.
Het Gilde heeft een katholieke grondslag, de
ouderman opent met een gebed.
Het volledige bestuur is aanwezig met achter zich
het nieuwe vaandel.
De traditionele zaken komen aan de orde, zoals het
verslag van de vorige vergadering, het jaarverslag,
het verslag van de penningmeester, waarbij onder
andere stil gestaan wordt bij de aankoop van
landerijen, de opbrengst vanuit de stichting, en
het verslag van de kascontrolecommissie.
De penningmeester heeft zijn werk weer voortreffelijk gedaan, applaus.
Ook wordt er aandacht besteed aan de overleden
broeders, zusters en vriend(inn)en.

WOENSDAG 18 DECEMBER:
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Een algemene ledenvergadering is een verplicht
nummer op de agenda van een vereniging.
Op mijn werk was ik bestuurslid van de
personeelsvereniging. We waren al blij als er een
paar leden kwamen opdagen en dat nog wel onder
werktijd.
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Terugblik activiteiten
De ouderman Kees Wantenaar en Frank Spijker
hebben hun termijn erop zitten en geven aan herkozen te kunnen worden, wat dan ook gebeurt. De
ouderman geeft echter wel aan dat het zoetjesaan
tijd wordt uit te zien naar een nieuwe ouderman,
wellicht al binnen de nieuwe termijn. Ook Wim Kok,
de leider van het korps wordt herkozen.
De vergadering loopt naar het eind en de ouderman geeft aan dat wij qua tijd in de pas lopen.
De ouderman geeft aan dat binnen het bestuur
gesproken is over de te varen koers voor de
toekomst. Het opzetten van een werkgroep /
commissie met daarin bestuursleden en Gilde
broeders zal worden vorm gegeven. In deze
commissie zal nagedacht moeten worden over
onderwerpen als: Wie doet wat en ook hoe blijven
we als G.G.Gilde levensvatbaar. Kunnen wij vrouwen toelaten als volwaardig lid? Met dit als basis
wordt er verder gediscussieerd over verbreding,
verruiming en modernisering van het G.G.Gilde.
Maar dan ontspint er zich tijdens de rondvraag
een discussie over wat houdt het zijn als
bestuurslid in. Als duidelijker is waar de
bestuursleden zich mee bezig houden zullen
leden zich mogelijk sneller beschikbaar stellen
voor een bestuursfunctie.
Al met al, wat in het begin een hamerstuk leek,
groeide uit tot een samenspraak van hoe gaan we
de komende jaren verder.
Na afsluiting van een kort gebed was er tijd voor
een drankje en een hapje.

namens bestuur en koningspaar Frank en Margriet
Spijker een toost uit op het nieuwe jaar.
In zijn aansluitende nieuwjaarsrede keek de ouderman terug op een weer zeer geslaagd teerjaar,
niet alleen qua activiteiten maar ook financieel.
Terugkijkend wees hij op de goede samenwerking
met de wereldlijke en kerkelijke overheden en de
rol die het gilde voor de plaatselijke gemeenschap
vervult. Bijzonder was natuurlijk de bijdrage die
geleverd mocht worden aan Koningsdag 2019 in
Amersfoort waarbij het Koningspaar nader kennis
maakte met het Soester Gilde en over het vaandel
liep dat voor hen gespreid was als teken van onderdanigheid aan het Koningshuis. Het G.G.Gilde en
de Soester gemeenschap heeft zich daardoor op
een bijzondere wijze landelijk mogen presenteren.
Natuurlijk ook een vooruitblik op het nieuwe jaar.
Door het bestuur en inmiddels daarbij ondersteunt vanuit de Ledenvergadering zal een discussie in gang worden gezet hoe de rol van het
gilde zich in de komende tien jaar zou moeten
ontwikkelen. In de afgelopen 60 jaar heeft het
gilde haar rol in de gemeenschap versterkt maar
ook die gemeenschap verandert en het gilde zal
daarop ook moeten inspelen, wil het blijven floreren. Iedereen werd uitgenodigd een bijdrage
aan deze discussie te leveren.
Als afsluiting van het formele gedeelte binnen
deze Nieuwjaarsbijeenkomst hing Gildekoning
2019, Frank Spijker, zijn fotoschild op boven de
bar in het Gildehuis. Hij kijkt via zijn fotoschild
mee bij alle activiteiten die daar plaatsvinden. Na
zijn Koningsjaar gaat dit schild naar de
Gildekamer in het Museum Soest waar de
portretten van alle koningen van het Soester
Gilde sinds 1960 een plaats hebben gekregen.
Nog vele uurtjes bleef het gezellig op deze verder
informele ontmoetingsmiddag.

Henk Kok
ZONDAG 5 JANUARI:
NIEUWJAARSRECEPTIE
Op de eerste zondagmiddag van een nieuw jaar
komen vele gildeleden, gildevrienden, vertegenwoordigers van organisaties waarmee door het
Soester Gilde banden worden onderhouden aan
het begin van de middag naar het Gildehuis om
met elkaar de beste wensen uit te wisselen.
Nadat even voor enen de glaasjes zijn rond gedeeld
brengt de ouderman/voorzitter van het G.G.Gilde
11
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DINSDAG 14 JANUARI:
LANDVERPACHTING
De jaarlijkse landverpachting is weer begonnen.
Leden van het G.G.Gilde kunnen het land wat het
gilde in bezit heeft voor één jaar pachten.
De bieders druppelen de zaal binnen en worden
ontvangen met een kop koffie.
De notaris met veilingmeester maken hun werk in
orde om te kunnen beginnen.
De voorzittershamer wordt aangeleverd door de
ouderman om het afmijnbedrag af te slaan.
Nadat de veilingmeester zijn uitleg over de
landerijen en volgorde van bieden heeft gegeven
kan het bieden beginnen.

ZATERDAG 8 FEBRUARI:
VIERING NAAMDAG VAN SINT AGATHA
Zaterdagavond 8 februari was het Sint
Agathaviering. Het Naamfeest van de patrones
van ons G.G.Gilde. Net als vorig jaar was er voor
gekozen om het opnieuw op zaterdagavond te
vieren.

Er wordt eerst opgeboden.
Het opbieden gaat per perceel. Daarna gaan
sommige percelen als één geheel.
We starten met opbieden. De eerste handen gaan
de lucht in. De prijs wordt opgevoerd.
Wie heeft er het meest over voor een perceel?
Eénmaal, andermaal......... de hamerslag klinkt.
Zo worden alle percelen geveild.
Nu volgt er een pauze om even bij te komen onder
genot van een biertje.

Het feest begon met een feestelijke viering in een
voor de zaterdagavond goed gevulde Petrus en
Pauluskerk rondom het thema ‘Laat uw licht
stralen…’. Celebrant pastoor Skiba legde een
verband met de belangrijke rol die het gilde
vervult en kan vervullen in de plaatselijke
gemeenschap. Hij heeft dat afgelopen jaren zelf
mogen ervaren.
Aan het eind van de viering werd de band tussen
het gilde en de katholieke gemeenschap door het
overvendelen van de pastoor met het vorig jaar in
gebruik genomen vaandel. Ook kreeg pastoor
Skiba een foto in een lijst van een van zijn
bijdragen vorig jaar door het inzegenen van de
nieuwe gildeboom op het gildeterrein.
Na de kerkdienst in de Petrus en Pauluskerk waar
het Gildekorps met Gildekoning Frank Spijker en
zijn koningin Margriet aanwezig waren, kwamen
de mensen naar het Gildehuis, waar de warme
koffie met pennywafels gretig aftrek vonden.
Omdat net als vorig jaar gekozen was voor het
thema 60’s/70’s was natuurlijk ook de muziek
daar op afgestemd. De band “The Old Man’s
Pleasure Band”, met als bandleden

Het afmijnen kan beginnen.
De veilingmeester begint met perceel 1 door op
een hoger bedrag in te zetten dan voor de pauze
geboden is door middel van opbieden.
Doodse stilte in de zaal. Het aftellen is begonnen.
Degene die eerder mijn roep dan het opbiedbedrag
is voor dit jaar pachter van dat perceel.
“MIJN” klinkt er door de zaal, gevolgd door een
hamerslag. Dit gebeurt tot alle kavels geveild
zijn.
Resultaat: De landen worden als gehele blokken
verpacht.
Na afloop wordt er nog nagepraat over wie de zeis
uit de kast kan gaan halen om hem te haren.
Coen Kok
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Ben Bunnik, Bob Franz, Jan Roels, Jan van Zal,
Thom van Veenendaal en Wink Abbink, kreeg de
voetjes van de vloer met hitklassiekers van onder
andere The Beatles en Neil Diamond. Ook voor de
inwendige mens was gezorgd, schalen met worst
en kaas en natuurlijk de chips met ouderwetse
dipsaus gingen erin als koek.
Al met al een gezellige, druk bezochte avond voor
iedereen die kon genieten van een “ouderwets
verjaardagsfeestje”.

WINTERCOMPETITIES VAN HET GILDE 2019 - 2020
De kaart-, sjoel- en bingo-avonden in het seizoen 2019 – 2020 zijn inmiddels beëindigd en de
organisatie mag vaststellen dat deze activiteiten weer goed bezocht zijn.
ZATERDAG 19 OKTOBER EN 22 FEBRUARI:
BINGO-AVONDEN
In oktober 2019 en in februari 2020 werden de
slachtbingo’s gehouden. Beide avonden werden
door ruim 60 bingo-spelers bezocht en deze
avonden zijn bijzonder gezellig verlopen.

In oktober kon iedereen in ieder geval met een
prijsje naar huis, hetgeen in februari helaas niet
geheel is gelukt. Het meest spannende moment is
natuurlijk de 11e ronde waarin de hoofdprijs een
complete varkenspoot omvat. Voor de winnaar
een koelkast vol vlees.

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 winnaars van de hoofdprijs in oktober waren:
Tiny de Ruig, Joke de Graaf en Jan Olthof. Er
waren dus 3 winnaars, zij hebben de prijs gedeeld.
De winnaar in februari was Fleur de vries.
15
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EINDUITSLAG SJOELEN
SEIZOEN 2019 – 2020:
De deelname aan de sjoelavonden was gemiddeld
iets lager dan vorig jaar. Deze competitie is nog
wel volledig gespeeld. 49 Verschillende personen
hebben 1 of meerdere malen de sjoelavond
bezocht en van 17 sjoelers kon een eindklassering
worden bepaald. Zij hebben minimaal 5
sjoelavonden bezocht.

In verband met het Coronavirus is het niet
mogelijk geweest alle kaart- en sjoelavonden
doorgang te laten vinden.
Behalve de kaartavond in maart zijn ook de
speelavonden in april niet door gegaan.
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen was het
toch mogelijk prijswinnaars te kunnen melden,
want de avonden in april blijven altijd buiten de
uitslag.

Prijswinnaars:
1e prijs is voor Annie van Logtensteijn
met 2839 punten
2e prijs is voor Toos Engberink met 2748 punten
3e prijs is voor Fred Engberink met 2733 punten
4e prijs is voor Hans Olthof
5e prijs is voor Hannie van de Bie
6e prijs is voor Marian de Bruin
7e prijs is voor Ineke Ammerlaan
8e prijs is voor Marga van Ernst
9e prijs is voor Ria Hilhorst
10e prijs is voor Gerda Ernst.

Winnaars gefeliciteerd en iedereen bedankt voor
jullie deelname. Wij mogen terugzien op gezellige
avonden. Wij hebben ons voorgenomen de
prijswinnaars hun prijs uit te reiken op de eerste
sjoel- en kaartavond in oktober 2020. Ook zullen
wij dan aan de nog te bepalen winnaars, middels
loting, de wisseltrofees uitreiken.
Wij hopen dat u allen gevrijwaard zult zijn en
blijven van dit virus dat op ingrijpende wijze ons
leven en onze maatschappij is binnen gedrongen.
Wij wensen u een goede zomer en tot ziens tijdens
de Gildefeesten in augustus en in ieder geval
tijdens de wintercompetitie 2020 – 2021. Wij
verwijzen u graag naar de activiteitenkalender in
deze Gildepraot.

EINDUITSLAG KLAVERJASSEN
SEIZOEN 2019 – 2020:
Aan de kaartavonden hebben in totaal 76 personen 1 of meerdere malen deelgenomen en het
gemiddelde aantal kaarters per avond bedroeg
54. Voor 45 personen kon een einduitslag berekend worden dat wil zeggen minimaal 4 x deel
genomen. In verband met het Coronavirus moest
de kaartavond van 17 maart worden geannuleerd.

EINDUITSLAG SCHUDJASSEN
SEIZOEN 2019 – 2020:
Alle speelavonden was het vertrouwde
schudjasviertal present. Zij houden het aloude
schudjassen, vroeger een veel gespeeld kaartspel
in Soest, in ere. Ook voor hen is een einduitslag
opgemaakt over de 5 speelavonden:
1e prijs is voor Gerard Hilhorst met 352 punten
2e prijs is voor Fried van den Breemer met
349 punten
3e prijs is voor Ad van den Breemer met
301 punten
4e prijs is voor Wim Hilhorst met 300 punten.

Prijswinnaars:
1e prijs is voor Gijs Egbers met 20552 punten
2e prijs is voor Serafino Carta
3e prijs is voor Joop Gros met 20163 punten
4e prijs is voor Ben Ammerlaan
5e prijs is voor Inneke Ammerlaan
6e prijs is voor Lenie van Hal
7e prijs is voor Ries van den Hoed
8e prijs is voor Gert Egbers
9e prijs is voor Fred Visser
10e prijs is voor Henk Hagen.

Alle medewerkers aan deze avonden heel hartelijk
bedankt en wij hopen in het seizoen 2020-2021
weer van jullie diensten gebruik te mogen maken.
Met vriendelijke groet, Toos en Fred Engberink.
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PASTOR HANS VAN DE SCHEPOP 1937-2020
In zijn woning aan de Albert Cuyplaan stierf
maandagochtend 23 maart op 82-jarige leeftijd
pastor Hans van de Schepop. Op vrijdag 27 maart
hebben wij in een viering in de Petrus en
Pauluskerk afscheid van Hans genomen. Vanwege
de corona moest dat in heel beperkte omvang. Na
afloop was er op het Kerkplein een speciaal Gildeafscheid. Sinds zijn benoeming in Soest was Hans
op een bijzondere manier met ons gilde
verbonden. Het was een wens van Hans dat die
verbondenheid op een of andere wijze ook een
plek zou krijgen bij zijn afscheid. Gedurende de
viering lag ook de sjerp van het gilde op zijn kist.

ker, verkleedkleren en veel bijzondere vooral Soester
liedteksten zaten om mee te zingen.
Toen we in 2002 naar Fatima reisden vroeg ik kort
voor de viering die wij daar hadden of hij de hoofdcelebrant kon zijn. Er was door omstandigheden
weinig voorbereidingstijd meer over. Na afloop
werd ik door vele deelnemers aangesproken over
de imponerende overweging die hij met ons deelde. Toen ik hem vroeg hoe hij dat toch deed, was
zijn antwoord “Ach, Maria keek over mijn schouders mee (ze stond achter hem boven het altaar),
en legde mij die woorden in de mond”.
Tijdens onze Gildepelgrimage naar Medjugorje heb
ik een echt wonder mogen beleven, aangereikt door
Hans. Om de grens naar Medjugorje in Bosnië over
te gaan moest je door een strenge grenscontrole.
Elk paspoort en zelfs onze tassen werden gecontroleerd. Alleen ikzelf had niet een geldig paspoort bij
me. Ik had de verkeerde meegenomen, die van mijn
dochter. De vraag was natuurlijk hoe kom je die
grens over. Hans zei gewoon “Maria heeft gevraagd
dat je kwam, dus ze zal er ook voor zorgen dat je over
de grens komt”. En dat gebeurde ook. De douane
sloeg mij over en vroeg niet naar mijn paspoort. Hoe
dat kwam? Ja, dat was het wonder dat ik voelde.
Zo zijn er nog vele bijzondere anekdotes en
daarmee wonderlijke ervaringen te delen.
Een wil ik niet onbenoemd laten, dat was wat hij
noemde het hoogtepunt in zijn leven. De pelgrimage naar Czestechowa in Polen naar de Zwarte
Madonna. Hij ging voor in een viering en was dus
heel dichtbij deze Madonna gekleed in het mooiste kazuifel dat hij ooit gedragen heeft, zo gaf hij
aan. Maria werd zichtbaar onder hoorngeschal,
een moment dat hij emotioneel diep geraakt werd
en in elk gesprek met hem wel een plekje kreeg.
Zeker de laatste jaren waren zwaar voor hem.
Door zijn ziekte en behandelingen werden zijn
contacten met de omgeving heel beperkt. Toch
bleef hij positief en dankbaar. Ook in die tijd volgde hij de ontwikkelingen in het gilde en genoot
hij van de foto’s en filmpjes die ik hem liet zien.
We hebben in Hans een fan van het gilde verloren.

In 1998 werd Hans door de Aartsbisschop benoemd in Soest en maakte hij al vrij snel kennis
met het gilde. Toen wij in het jaar 2000 naar Rome
zouden gaan om deel te nemen aan de Nederlandse Dag werd Hans een van de deelnemers aan deze
Gildepelgrimage. Hij keek ernaar uit, maar had ook
zijn zorgen. Want zo gaf hij aan, wat als hij de Paus
kon ontmoeten, moest hij dan een boordje om. Dat
was een gebruik dat Hans niet meer kende. We vertrouwden er maar op dat wanneer het zou moeten
we in Rome wel een boordje op de kop konden tikken. Het probleem werd echter al snel opgelost. De
Paus zou aan het eind van de viering naar de Sint
Pieter komen voor de ontmoeting met de Nederlanders en de Audiëntie zou na afloop zijn, een
moment dat de priesters en bisschoppen hun liturgisch gewaad nog aan zouden hebben. Dan is niet
zichtbaar of je wel of niet een boordje draagt.
Tijdens zo’n Gildereis leer je hem nog beter kennen.
En vanaf toen bemerkte ik pas dat ik met een wonderlijke man te maken had. Een pastor die je kon boeien
met zijn overwegingen, die ook op een bijzondere
wijze een band had met Maria. Een man die ook tijdens de volgende pelgrimages zijn stempel drukte
door mee te zoeken naar een thema, passende gebeden en teksten. Hij was rustig, zat altijd op de achterbank met een boek in zijn hand maar had ook contact
met zijn omgeving, want hij was een mensenmens.
Hij kon intens genieten van de optredens van Doortje
Van Schalkwijk met haar moektas, waarin een mas-

René van Hal
17

Terugblik activiteiten

18

Terugblik activiteiten

19

Terugblik activiteiten
KONINGSDAG 2020
Het is natuurlijk al maanden stil in het gilde.
Geen activiteiten zoals kaart- en sjoelavonden,
geen oefenavonden van het gildekorps, geen
organisatie van Museumplein op Koningsdag.
Toch heeft het gilde op Koningsdag zonder
grootschalige activiteiten zich op deze dag op
enkele plekken in Soest gepresenteerd.
Op verzoek van het Oranjecomité heeft een
Gildedelegatie een bijdrage geleverd aan de
opening van Koningsdag. Deze vond plaats op het
binnenplein van De Vijverhof in Overhees. Om
10.00 uur tijdens de landelijk afgekondigde
Nationale Aubade was de burgemeester hier
aanwezig om deze Koningsdag te openen. Daarbij
werd hij overvendeld als felicitatie aan onze
jarige Koning Willem-Alexander. Vorig jaar in
Amersfoort hadden wij de Koning natuurlijk nog
persoonlijk kunnen feliciteren en hebben wij voor
het Koningspaar ons vaandel gespreid zodat
beiden er over heen mochten lopen. Dit jaar deze
ook bijzondere felicitatie.

AFSCHEID OUD-KONING JAN GRIFT
Op zaterdag 2 mei overleed op 96-jarige leeftijd
onze oud-koning Jan Grift. We wisten dat zijn
gezondheid broos was, maar toch zorgt zo’n
bericht voor een schok. Zoals wij bij het
overlijden van oud-koningen inmiddels gewend
zijn, willen wij op een bijzondere manier afscheid
nemen. Alleen in deze tijd met al die
coronamaatregelen moet dat wel goed worden
afgestemd hoe dit te doen. Allereerst moet de
familie het natuurlijk op prijs stellen. Gelukkig
stelde zij ons in de gelegenheid om op een
waardige manier voorafgaand aan de
crematieplechtigheid in Laren van Jan Grift
afscheid te nemen. Met voldoende afstand en in
aanwezigheid van veel oud-koningen en een
delegatie van het gilde met tamboer,
vaandeldrager, ouderman, bode en Koning Frank
Spijker werd Jan de laatste eer gebracht door
hem nog even de eer van Koning-zijn te gunnen
en hem dan als Koning te overvendelen. Dit
gebeurde nadat ouderman Kees Wantenaar nog
een kort woordje tot de familie had gericht. Een
indrukwekkend afscheid van een bijzondere man
trouwens.

Aansluitend hebben twee vendeliers een
vendelgroet gebracht door een vendeloefening te
draaien. Ook bij twee voorzieningen voor ouderen
hebben vendeliers om 10.00 uur als onderdeel
van de Nationale Aubade een vendelgroet
gebracht, te weten bij Molenschot en De Drie
Eiken in Soesterberg. De optredens werden zeer
gewaardeerd en zijn in deze tijd wellicht nog een
keer te herhalen.

Sinds Jan in 1984 zich tot Gildekoning schoot,
heeft hij zich nauw met het gilde verbonden
gevoeld. Hij werd vrijwilliger bij de Gildefeesten,
onderhoudsmedewerker in het Gildehuis, en
ging ook met zijn vrouw Annie mee op
Gildepelgrimage. Bij activiteiten van het gilde
ontbrak hij eigenlijk nooit. De maandelijkse
kaartavond bezocht hij trouw en wat beleefde hij
een plezier aan de vriendschappen met de
collega-oud-koningen. De feesten in Wedde bij
Peter Kuijer waren daarbij wel een hoogtepunt,
want Jan wist zich wel te vermaken en ook zijn
omgeving. Zijn humor zorgde voor een bijzondere
band en ook zijn optreden als Sint kon je van
genieten. We houden veel mooie herinneringen
aan hem over.

Een mooie geste van het Soester Gilde aan de
gemeenschap van Soest.

De Gildepraot alleen
per e-mail ontvangen?
Dan kunt u een e-mail zenden aan:
redactie@gildesoest.nl
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ACHTER DE SCHERMEN, MARISKA KOK
Er zijn van die Gildemensen waarvan slechts
enkelen zien wat ze allemaal doen. Achter de
schermen verzetten ze bergen werk en zorgen ze
er voor dat allen door het bestuur bedachte leuke
ideeën ook daadwerkelijk uitgevoerd worden,
vaak ook met constructieve opmerkingen hoe dat
eigenlijk nog veel beter kan.
Zo is er iemand die de ledenadministratie
bijhoudt, niet alleen om de nieuwe leden
administratief te verwerken met toetsing aan de
voorwaarden die daar bij horen, maar vooral ook
de mutaties van bestaande leden te verwerken.
Aangezien die dat niet altijd doorgeven, is het
heel nuttig als er ook iemand is, die vele
Gildeleden kent en dus ook weet dat de situatie
gewijzigd is en dat al verwerkt voordat de
betreffende persoon het zelf soms door heeft.
Het stickeren van de adresetiketten op de
Gildepraot is altijd een goed moment daarvoor
gebleken, omdat dan toch iedereen onder ogen
komt en het gelijk aangepast kan worden. Maar er
is ook iemand die alle post verstuurt en alhoewel
er heel veel digitaal gaat, zijn er rond de
Gildefeesten toch de nodige momenten dat er
grote hoeveelheden verzendklaar gemaakt
moeten worden. Denk even aan de kaarten voor
de ledenavond, maar ook promotiemateriaal.

“MARISKA KOK,
HARTELIJK DANK VOOR JOUW
JARENLANGE INZET.”
Dat kun je natuurlijk niet bij één persoon
neerleggen, zult u zeggen, daar heb je een heel
team voor nodig. Dat is een juiste inschatting, en
neerleggen is ook niet de juiste term, maar
geruisloos en haast vanzelfsprekend is dit jaren
uitgevoerd door één en dezelfde persoon. De
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat zij wel alle
gezinsleden regelmatig mobiliseerde om haar
daarin te ondersteunen, dus eigenlijk ook wel
een team, maar er had er maar één de regie. Enige
tijd geleden heeft ze aangeven te willen stoppen,
voor een deel van het werk hebben wij inmiddels
een vervanger, maar wij zullen nog wel even
blijven ervaren dat ze nog veel meer deed.
Maar, en nu komt het, het lastige aan haar is dat zij
liever heeft dat wij het er niet over hebben. Dus
daar stoppen wij dan ook mee, maar niet zonder
haar bij naam genoemd te hebben: “Mariska Kok,
hartelijk dank voor jouw jarenlange inzet.”

Het Gildekorps kent ongeveer 55 leden. Het is niet noodzakelijk om lid te zijn van de
verenging Groot Gaesbeeker Gilde Soest om bij het Gildekorps muziek te maken of te
vendelen. Twee maal per jaar gaat het Gildekorps naar het Brabantse om in de kring Land van
Cuijk deel te nemen aan een zogenaamde Gildedag.
Tijdens de Gildedagen worden er wedstrijden gehouden tussen andere Gildekorpsen en
optredens gegeven voor het publiek. Uiteraard zijn ook de Gildefeesten eind augustus een
hoogtepunt op de agenda van het Gildekorps.
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).

21

Terugblik activiteiten

22

Terugblik activiteiten

23

Agenda
OVERZICHT GILDE-ACTIVITEITEN 2020
SPELAVONDEN IN ‘t GILDEHUIS
Sjoelen: 2e dinsdag van de maand, zaal open 19.30, aanvang 20.00 uur
Dinsdag 13 oktober 2020
Dinsdag 10 november 2020
Dinsdag 8 december 2020
Kaarten: 3e dinsdag van de maand, zaal open 19.30, aanvang 20.00 uur
Dinsdag 20 oktober 2020
Dinsdag 17 november 2020
Dinsdag 15 december 2020
Bingo: in het Gildehuis, zaal open 19.30, aanvang 20.00 uur

“U wordt van harte uitgenodigd

Zaterdag 17 oktober 2020
Schieten: bij ASV Prins Hendrik in Amersfoort

om aan de verschillende

inschrijven vanaf 20.00 uur, aanvang 20.30 uur
Vrijdag 30 oktober 2020

Gilde-activiteiten
deel te nemen.”

LAATSTE NIEUWS:
Het Gildebestuur heeft aangegeven, dat de consumptiebonnen voorlopig geldig blijven.
Deze zijn alleen in te wisselen in het Gildehuis.
NIET INWISSELBAAR
VOOR GELD

NIET INWISSELBAAR
VOOR GELD
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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

