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AGENDA
Overzicht Gildeactiviteiten

BEZORGERS BEDANKT!
Al vele jaren hebben Alie en Hans van den Deijssel de Gildepraot in twee grote wijken bezorgd. Ook Aart
van Doorn heeft sinds vele jaren trouw zijn wijk gelopen. Beide hebben echter aangegeven dat ze dat niet
meer kunnen doen en wij hebben daar veel begrip voor. Bij deze hartelijk dank voor jullie inzet om de
boekjes bij iedereen thuis te bezorgen. En wat is het dan fijn als je mensen belt met de vraag: “Wil je een
extra wijk lopen?” en daar dan volmondig JA wordt gezegd. Bedankt hiervoor.
Mariska Kok
Wie de Gildepraot 2x per jaar of als invaller wil bezorgen, kan zich opgeven bij Rian Borgts.
rian@borgts.nl; 06-274 222 79;
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Van de redactie
GILDE(PRAOT) ANNO 2021
Wij mogen weer (een beetje). Wij mogen, maar wel met hier en daar extra
spelregels. Nou prima toch, als wij elkaar maar veilig kunnen ontmoeten.

Daar waar het G.G.Gilde voor staat: samen zijn, gezelligheid, soms een gezonde competitie, een drankje
en muziek zijn zomaar enkele steekwoorden.
Veel van dit was de afgelopen 2 jaren maar moeilijk mogelijk, maar wij mogen weer.
Het Koningsschieten kon gelukkig dit jaar ook weer plaatsvinden. Velen van u hebben het slechte weer
getrotseerd om hierbij aanwezig te zijn, en wat fijn om u weer te zien genieten.
Wij hopen dat iedereen zich er goed bij voelt om de kaartavonden, sjoelavonden, de ledenvergadering en
veel meer samenkomsten bij te wonen. Wij kijken er weer naar uit.
De vele vrijwilligers staan weer te trappelen om voor en met u het samen zijn mogelijk te maken.
In deze Gildepraot een korte terugblik, leuke wetenswaardigheden en een blik naar de toekomst. Zijn wij
Coronaproof, maar zijn wij ook nog generatieproof?
Xander Dazelaar, namens de redactie
Veel lees- en kijkplezier
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Van de overheden
OUDERMAN AAN HET WOORD
Ons Gildejaar nadert richting 31 oktober weer
haar afsluiting. Een bijzonder jaar waar in voor
velen het leven werd gedomineerd door het Coronavirus en alle daar uit voortvloeiende beperkingen. Geen gemakkelijke periode die ook het
G.G.Gilde drastisch beperkte in haar activiteiten.
Niet alleen in Soest maar ook met gelijkgestemde
Gilden. In met name het Brabantse viel veel van
de fysieke activiteit weg. Wij hebben als bestuur
uiteindelijk, bij afnemende regeldruk, de stap genomen om in besloten kring het Koningsschieten
plaats te doen vinden. Wellicht bent u daar bij
geweest of heeft u het thuis via de livestream gevolgd.
Daarmee eindigde ook de ambtsperiode van
Frank Spijker die zich in 2019 met het finale schot
op de vogel verhief tot Gildekoning. Samen met
zijn koningin Margriet en de hofdames Annemieke en Marieke hebben zij toen niet kunnen voorzien dat de samenleving in maart 2020 op slot
zou gaan. Veel activiteiten onder begeleiding van
het hele Gildekorps moesten worden aangepast
of afgelast. Ook in dat opzicht een bijzonder 2-jarig koningschap. Gezamenlijk hebben we toch
ook genoten met uiteindelijk een mooie afsluiting. Frank, Margriet, Annemieke en Marieke bedankt voor jullie koninklijke inzet en opstelling!
Het schieten op de vogel leidde ons dit jaar, na
een spannende finale, naar een nieuwe Gildekoning. Jeroen van Hamersveld is de gelukkige die
samen met Gerendel en de hofdames Anne en
Britt het koningschap vorm en inhoud gaan geven. Ook in dit voorwoord wil ik ze een mooi jaar
toewensen waar in zij samen met het korps het
Gilde mogen representeren.
Zekerheden zijn er niet maar de samenleving lijkt
letterlijk en figuurlijk toch weer meer in beweging
te komen. Een aantal activiteiten starten wij dan
ook weer op. Wat wij ook daadwerkelijk gestalte
en inhoud gaan geven, zijn de toekomstverkenningen van ons Gilde. Een werkgroep onder leiding van ons korpslid Ron Voskuilen heeft de contouren geschetst waarbinnen opvattingen ,

2021 livestream
Koningsschieten

meningen en gevoelens van leden en ook breder
uit de gehele Soester samenleving tot haar recht
kunnen komen. Kortom, leven in de brouwerij!
Wat is er mooier dan samen inhoud geven aan een
toekomstbestendig Groot Gaesbeeker Gilde?
Een mooie uitdaging voor ons allen en ook een
kans om niet voorbij te laten gaan.
Voor nu wens ik ons allen toe dat de deuren van
de samenleving open blijven staan en
wij elkaar bij diverse activiteiten weer ontmoeten
en spreken.
Kees Wantenaar
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Van de overheden
OVERLEDEN GILDELEDEN EN GILDEVRIEND(INN)EN
Sinds 3 mei 2020 zijn ons (voor zover bekend) de volgende Gildebroeders, -zusters en/of
Gildevriend(inn)en ontvallen:
De heer A.C.A. (Arnold) Hilhorst, Ganzetrek 45, Soest			21-01-1945 / 06-06-2020
De heer P.G.J. (Paul) Smit, Pimpelmees 2, Soest				11-07-1955 / 22-07-2020
De heer H.A. (Henk) van Veen, Eerste Heezerlaantje 15, Soest		22-04-1932 / 16-08-2020
De heer T.S.J.M. (Theo) van Steen, Dalplein 12, Soest			16-08-1929 / 25-08-2020
Mevrouw G.M. (Rietje) Tolboom-Hilhorst, Klarinet 247, Soest		30-07-1940 / 20-09-2020
De heer H.F. (Harry) van Breukelen, Hooiweg 6, Soest			29-08-1931 / 11-11-2020
Mevrouw C.P.M. (Carina) Kok-Bunck, Buys Ballotlaan 65, Soesterberg
25-07-1946 / 21-11-2020
Mevrouw	A.B. (Alie) van den Hengel-Van ’t Klooster,				17-12-1939 / 24-11-2020
Korte Brinkweg 29, Soest
Mevrouw J.A. (Janny) Brouwer-Van den Hoed, Laanstraat 70, Soest
11-09-1939 / 08-12-2020
Mevrouw K.A. (Ina) van Hofslot, Dalplein 2 K316, Soest			09-12-1940 / 22-12-2020
Mevrouw	A.K. (Sjaan) Wijnands-Van den Heuvel,				25-04-1936 / 15-01-2021
Van Weerden Poelmanweg 132, Soest
Mevrouw	J.C.M. (Angela) van den Deijssel-Van Burgsteden,			01-04-1970 / 18-01-2021
Grote Melmweg 9, Soest
Mevrouw E.F.M.J. (Bep) Bosboom-Van Steen, Dalplein 2 K408, Soest
20-08-1927 / 23-01-2021
De heer J.J.M. (Jeroen) Vis, Da Costalaan 3, Soest			
29-09-1938 / 24-01-2021
Mevrouw M.J.J. (Miep) Dazelaar-Hilhorst, Veenbesstraat 408, Soest
07-08-1948 / 01-02-2021
De heer R.P.J. (René) Hilhorst, Hooiweg 6, Soest			
02-04-1928 / 07-02-2021
De heer C.B. (Kees) Werkhoven, Lange Brinkweg 117, Soest		
03-03-1930 / 01-03-2021
De heer P.J.H.M. (Paul) Rupert, Hartmanlaan 13, Soest			27-08-1936 / 04-03-2021
De heer J.J. (Jos) de Bruin-Van Wegen, Klarinet 261, Soest		
12-04-1930 / 29-03-2021
De heer W.J. (Wil) Veldhuis, Prins Hendriklaan 5-104, Soest		07-02-1934 / 10-04-2021
Mevrouw M.W.M. (Margret) Bosman-Hilhorst, Lange Brinkweg 38c, Soest		12-05-1964 / 24-05-2021
Mevrouw T.H. (Dora) van Schalkwijk-Van Dorresteijn, Talmalaan 10, Soest		14-07-1927 / 19-05-2021
Mevrouw	J.A. (Ans) van der Pouw Kraan-Van den Broek, 		
31-10-1953 / 31-05-2021
Korte Hartweg 19, Soest
Mevrouw I.M.Th. (Ilse) van Schalkwijk-Büchler, Kerkplein 5, Soest
07-05-1936 / 30-07-2021
De heer T. (Toon) van den Breemer, Biltseweg 39b, Soest		
05-05-1945 / 30-07-2021
De heer J.M. (Mandi) Schouten, Braamweg 82, Soest			12-04-1940 / 05-08-2021
Mevrouw M. (Marja) van der Meij-Grift, Lange Brinkweg 32b, Soest
19-07-1954 / 15-08-2021
De heer R. (Rob) van Leek, Hobbemalaan 40, Soest			
28-02-1967 / 16-09-2021
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 G.G.Gilde worden gebeden.
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NIEUWE GILDELEDEN
29 AUGUSTUS ZIJN 8 NIEUWE GILDELEDEN GEÏNSTALLEERD:
Alex van Klooster, Bas Hulsman, Edo van Hamersveld, Jeffrey Roest, Gerard van Asch,
Henk Hogeveen, Kevin Roest en Ton Groenestein.
ALEX VAN KLOOSTER
Even voorstellen,
Mijn naam is Alex Van Klooster, ik ben een
geboren en getogen Soester. Mijn wiegje stond
op de Molenstraat in 1965. Opgegroeid op de Eng
en alles zien veranderen aan de voorkant van ons
huis. Gelukkig aan de achterkant niet. Hier nog
steeds de akkers met mooie producten en
tegenwoordig bloemenranden, gezaaid door
Pieter en Anneke Kuijer.

mijn Weerbaarheidscentrum heb ik ook een
boksschool waar wij klassieke Olympische sporten
bedrijven.
Ik werk dus fulltime aan sport en bewegen en
verkoop fitheid en gezondheid zeggen mijn
leden.
Verder ben ik vader van 2 (volwassen) kinderen
en heb een lieve zorgzame vrouw die mijn steun
en toeverlaat is in alles wat ik doe.

Na 20 jaren lang operationeel manager geweest
te zijn bij een grote Amerikaanse firma heb ik in
2018 de stoute schoenen aangetrokken en ben ik
fulltime in de sport gegaan en heb een druk
bezocht Weerbaarheidscentrum in Amersfoort op
de Isselt.

Ik kijk jaarlijks uit naar de Gildefeesten en ben nu
dus “gildebroeder”, ik hoop ook hier veel plezier
aan te beleven en mooie dingen mee te maken.
Met vriendelijke groet, Alex Van Klooster
En nu komt het; Piet van Riek van Lange Jan van
Rooie Joop en daar dus een zoon van….
Allemaal geboren Soesters.

Van hieruit werk ik met vele doelgroepen zoals
mensen met de ziekte van Parkinson, kwetsbare
jongvolwassen en mensen met een beperking. In

BAS HULSMAN
Mijn naam is Bas Hulsman, ik ben werkzaam in de
IT en vanuit het kantoor in Haarlem is Nederland
mijn werkgebied. Tussen de 15 en 20 jaar mag ik
al meedraaien als medewerker bij het G.G.Gilde,
of het nou ‘die goede oude tijd’ is dat we
nachtcorvee hadden, waar ik leuke herinneringen
aan heb, of normaal corvee, bardiensten draaien,
deurcontroles houden of opbouwen.
Normaal gesproken als je gildebroeder wilt
worden dan dien je 18 jaar of ouder te zijn, in
Soest geboren te zijn en katholiek te zijn. Dat zijn
niet de punten waaraan ik voldoe. Nu kun je
voorgedragen worden door het bestuur als

verdienstelijk vrijwilliger (Johan en Chris nog
bedankt hiervoor!). Dan ga je door de mangel
heen, er wordt gecontroleerd of ik daadwerkelijk
wel zo lang al mee draai, er wordt gecontroleerd
of ik meer dan bijvoorbeeld 1 uur per gildejaar
beschikbaar was voor het gilde, en dan word je
lang in het ongewisse gelaten, het bestuur gaat
over je stemmen. Die stemming was positief,
daarna word je voorgedragen in de algemene
ledenvergadering waarbij de leden nog over je
kunnen stemmen, en ook die stemming was
positief, dus ik kreeg het lang verwachte
antwoord dat ik mocht toetreden.
>>
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NIEUWE GILDELEDEN
De installatieceremonie was, vanwege de Corona
geldende regels, niet zo uitgebreid en
indrukwekkend als in een normaal gildejaar,
hierdoor heb ik dus ook mijn verplichting, mij
beschikbaar stellen voor het gilde, uitgebeeld in
het rondbrengen van de koffie en thee niet
kunnen vervullen, deze zal ik volgend jaar
inlossen!

Op de vraag of ik uit een G.G.Gildefamilie kom,
kan ik kort over zijn: nope, ik kom niet uit een
gildefamilie, maar dat wordt ruimschoots
gecompenseerd door mijn schoonfamilie.
Ik ben de partner van Arianne, haar vader is Gert,
Gildekoning 1982, van Herman van Hendrikus
Petrus Schimmel. Uiteraard hopen wij de
gildetraditie in onze dochter, Renske, voort te
zetten.

EDO VAN ADRIAAN VAN EVERT VAN HAMERSVELD
Als geboren Soester kon ik geen lid worden omdat
ik in Amersfoort woonde, waar ik met Diana ben
gaan wonen toen ik uit huis ging.
De link naar het gilde komt volgens mij via een
oom van moeders kant, een veehandelaar die bij
vele veehouders in Soest over de vloer kwam.
Mijn vader kwam uit Baarn en had niet zo veel met
het G.G.Gilde.

Gelukkig heeft het gilde dit jaar het
Koningsschieten weer kunnen organiseren! Op de
zondag van het Koningsschieten ben ik
geïnstalleerd.
Samen met oom Ton en broer Jeroen, vendelier
bij het korps, ingeschreven voor het schieten. Ik
heb nog prijs geschoten, rechtervleugel op de
rode vogel. En als kroon op de dag schiet Jeroen
de vogel eraf! Onze oudste dochter Britt is een
van de hofdames dit jaar.
Ik hoop nog vele jaren mijn steentje bij te mogen
dragen bij het gilde en nog vaak mee te mogen
schieten om het Koningschap.

Wel gingen wij vroeger altijd de zondag naar het
Koningsschieten, later uiteraard ook naar de
feesten.
Ik ben in mijn “Amersfoortse” jaren gildevriend
geworden. Dit lidmaatschap heb ik van mijn broer
en schoonzus gekregen.

Groeten,
Edo van Adriaan van Evert van Hamersveld

Net zo lang ben ik vrijwilliger bij de gildefeesten,
eerst in de toegangscontrole, later achter de bar.
Medio 2020 konden wij een huis in Soest kopen.
Na de overdracht in oktober heb ik mij direct in
Soest in laten schrijven om daarmee ook direct
mijn lidmaatschap bij het G.G.Gilde te kunnen
aanvragen.

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

Ik werd regelmatig door de Bode, mijn oom Ton
van Daatselaar, op de hoogte gehouden rond het
meedoen van nieuwe leden bij koningsschieten in
deze rare tijden.

Bedankt!
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NIEUWE GILDELEDEN
GERARD VAN GERARD VAN HENDRIK VAN ASCH
Na een cursus ‘RK voor beginners’ en een doop
mag Soester er eindelijk bij.
Hèhè, Gerard van Asch is na 74 jaar Gildebroeder.
Een gilde, het klinkt als iets middeleeuws en dat
is het ook. Desondanks is het gilde in Soest nog
altijd springlevend. Of zorgvuldiger: het is wéér
springlevend. Want het uit de veertiende eeuw
stammende Groot Gaesbeeker Gilde of Sint
Aechten Schuttersgilde is eind jaren vijftig van de
vorige eeuw succesvol nieuw leven ingeblazen en
sinds die tijd is het een belangrijk en niet meer
weg te denken fenomeen in Soest.

het op.” Zondag 29 augustus kwam het toch nog
goed: Gerard van Asch is gildebroeder. Eindelijk.
Rasechte Soesters weten van aanpakken, ze zijn
katholiek (in elk geval in naam) en als je man
bent dan ben je zeker weten lid van het Groot
Gaesbeeker Gilde. Maar Gerard van Asch dus niet.
“Dat zit zo: mijn vader was katholiek en mijn
moeder apostolisch”, begint hij zijn verhaal. “En
je weet: twee geloven op één kussen… Ja daar
slaapt de duivel tussen. Dus toen ik geboren
werd… nou ja, ze konden dus niet kiezen welk
geloof het moest worden, dus toen werd het maar
niks. Dus ik ben nooit gedoopt.” Dat Van Asch wel
ergens als katholiek genoteerd stond was niet
genoeg. “In militaire dienst krijg je zo’n
naamplaatje voor om je nek. Ik heb het nog. Kijk,
daar staat het: RK.” Maar voor het G.G.Gilde ben
je pas katholiek als je bent gedoopt. En dat was
Van Asch dus niet.
>>

Gerard van Asch. Al 74 jaar een rasechte Soester,
zijn familienaam is zo Soesters als wat, vaste prik
dat hij rondloopt op de gildefeesten, hij kent
iedereen en iedereen kent hem. “Iedereen ging er
eigenlijk altijd blind vanuit dat ik gildebroeder
was, maar dat was ik helemaal niet. Dan houdt
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NIEUWE GILDELEDEN
Aandringen
Het gilde gemist heeft hij eigenlijk nooit. “Ik was
altijd druk met het zomerfeest en de Trekkertrek,
en bij het gilde kwam ik even goed ook wel.” Maar
sinds zijn goede vriend Jaap van den Berg in 2010
Gildekoning werd, bleef diezelfde Jaap maar
aandringen. Kom toch bij het gilde, kom toch bij
het gilde. “En op een gegeven moment dacht ik,
nou ja dan moet het maar gebeuren. Als echte
Soester hoort dat er ook wel bij.” Maar ja, dan
moet je dus wel wat katholieker zijn dan alleen
die twee letters op je plaatje uit militaire dienst.
“Toen kreeg ik een uitnodiging voor een cursus.
RK voor beginners. In Hoogland. Wie me daarvoor
heeft opgegeven weet ik nog steeds niet. Ik was
het niet in elk geval.” Gerard van Asch ging niet
uit vrome doeleinden naar de cursus, daar is hij
eerlijk in. “Ik wilde bij het Gilde, daar ging het me
om. Maar die cursus was verrassend boeiend
eigenlijk.” Van Asch ging dan ook met veel plezier
naar de twaalf bijeenkomsten in Hoogland. Hij
pakt zijn grote cursusmap ‘RK voor beginners’
erbij met informatie over het geloof, over de
biecht, over feestdagen en noem het verder maar

op. “Echt interessant, leuk om dat soort dingen te
weten.” De cursus eindigde niet met een examen
- “Gelukkig niet, ik was ongetwijfeld gezakt” –
maar met de doop en het vormsel waar het
allemaal om te doen was. In de kerk in Hoogland.
Van Asch toont foto’s ten bewijs. “Het was
bloedheet die dag, dus wat koel water op je hoofd
was wel welkom, haha.” Zondag 29 augustus was
daar dan eindelijk de beloning, een jaar later dan
gepland want vorig jaar ging er vanwege de
coronamaatregelen niet door bij het Gilde. “Het
was heel kleinschalig omdat het een besloten
bijeenkomst was. Een mannetje of vierhonderd.
We waren met acht nieuwe gildebroeders, en dan
moet je de belofte doen terwijl je met je
rechterhand de gildevlag vasthoudt. En dan
overhandig je een kaars van een meter aan de
pastor. Sympathieke man. En dan ben je
“gildebroeder”. Of ik me nu anders voel? Haha
welnee! En nee. Ik heb ook niet meegedaan aan
het koningsschieten. Mocht wel, maar stel je voor
dat je meteen koning zou worden…
Eric Lorier; Gooi en Eemlander; 31 augustus 2021

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).
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NIEUWE GILDELEDEN
TON VAN ANTOON (EIKENLAAN) VAN TOON (BEETZLAAN) GROENESTEIN
Mijn naam is Ton Groenestein, geboren te Soest
overleden, Gildelid Antoon Groenestein. Ik heb
op 02-01-1961. Opgegroeid aan de Eikenlaan, nu
mij toen aangemeld dat ik het lidmaatschap van
woonachtig aan het Hazepad. En wel naast,
mijn vader wilde overnemen als erfrecht. Dat is
buurman en Gildebroeder/Gildekorpslid, Rob
gehonoreerd. Tja, dat was tijdens de Coronacrisis
Schalks. Mijn hele leven woon ik al in Soest en ik
dus installatie zat er even niet in vanwege alle
vind het zeer prettig wonen in deze omgeving.
afgelaste activiteiten. Dit jaar ben ik officieel
Getrouwd in 1987 met Miranda Gea ter Mors, 2
toegetreden als “gildebroeder”. Ik vond het een
zonen: Marcel en Djordy.
bijzondere en gedenkwaardige bijeenkomst.
Helaas kon mijn moeder, Rinie Groenestein Ik ben werkzaam in de pharmaceutische industrie
Willemse er niet bij zijn vanwege haar beperkte
bij Prothya Biosolutions Netherlands B.V. te
mobiliteit en de toegangsregels. Zij heeft de
Amsterdam. Dit is de voormalige plasma
foto’s en video gezien en was daarvoor erg
opwerkingsfabriek van bloedbank Sanquin. Ik
dankbaar. Of ik ooit voor het Gildekoningschap ga
verleen ondersteuning voor methode-ontwikke
zal de tijd wel vertellen. Het schieten op de
ling en apparatuurvalidatie voor de kwaliteits
onderdelen van de vogel is een leuke wedstrijd.
controle laboratoria. Daarvoor heb ik gewerkt bij
Dit alles tezamen met de Gildeweek is een leuke
Chemco te Soestduinen en Astellas te Leiden.
bezigheid. Hoe ik mijn lidmaatschap verder ga
Mijn grote hobby is vissen in zoet en zout water.
vervullen is mij nog niet duidelijk omdat ik nog
Met name voor het zoetwater zit ik geregeld aan
niet weet wat er allemaal mogelijk is. Ik hoop via
de Eem of het Valleikanaal.
de Gildepraot wat meer te weten te komen. Wat
wel blijft is het jureren voor de volksspelen zolang
Ik zit al menige jaren in de jury van de volksspelen
dat mogelijk is. Iets met het Gildekorps zou ik ook
tijdens het Gildeweekend. Ik vind dit een zeer
niet uitsluiten, maar ik moet dan zien of dit te
leuke bijdrage aan het G.G.Gilde. Rob Schalks,
combineren is met mijn huidige werk in
mijn buurman, heeft mij een aantal jaar geleden
Amsterdam.
gevraagd omdat er vrijwilligers gezocht werden.
2 jaar geleden is mijn vader in juni 2019
Gildebroeder Ton Groenestein

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.
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IN DE SOESTER COURANT:
28-04-2020
“Berusting: Na 60 jaar voor het eerst geen
Gildefeesten.”
28-08-2020
“Unicum voor Gildekoning Soest: Corona houdt
Frank Spijker nog een jaar op zijn troon.”
21-05-2021
“Soester G.G.G. houdt de deur op een kier.”
18-06-21
“Soester Gildefeesten dit jaar één weekeinde
alleen in de buitenlucht.”
21-07-2021
“Loting voor Volksspelen.”

04-08-2021
“Gildefeesten wordt mooie uitdaging.”
06-08-21
“Alleen koningsschieten in een bubbel tijdens
Gildefeesten 2021.”
08-08-2021
“Gildefeesten 2021: back to basic.”
11-08-2021
“Sterk afgeslankt Gildefeest.”
25-08-2021
“Gildeschoten in Soest. Na twee jaar weer
koningsschieten, in besloten kring.”

VRIJDAG 11 DECEMBER 2020:
DINI EN PIET VAN DEN HEUVEL
50 JAAR GETROUWD

onvergetelijke dag geworden. En daar hebben
jullie als G.G.Gilde aan bijgedragen. Wij vonden
het geweldig!!!

Lieve gildebroeders,
Wat hebben jullie ons verrast, op onze trouwdag.
Het was natuurlijk een feestje wat wij op een
andere manier zouden vieren. En toch is het een

Dus bij deze nogmaals bedankt!!!
Groetjes,
Piet en Dini van den Heuvel
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ZATERDAG 6 FEBRUARI 2021:
SINT AGATHAVIERING
Het Naamfeest van de patrones van ons gilde,
Sint Aechten, werd dit jaar wel heel sober gevierd.
Geen groot feest, geen viering met gilde-eer in
een van onze parochiekerken in Soest. Wel was op
zaterdagavond 6 februari een delegatie van het
gilde, te weten gildetamboer, vaandeldrager,
ouderman en koningspaar Frank en Margriet
Spijker met hofdames, aanwezig in de viering in
de Heilige Familiekerk. Het was het laatste
weekend dat in deze kerk weekendvieringen
werden gehouden voordat deze kerk wordt
onttrokken aan de erediensten. Door het
winterweer werd de viering op zondagochtend
geannuleerd, waardoor het de laatste viering
werd. Een bijzonder moment dus.

Voorafgaande en na afloop van de viering werd
pastoor Skiba begeleid naar en van het altaar met
slaande trom en onder begeleiding van de
gildedelegatie. In de viering werd stil gestaan bij
deze bijzondere momenten (Sint Aechten en de
kerksluiting) en aan het eind van de viering werd
nogmaals de band tussen het gilde en de RK
gemeenschap in Soest bevestigd door het
overvendelen van de pastoor tezamen met de
koning en de ouderman.
Tijdens de viering verzorgden leden van het koor
Inspiratie voor de gezangen. In de kerk zelf
natuurlijk maar een beperkt aantal bezoekers.
Terugkijkend een al met al bij dit moment
passende herdenking.
René van Hal
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VRIJDAG 17 APRIL 2021:
GILDE-AFSCHEID VOOR PASTOR WIL VELDHUIS
Op vrijdag 17 april heeft een delegatie van het
Groot Gaesbeeker Gilde een bijdrage mogen
leveren aan het afscheid van de op 10 april
overleden emeritus-pastoor Wil Veldhuis.

de viering van het Naamfeest van de patrones van
het Soester Gilde, Sint Aechten.
In 2016 was hij een van de pelgrims tijdens de
Gildereis naar Rome. Tijdens de vieringen in
Limburg ad Lahn, Rome en Einsiedeln
(Zwitserland) was hij telkens een van de
celebranten.

Hij is 87 jaar geworden. Na de uitvaartdienst in de
Petrus en Pauluskerk werd hij door het gilde naar
zijn laatste rustplaats gebracht op de
begraafplaats aan de Dalweg/Sint Annahof. Aan
het einde van de kerkelijke riten werd hij nog als
“koning” geëerd met het overvendelen en
aantikken van zijn kist.

Wil Veldhuis was tijdens zijn overwegingen en
cursussen een inspirerend persoon die ook altijd
aandacht had voor de noden van de mensen in
zijn omgeving.

In de periode dat hij in Soest actief was als
pastoor, later als emeritus-pastor is hij vele
malen celebrant geweest in een van de
gildevieringen. Voor de laatste maal in 2019 bij

Dat hij moge rusten in vrede.
René van Hal

12

Terugblik activiteiten

27 APRIL 2021:
KONINGSDAG, VENDELEN BIJ ZORGINSTELLINGEN
Ook dit jaar leverde het Groot Gaesbeeker Gilde
weer een actieve bijdrage aan de opening van
Koningsdag 2021. Een delegatie van het gilde
(tamboers, vaandeldrager, vendeliers, koningspaar en ouderman) was om 10.00 uur bij de
officiële opening van Koningsdag 2021 aanwezig
bij Seniorencomplex De Vijverhof. Na het zingen
van het Wilhelmus en het openingswoord door
burgemeester Metz, bracht het gilde via het overvendelen van de burgemeester een hulde aan de
jarige Koning Willem-Alexander. Aansluitend
werd nog een vendelgroet gebracht. De opening
werd afgesloten met een gezellig informeel
samenzijn met natuurlijk oranjegebak en een
toost uitgebracht met een Oranjebitter.
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Tegelijkertijd verzorgden andere vendeliers
nadat het Wilhelmus was gezongen een
vendelgroet bij ZC Molenschot aan het Dalplein in
Soest en in Soesterberg bij het Ontmoetings
centrum Soesterberg/Seniorencomplex De Drie
Eiken.
Deze bijdragen gaven een feestelijk tintje aan het
weer door Corona beperkte programma op
Koningsdag.
René van Hal

Terugblik activiteiten
DODENHERDENKING 4 MEI 2021
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GILDEKONING 2019 (EN 2020) FRANK SPIJKER
Een berichtje van de nieuwe Oud-koning.

Gildeterrein. Hier eerst een huldiging, met
daarna de broodmaaltijd en tenslotte de ceremonie voorafgaande het schieten, met het
‘ontmantelen’ van de koning.

Mij is gevraagd om voor de Gildepraot een stukje
te schrijven, een terugblik op het koningschap.
Tsja een bijzondere 2 jaren, waarover heel veel is
gezegd en geschreven. Het begon op zondag 26
augustus 2019 in een heel warm weekend, toen ik
het laatste deel van de vogel eraf schoot en dus
koning werd van het G.G.Gilde, dit heeft op mij
een hele diepe indruk gemaakt, het enthousiasme
van al de mensen om mij heen.

De tijd tussen het begin en het einde van het
koningschap was minder uitbundig, maar zodra
het nodig was en de omstandigheden het
toelieten, hebben wij er toch vaak een mooie en
zinvolle invulling aan kunnen geven, de impact
en de belangrijkheid hiervan is hierdoor groter.
Kortom ik ben supertrots dat ik koning mocht
zijn, maar ook heel blij dat het koningschieten is
doorgegaan. Een teken dat het G.G. Gilde nog
volop levend is, een reset, een nieuwe start, met
een nieuwe en een hele blije koning. Jeroen en
Genendel nogmaals van harte gefeliciteerd en ik
wens jullie een heel mooi en fijn Koningsjaar toe.
Verder wil ik iedereen bedanken en volgend jaar
gaan wij weer opnieuw de strijd aan.

Margriet als koningin, Marieke en Annemieke als
hofdames, drie mooie en fantastische vrouwen
aan mijn zijde. Een prachtig begin van een
koningschap tot aan het Sint Agathafeest in
februari 2020, en een prachtig einde van mijn
koningschap op zondag 29 augustus 2021, met
de koets van Stalhouderij Klein Middelwijck zijn
wij van huis gehaald, een mooi ritje door Soest
naar de Petrus en Pauluskerk. Na de eucharistieviering met dezelfde koets naar het

Frank Spijker
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ZONDAG 29 AUGUSTUS:
EEN WOORDJE VAN DE NIEUWE GILDEKONING 2021…
JEROEN VAN HAMERSVELD
Beste Gildeleden, -vrienden en -vriendinnen,
Trots mag ik me voorstellen, ik ben Jeroen van Hamersveld Ringenoldus en ik ben 46 jaar. Maar dat
wisten jullie al vanuit de Soester Courant.
Velen van jullie kennen mij als vendelier, hetgeen
ik sinds 2016 met veel plezier doe. Ook ben ik al
vele jaren jurylid bij de volksspelen.
Ik ben de trotse vader van Rindert en Anna
Ringenoldus en ben al ruim 22 jaar getrouwd met
Genendel.
Van huis uit ben ik opticien, maar de laatste 16
jaar ben ik werkzaam in de ooglaserchirurgie.
Geboren aan de Koninginnelaan en slechts een
uitstap van 12 jaar naar Hilversum gemaakt. Blij
terug te zijn op Soester bodem, ben ik in 2010 lid
geworden van het G.G.Gilde. De kaars ontving ik
uit handen van mijn oom, bode Ton van
Daatselaar.

op 25 september. Gelukkig zijn we net klaar met
één van onze grootste bouwprojecten, een
nieuwe garage; bouwen en verbouwen van ons
jaren ‘30 huis is namelijk de gezamenlijke passie
van Genendel en mij.
En dan ga je naar huis...
Er zijn zoveel gedachten, maar vooral voel je je de
hele tijd stralen, dat mijn schot het laatste heeft
mogen zijn.
Ook de volgende dag op het werk, hoe leg je je
collega’s uit, wat het Gildekoningschap betekent.
Ja, ik ging op maandag gewoon aan het werk,
want de activiteiten zoals de 55+-middag gingen
niet door. Wel tussen de werkzaamheden door
een interview met de krant en een dag later op
Radio Soest.
De daarop volgende dagen kregen we veel reacties
op de social media, maar ook heel bijzonder een
kaart in de bus.

Dit jaar was al bij aanvang bijzonder, de kleinere
setting van het schieten, maar meer nog het feit
dat mijn broer Edo sinds afgelopen najaar terug is
op Soest en ook direct lid is geworden.
Zondagmiddag 29 augustus werd hij geïnstalleerd
en mocht ook direct meeschieten. We deden al
aan kansberekening, 3 familieleden die
meeschoten, we maakten een kans om het
koningschap in de familie te halen.
Het finale schot was dan ook een familie
aangelegenheid, vrouw, kinderen, broer,
schoonzus, oom en diens gezin, ze stonden
allemaal te springen en juichen aan de kant.
Mijn andere “familie”, de vendeliers, was al even
uitgelaten. Zo bijzonder dat het korps dan een
optreden geeft voor jou, in plaats van dat je zelf
daar normaal gesproken aan mee doet.
Het was een kleiner feestje dan normaal, maar
zeker zo gezellig en feestelijk als andere jaren.
Dit jaar geen onthaal op de avond van het
schieten vanaf ons huis, dit heeft plaatsgevonden

Als vendelier hoefde ik geen pak te regelen, dat
had ik al, wel moesten Genendel als koningin en
dochter Anna en nichtje Britt, de hofdames, op
zoek naar jurken. Inmiddels is alles geregeld.
We hopen dat het leven met Corona dit jaar weer
ruimte gaat geven om bezoeken te brengen aan
andere Gildes, de tijd zal het leren.
Ik ben heel trots dat ik die plek voor de eeuwigheid
heb gewonnen, want zo zie ik het koningschap en
ik ben ook heel blij met het enthousiasme
hierover van mijn gezin en familie.
Jeroen van Hamersveld Ringenoldus
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GILDEZONDAG 29 AUGUSTUS 2021:
Iedereen die wel eens een feestje geeft, weet dat
de voorbereiding meestal meer tijd kost dan het
werkelijke spektakel. Dat is bij de Gildefeesten
niet anders en geen enkele reden voor de
organisatie om er dan maar vanaf te zien.
Normaliter is vooraf vooral de vraag hoe het
standaardprogramma ingevuld gaat worden,
maar begin dit jaar zijn door de onzekere
Corona-ontwikkelingen eerst 3 scenario’s
opgesteld, die sterk in omvang verschilden.
Naarmate het jaar vorderde, werden die in
afnemende omvang weggestreept en werd het
steeds meer de vraag “of” het plaats zou gaan
vinden. Zoals in de hele maatschappij waren er
verschillende meningen en opvattingen over
haalbaarheid en wenselijkheid, die binnen de
organisatie allemaal aan bod zijn geweest. De
vertaling van de overheidsmaatregelen naar de
specifieke situatie van de Gildefeesten bleek niet
altijd even eenduidig, ook rechtstreeks contact
met de betrokken overheidsinstanties wist niet
altijd duidelijkheid te scheppen. Gedurende het
jaarlijkse hoofdmedewerkersoverleg bleek er
toch zoveel draagvlak voor het kleinst denkbare
scenario, dat begin augustus het bestuur de
beslissing heeft genomen om daar vol voor te
gaan: een ééndaagsevenement met uitsluitend
Koningsschieten en de daarbij horende
ceremonies.

de voorinschrijving, die trapten onder fraaie
weersomstandigheden op zaterdag 21 augustus
af. Zondag was het weer beduidend minder, maar
dat hinderde de bijna 2000 wandelaars niet om
de mooie tocht te volbrengen. Op dat moment
was op het terrein slechts een deel van de
accommodatie te zien, maar die werd gedurende
de week aangevuld en op zaterdag echt vorm
gegeven. Het was goed om te zien dat de ploeg
medewerkers er als vanouds tegenaan ging, ook
al was het ook voor de meest doorgewinterde
onder hun voor een groot deel nieuw hoe de
uitgedachte opzet eruit zou gaan zien. De
onderlinge schik was er niet minder om, want
voor aan aantal medewerkers is de voorbereiding
altijd al eigenlijk het leukste deel van de
Gildefeesten.
Ceremonieel
Traditioneel begint de dag van het Konings
schieten met een eucharistieviering en die
wetmatigheid konden de Coronamaatregelen niet
breken. Helaas mocht er ook daar maar een
dusdanig beperkt bezoekersaantal binnen, het
gildekorps alleen al zou bijna alle ruimte
opsouperen, die krachten werden dus nog even
gespaard.
Het koningspaar met hofhouding werd wel
opgehaald met paard en wagen en na afloop van
de mis op dezelfde wijze naar de Blaak gereden.
Daar werden ze verwelkomd door het paraat
staande gildekorps, het enthousiasme daarvan
werd de paarden bij opgang van het terrein iets
teveel, maar evengoed kreeg het koninklijk
gezelschap een zeer verdiende hulde onder de
gildeboom op de Blaak. Na een smaakvolle
broodmaaltijd onder de sheltertent, was het
alweer tijd voor de eerste ceremonies.

Gildefeest in de bubbel
De basisversie leek dus op hoe het 60 jaar geleden
ongeveer begonnen is, maar naar de hedendaagse
tijd vertaald en bovendien verzwaard door de
Coronamaatregelen: maxima aan bezoekers
aantallen, registratie voor bezoek en een niet
meer open toegankelijk terrein. Genoeg denk- en
uitvoeringswerk dus in de paar weken die nog
restten, maar de snelle respons en enthousiasme
van leden, vrienden en medewerkers steunden ons
in de overtuiging dat velen toch wel weer uitkeken
naar de Gildefeesten, in welke vorm dan ook.
Le Champion, de organisator van het
wandelweekend, kende al veel belangstelling bij

De vanuit de muziektent klinkende klanken van
de Eemlander Blaaskapel verstomden even voor
de installatie van de 8 nieuwe gildebroeders en
de daaropvolgende afname van de koningsmantel
van Koning Frank Spijker, waarmee aan een uniek
maar stil konings(2)jaar een eind kwam.
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De gildebroeders die zich hadden opgegeven
dienden hun registratie nog slechts te bezegelen
met het inschrijfbedrag, eindresultaat was dat er
ruim 70 kandidaatkoningen in het strijdperk
traden.

te roepen: Jeroen van Hamersveld. Hem viel dit
jaar de eer toe om als een van de weinigen ter
wereld over het vaandel te lopen, als een van de
onderdelen van de gebruiken rondom aan
vaarding van het koningsschap. Hulde aan huis
op die avond bleek al eerder niet haalbaar
vanwege de maatregelen, maar dat is zeer
onlangs alsnog gebeurd op een mooie
zaterdagmiddag.

Koningsschieten
Voorafgegaan door de eerste schoten van de
geestelijke en wereldlijke overheden brandde
vanaf half twee de strijd los. Geheel nieuw dit jaar
was dat zowel de inleidende ceremonieën als het
verloop van het Koningsschieten vastgelegd werd
op beeld. Oorspronkelijk bedoeld om het op de
T.V.schermen op het terrein te vertonen, zodat de
duizenden bezoekers het verloop beter kunnen
volgen. Toen duidelijk werd dat dat aantal niet
toegestaan zou worden, bleek dat ook inzetbaar
om juist degenen die niet aanwezig konden zijn
toch mee te kunnen laten genieten via een online
streamingsdienst op de gildewebsite.

Gildefeestje
De eerste klanken van de Eemlander Blaaskapel
werden gaandeweg de middag afgewisseld door
de Americananummers van de WiseGuys en nadat
de koning bekend was kon iedereen los op de
feestmuziek van Kees van Amersfoort. Wat door
de organisatie voorzien was als schaduw
gelegenheid bleek in de loop van de middag
vooral dienst te bewijzen als schuilgelegenheid,
want helaas waren de weergoden ons minder
gezind dan we gehoopt hadden. Dat in
ogenschouw genomen viel de opkomst niet eens
tegen, maar we hadden het liever natuurlijk een
stuk voller gezien. De Coronacheck bij de
ingangen werd professioneel en soepel
uitgevoerd, maar ook die zal voor sommigen toch
een belemmering geweest zijn. De sfeer lijkt
onder die beperkingen niet geleden te hebben,
het lange gemis van een gildefeestje zal daaraan
zeker bijgedragen hebben. Maandagmorgen
waren er weer voldoende paraat om het terrein
schoon en leeg op te leveren en daarmee kwam er
een eind aan zeer unieke Gildefeesten.

Het eindresultaat bleek bijzonder vakkundig
vormgegeven door onze vaste partner Purple
Haze, wellicht kan het nog ingezet worden als
lesmateriaal voor al die deelnemers die deze
middag zo hun best deden, maar er niet in
slaagden om hun droom te verwezenlijken.
Alhoewel de ene helft van de vogel al even
beneden lag, bleek het behoorlijk lastig om de
tweede helft daar te krijgen, zoals altijd was er
maar eentje die uiteindelijk victorie kon kraaien
en dat was dit jaar één van de vendeliers. Het
koningschap dient formeel bekrachtigd te worden
door bestuurlijk beraad onder de boom, niets
bleek in de weg te staan om tot nieuwe koning uit

Rainoud van Dorresteijn

De Gildepraot alleen per e-mail ontvangen?
Dan kunt u een e-mail zenden aan:
redactie@gildesoest.nl
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ZATERDAG 25 SEPTEMBER 2021:
HET GILDEKORPS OOK WEER OP STAP: HULDIGING KONINGSPAAR
Zaterdag 25 september trok ons Gildekorps er ook
Deze uitnodiging van de familie werd uiteraard
weer op uit.
dankbaar in ontvangst genomen.
Na vele maanden droog te hebben gestaan qua
Treffend zoals de ouderman het vertelde: Wim
optredens er meteen weer twee op één dag.
zeer vele jaren een zeer trouwe medewerker van
De eerste bij ons kakelverse koningspaar en
het Gilde, maar ook zeer belangrijk, hij heeft de
hofhouding: Jeroen, Genendel, Anne en Britt.
spirit goed overgedragen aan de schoonzonen en
Een uitgestelde aubade welke gewoonlijk de
kleinkinderen. Ook hier mocht de hoogste eer die
avond na het Koningsschot gebracht zou worden.
we kunnen geven niet ontbreken.
Op de Insingerstraat werd naast de hoogste eer,
Na wat geschuif met het terrasmeubilair op het
het overvendelen, een vendelshow gegeven.
vernieuwde terras van De Rank was er plaats voor
Zichtbaar genoot het koningspaar van deze show.
een mooie vendelshow. De laatste tonen van het
Nadat de leden van het Gildekorps een drankje in
lang zullen ze leven echode nog na toen Wim
de achtertuin hadden genuttigd togen ze af
iedereen op een drankje als dank trakteerde.
richting Soest-Zuid.
De Rank, de volgende locatie voor een huldeblijk.
De kop is er weer af, laten er nog maar vele
Het 60 jarig huwelijksfeest van Rika en Wim van
optredens volgen.
Hofslot mocht muzikaal en met veel vlagvertoon
omlijst worden.
Xander Dazelaar
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RIKA EN WIM VAN HOFSLOT 60 JAAR GETROUWD
Beste Gildebroeders,
Wat een geweldige verrassing. Wij hebben er echt van genoten dat het giledekorps aanwezig was bij ons
60 jarig huwelijksfeest.
Hartelijk bedankt. Wim en Rika van Hofslot
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Groot Gaesbeeker Gilde
RABOCLUBSUPPORT:
Beste Gilde- en Rabobankleden,
Het G.G.Gilde doet mee met de RaboClubSupport.
Wilt u uw stem uitbrengen op “Gilde Soest”. Dat
kan van 4 tot 25 oktober 2021.
Ons doel: De Gildeboom waar tijdens het teerjaar
de festiviteiten worden gestart, is sinds een paar
jaar verplaatst naar De Blaak. Daar staat een
nieuwe Lindeboom. Om de boom willen wij een
mooi sierhek plaatsen, waar wij de bijdrage voor
willen gebruiken.

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.

Alvast bedankt voor uw stem(men).
Van 1 tot en met 14 november zijn de finale
uitreikingen en horen alle clubs welke financiële
ondersteuning ze krijgen.

https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/
club-overzicht/clubdetail?id=159572
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Groot Gaesbeeker Gilde
DE TOEKOMST VAN HET GILDE IN SOEST: PRAAT MEE!
Ons Gilde is verbonden aan de historie van Soest en heeft een maatschappelijke verantwoording
richting de Soester gemeenschap. Van oudsher is onze focus gericht op het verbinden en
beschermen van Soesters. De samenleving verandert echter, wat een goed moment is om te kijken
naar de toekomst. Om te kunnen bepalen of er zaken om een andere invulling vragen, wil het gilde
leden, niet-leden, sponsors en zeker ook de jeugd betrekken bij het overleg over de toekomst.

Er kan worden meegepraat over de activiteiten
door het jaar heen, de gildefeesten, de
toelatingseisen en onze uitingen en representatie
zoals ons korps.
Een werkgroep ‘Toekomst Gilde Soest’ met een
dwarsdoorsnede van betrokken Soesters gaat het
gesprek aan met verschillende doelgroepen uit
Soest om input op te halen.
Wij vragen iedereen zijn/haar mening te geven
via een enquête en/of deelname aan een gesprek
over het Gilde, die de werkgroep organiseert.
De enquête kunt u vinden via de volgende link
https://survey.ictoon.nl/index.php/858381?lang=nl.
Mocht je interesse hebben om deel te nemen aan
een gespreksavond, geef je dan op via de
volgende link
https://gildesoest.nl/formulier/?p=toekomst of
ga naar onze website www.gildesoest.nl .

Op basis van de aanmeldingen maakt de
werkgroep dan passende subgroepen.
De werkgroep maakt met de uitkomsten van de
enquête en de gesprekken een advies over de
toekomst van het gilde. Dit advies wordt
aangeboden aan het bestuur en de leden van het
gilde. Het is dan aan het bestuur en de leden van
het gilde om te besluiten wat er gaat gebeuren.
Alle deelnemers aan de bijeenkomsten worden
geïnformeerd over het advies en het vervolg.
De werkgroep Toekomst Gilde Soest bestaat uit:
Rachel van den Brink, Marije Bruning, Anton
Hilhorst, Wouter Lips, Thijs van Logtestijn, Johan
Keetbaas, Edwin Kortekaas, Nadine Kuyper,
Janne Pijnenburg, Marco Spijker, Vicky Spijker,
Suzanne van Steen, Ron Voskuilen (trekker).
Ron Voskuilen
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Agenda
OVERZICHT GILDE-ACTIVITEITEN 2021-2022
SPELAVONDEN IN ‘t GILDEHUIS
De Coronaregels zijn van kracht. Bij klachten blijf thuis.
Voorwaarden voor deelname zijn de 3 G’s ( Gevaccineerd, Genezen of Getest) en
een geldig legitimatiebewijs. Daar kan om gevraagd worden, zeker de 1e avond.
Na het afhalen van koffie plaatsnemen aan een van de tafels.
Geen onnodige samenscholingen rond de bar.
Bovenstaande regels zijn voldoende waarborg voor een veilige sjoel-, kaart en schietavond.
Sjoelen 2e dinsdag in het Gildehuis, open 19.30, aanvang 20.00 uur
Dinsdag 12 oktober 2021
Dinsdag 9 november 2021
Dinsdag 14 december 2021
Kaarten 3e dinsdag in het Gildehuis, open 19.30, aanvang 20.00 uur
Dinsdag 19 oktober 2021
Dinsdag 16 november 2021
Dinsdag 21 december 2021
Schieten bij AVS Prins Hendrik in Amersfoort,
Inschrijven vanaf 20.00 uur, aanvang 20.30 uur
Vrijdag 29 oktober 2021 en 25 maart 2022

“U wo
van harte rdt
u
om aan d itgenodigd
e verschil
lende
Gilde-acti
vite
deel te ne iten
men.”

In het verschiet
Algemene ledenvergadering op uitnodiging op woensdag 15 december 2021
Nieuwjaarsreceptie op zondag 2 januari 2022
Landverpachting op dinsdag 18 januari 2022
Sint Agathafeest op zaterdagavond 5 februari 2022
Sint Agathaviering op zondagmorgen 6 februari 2022,
in de St. Carolus Borromeüskerk in Soesterberg
Roosjeszondag op zondag 27 maart 2022

Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee, en zorg dat je een
Coronatoegangsbewijs (vaccinatie-, herstel- of testbewijs) kunt laten zien.
Hierop wordt gecontroleerd.
Blijf thuis bij klachten.
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