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Van de redactie

U heeft hem weer in de hand, ons verenigings-
blad. Zo’n vijf keer per jaar zijn alle redactie- 
leden van het Gilde een weekend druk om de  
hen toebedeelde artikelen te schrijven en alle 
ontvangen artikelen van derden tot een mooi 
geheel te smeden.  

Deze editie is de laatste voor de Gildefeesten 
van 2011. Het is zoals bekend een teerjaar. 

Extra informatie omtrent het teerfeest is opge-
nomen in deze Gildepraot. Reden genoeg om dit 
blad goed door te lezen.

Wensen we u beter weer toe, een goede vakantie 
en gezellige Gildefeesten.

De redactie

Beter weer...
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Van de overheden

Lieve mensen,

Ik vang mijn voorwoord maar eens aan met: 
Lieve mensen. Het thema van de komende Gilde-
feesten is immers Liefde voor het Gilde.  
Uit ervaring weet ik dat u allen dit heeft. 
 
Als ik de vele disciplines binnen de vereniging 
het Groot Gaesbeeker Gilde met haar vele vrij-
willigers in de weer zie; Geweldig. 
Ik zie besprekingen, vergaderingen, werkover-
leggen etc. om de komende Gildefeesten ook 
weer tot een succes te maken, dat kan toch al-
leen maar met overtuiging en liefde. U maakt 
het mogelijk dat vele duizenden bezoekers een 
onvergetelijk feest gepresenteerd krijgen.

Ook het bestuur is dit jaar weer druk geweest 
voor onder andere de Gildefeesten. Zo hebben 
we een prachtig programma kunnen samenstel-
len voor u. Een van de doelstellingen is weer 
gehaald; voor elk wat wils!

Mocht u nog geen kaarten hebben gekocht, er 
zijn nog kaarten verkrijgbaar voor diverse eve-
nementen. Deze kunt u is uiteraard via de digi-

tale snelweg bestellen, maar ook op de bekende 
voorverkoopadressen liggen nog wat kaarten.
Mocht u nog op vakantie gaan en de zon elders 
opzoeken dan wens ik u een goede reis toe en 
blijft u in Nederland dan is beter weer wenselijk.

We zien elkaar in ieder geval eind augustus. Voor 
ik het vergeet wil ik nog een bijzonder initiatief 
onder de aandacht brengen: “Blaakpop”.
Op het Gildeterrein De Blaak worden zaterdag de 
20ste de poorten opengezet voor een ieder die 
diverse Soester muzikanten aan het werk wil 
zien. De toegang tot dit muziekfestijn is gratis. 

De inhoud van deze middag / avond is te lezen 
verderop in deze Gildepraot maar ook op de web-
site en op ons Gilde Facebook.

Henk van Asch, Ouderman

De ouderman aan het woord
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Van de overhedenVan de overheden

OVERLEDEN GILDELEDEN EN GILDEVRIENDEN

Sinds het verschijnen van de vorige Gildepraot zijn ons (voor zover bekend) de volgende 
 Gildebroeders, -zusters en/of Gildevrienden ontvallen:

•	 Rie Koppen-van Dorresteijn, Roggeveld 39  

Wij wensen alle achtergebleven familieleden veel sterkte bij het verwerken van het verlies van 
hun dierbare. 

Volgens oud Gildegebruik zal voor de zielenrust van de overleden Gildebroeders en -zusters een 
H. Mis worden opgedragen. 
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Van de overheden
Vanuit het Pastoresteam

Iedereen heeft een eigen roeping om het aller-
beste zichtbaar te maken. Zo worden we geroe-
pen door de Schepper, vaak zonder dat je het 
beseft. Mensen doen een beroep op elkaar. 
Zo werkt Gods Geest. Wij bevestigen elkaar in 
het goede. Het is genade en zegen, als er men-
sen om je heen zijn die je welgemeend ’het al-
lerbeste’ gunnen.

Laten we op zoek gaan naar het allerbeste in 
ieder van ons. Bevestig en versterk het bij el-
kaar. Daarvan groei je. Het helpt om je eigen 
krachten te ontplooien. Het vraagt om zorgvul-
digheid en toewijding; om vastberadenheid en 
omzichtigheid. Maar het helpt om het allerbeste 
in mensen boven te halen.

Het Gildefeest is elk jaar een tijd van ontmoe-
ting en aandacht voor elkaar. Gewoon gezellig, 
maar het kan veel méér zijn dan dat! Ook bij het 
Gilde gaat het om groei en ontplooiing. 

Ik wens het Gilde het allerbeste toe voor de 
feesten in dit teerjaar.

Frans Overbeek, pastor

‘Het allerbeste‘
We zeggen het als we afscheid nemen van  
iemand. We zeggen het uitdrukkelijk als iemand 
een groot verdriet meedraagt. ‘Het allerbeste’. 
Als je het uitspreekt doe je een beroep op het 
allerbeste, dat de ander in zich draagt; dat  
het tot steun mag zijn. Maar het ook een wens, 
genade en zegen, dat wat je misschien zelf wel 
niet kunt geven. Daarom zeg je: ‘het allerbeste 
met je’, als je niets meer te zeggen weet.

Echte pastorale gesprekken gaan vaak over ‘het 
beste’ wat mensen in zich meedragen. 
Wij geloven dat het allerbeste van God komt. 
God heeft het in ons hart gelegd, als een diepe 
bron waaruit je kunt putten, als het nodig is. 
Kunst is wel om die bron voor jezelf bereikbaar 
te houden. Je moet er van tijd tot tijd mee bezig 
zijn, ook in de vakantietijd. Dan heb je er mis-
schien extra tijd en rust voor.

Wij mensen zijn groeidiamanten. We zijn ge-
schapen naar het beeld van God. Wij dragen dus 
het beeld van onze Schepper met ons mee. Ieder 
mens is een uniek beeld van Hem. Geen twee 
mensen zijn aan elkaar gelijk. Ieders heeft zijn 
eigen mogelijkheden. Je krijgt een leven lang de 
tijd om die kracht in je tot ontplooiing te laten 
komen. Daarmee lever jij een unieke bijdrage 
aan Gods Schepping. Je maakt God zichtbaar, op 
jouw eigen manier, met het beste in jezelf.

Groei komt niet van jou alleen. Groeien doe je 
ook doordat anderen gaan zien wie je bent.  
Ze geven je terug wat ze in je zien. Ze uiten hun 
bewondering en waardering. Of ze vragen jou 
voor iets en doen een beroep op je om je gaven 
in dienst te stellen van anderen. Gilde-leden 
kunnen daar over meepraten. Iedereen kan wel 
ergens aan meehelpen en een zinvolle bijdrage 
leveren. Samen wordt dat één groot Gildefeest!  



6

Gildeactiviteiten

Gildefeesten 2011
U heeft het al in de vorige Gildepraot en de 
media kunnen lezen en ook allemaal een uit-
nodiging ontvangen voor wat we gerust de rode 
draad door de gildegeschiedenis mogen noemen: 
het teren. In de afgelopen decennia is met dit 
onderdeel nogal eens door de programmering 
geschoven, bij velen zal nog in het geheugen 
zitten dat dat gebeurde dat op de dinsdagavond 
na het weekend van het Koningsschieten, maar 
de formule die 4 jaar geleden gekozen is, is erg 
goed bevallen: we knopen er een weekend aan 
vooraf, en bestemmen die eerste zondag voor 
zeer gildespecifieke gebruiken.  

20-8 : Blaakpop
Omdat de tent er dus al staat in dat eerste week-
end, meenden we voor de zaterdag toch nog een 
onderdeel te programmeren. Op dit moment is 
dat nog niet helemaal in het eindstadium van 
planning, maar we hebben in ieder geval drie 
Soester bands vastgelegd, die de muziektent als 
podium zullen gebruiken. Vanaf ’s middags 14:00 
tot ca. 19:00 uur zullen R9, Desperado’s *BFDM* 
en Laagland op de Blaak een afwisselend mu-
ziekprogramma bieden, tussen de sets in zul-

len Soester solo-artiesten hun lang gekoesterde 
ambitie om op de Gildefeesten te mogen spelen 
bewaarheid zien worden. 
Entree deze dag is vrij. We gaan uit van mooi 
weer, echter als de weergoden ons minder gezind 
zijn, maken we er een goed feest van.

21-8 : Teerdag
De eerste zondag wordt gestart met een eucha-
ristieviering in de Petrus- en Pauluskerk, waarin 
Die Deutsche Messe van Schubert zal worden 
uitgevoerd door het koor Nuovo onder leiding 
van Paul Snoek. Niet zoals gebruikelijk alleen 
begeleid door organist Henk de Ruig, maar ook 
door een koperensemble met leden van de Mu-
ziekvereniging PVO uit Soest. Celebrant is pastor 
Frans Zwarts, die in de viering uitgebreid stil zal 
staan bij het thema “Openheid”. Aansluitend aan 
de mis zal rond 11.30 uur het gildekorps eenie-
der voorgaan naar de gildeboom, met daarbij in 
hun midden de bode, die in de speciaal daarvoor 
bedoelde kruiwagen enige versnaperingen  mee-
voert. 

Die komen goed van pas bij een van de oudst 
bekende gildegebruiken, het dansen om de gil-
deboom. De oorsprong van dit gebruik is niet zo 
simpel eenduidig vast te stellen, maar feit is wel 
dat onze verre voorouders, de Germanen, bijzon-
dere krachten aan bomen toedichten. In de tijd 

Komende activiteiten uitgelicht
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Gildeactiviteiten

van de kerstening van Nederland, het overgaan 
op het christelijk geloof rond de 8e eeuw, was 
die bomenverering de bekeerders al een doorn in 
het oog, maar het bleek niet volledig uitroeibaar. 
Uitgaande van het feit dat het gilde in ieder ge-
val 650 jaar oud is en rond die tijd de Soesters al 
eeuwen bekeerd waren tot het christelijk geloof, 
is het niet gewaagd te stellen dat het dansen om 
de gildeboom een overblijfsel is uit tijden ver 
voor de eerste vermelding van het gilde, te ver-
gelijken met de meiboomviering in verschillende 
delen van ons land. Bij de gildeboom op de hoek 
van de Lange Brinkweg en Grote Melmweg zul-
len de zang en klank van  Boerendansgroep en 
Eemlander Blaaskapel doen uitnodigen tot het in 
stand houden van dit oude gebruik.

Daarna wordt eenieder even rust gegund, al-
vorens om 16.00 uur aan te schuiven aan de 
feestelijk gedekte tafels in de gildetent, waar 
een paar uur genoten zal worden van een feest-
maaltijd en alles wat daarbij hoort, inclusief 
live-muziek. De 500 gildeleden en –vrienden 
die zich hiervoor opgegeven hebben, ontvangen 
bij deze Gildepraot een speciaal toegangsbewijs 

voor deze middag, wij hopen op ieders begrip 
dat zonder entreebewijs geen toegang verleend 
kan worden.

Woensdag/donderdag 24/25-8 : 
Topartiesten
Ten tijde van schrijven van dit artikel waren er 
voor de woensdagavond met Herman van Veen 
niet veel kaarten meer, maar voor de donderdag-
avond met de Nederlandse topbands DI-RECT en 
Go Back To The Zoo hebben niet zoveel gildele-
den gebruik gemaakt van de speciale voorver-
koopmogelijkheden. Dat betekent natuurlijk niet 
dat je niet meer zou kunnen bestellen, net zoals 
alle niet-gildeleden is daartoe volop mogelijk-
heid. Zorg dat je er bij bent en check www.gilde-
feesten.nl om daar nog eventuele extra  kaarten 
voor deze avonden te bestellen! 

Voor alle avonden wordt tevens verwezen naar 
de reguliere kaartverkoop bij de bekende voor-
verkoopadressen: VVV Soest (Steenhoffstraat 
9a), Primera de Beer (Tamboerijn 7), Primera 
Zuid (Zuidpromenade 3) en Tabakspeciaalzaak 
Wolfsen (Laanstraat 39).  

Vrijdag 26-8 : Afhalen koning 
en Gilde-avond
Jaap en Mea van den Berg worden vrijdagavond 
met hun hofhouding opgehaald door het korps 
en naar de tent begeleid voor de openingsce-
remonie in de tent. Deze opening heeft vaste 
vorm gekregen, de overleden gildeleden worden 
herdacht en de nieuw aangemelde gildeleden 
(dit jaar 4) worden geïnstalleerd, zodat ze op 
zondag mee kunnen schieten, als zij dat wensen. 
De koning kan dan ook kort terugblikken op zijn 
ervaringen in zijn koningsjaar. Daarna is er een 
gezellig samenzijn, met de de laatste jaren ge-
bruikelijke indeling. Om te voorkomen dat er een 
driedeling ontstaat, waar de rokers buiten staan, 
de dorstigen in de bartent en de loungers in de 
grote tent, houden we evenals vorig jaar de bar-
tent de hele avond dicht. Eenieder zal aan tafel 
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kapel ruim honderd gildebroeders zich opgeven 
voor het koningsschieten dat rond enen zal star-
ten en tegen vieren een winnaar zal kennen, die 
zich een jaar koning mag noemen. 

‘s Avonds zal na het afhalen van de koning op 
een uiteraard nu nog onbekende plaats, om 
21.00 de tent weer opengaan voor een feest-/
dansavond. De afgelopen jaren bleek de keuze 
van Hollandstalige artiesten een dusdanige trek-
ker, dat de keuze voor dat genre voorlopig zo 
blijft. Met namen als Peter Beense en topband 
Diep Triest lijkt er ons voldoende garantie voor 
die unieke sfeer op de zondagavond, waar we te-
vens een steeds verder stijgend percentage gil-
deleden menen te ontdekken.    

Maandag 29-8 : Seniorencontactmiddag 
en 538 DJ’s on tour 
Ook een middag die zich in sterk stijgende be-
langstelling mag verheugen en we menen toch 

op zijn wenken bediend worden door onze bar-
medewerkers, die u met plezier van dienst zullen 
zijn, als de hoeveelheid bonnen toereikend is 
voor uw wensen uiteraard.   
De avond is alleen toegankelijk voor gildeleden, 
gildevrienden en genodigden, waarvoor een uit-
nodiging misschien overbodig, maar in ieder ge-
val welgemeend is. Zoals alle jaren ontvangt u 
daarvoor een entreekaart. Neem deze mee, want 
niet iedereen aan de deur kent alle gildeleden en 
het is voor geen van beide partijen prettig als 
daar twijfel over ontstaat. Degenen die op zon-
dag deel willen nemen aan het koningsschieten, 
hebben deze kaart dan ook nodig.

Zondag 28-8 : Koningsschieten 
en Hollandse Avond
De zondag begint om 10.00 uur met een eucha-
ristieviering in de Heilige Familiekerk voorge-
gaan door pastor Jan Houben. Rond twaalven 
zullen onder de klanken van de Eemlander Blaas-

Gildeactiviteiten
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wel te mogen zeggen dat het programma daar 
een grote rol in speelt. We zijn er dan ook best 
trots op dat we dit jaar Garderobo’s mogen be-
groeten. Het wordt weer een ander programma 
dan andere jaren, met veel muziek en ook een 
toneelact van de theatergroep Mooi Weer die de 
sfeer van de decennia uit het midden van de vo-
rige eeuw zal laten herleven.

Voor de jeugd is dit jaar weer 538 DJ’S on tour 
gecontracteerd. Zoals in het programmaboekje 
te lezen is, zal er op maandagavond evenals vo-
rige jaren weer met het inmiddels welbekende 
polsband-systeem gewerkt gaan worden. Dat 
houdt in dat iedereen die zich kan legitimeren 
als zijnde 16 jaar of ouder een polsbandje om 
kan krijgen, waarmee het mogelijk wordt om 

aan de bar alcohol te bestellen. Kan of wil men 
zich niet legitimeren, dan is dat geen beletsel 
om met volle teugen (frisdrank) te genieten van 
deze avond, maar men kan geen alcohol bestel-
len en/of nuttigen. 

Wordt dat laatste toch geconstateerd door de 
organisatie/beveiliging, dan kan onmiddellijke 
verwijdering uit de tent volgen. Polsbandjesdra-
gers die alcohol doorgeven aan mensen zonder 
bandje zullen dat polsbandje kwijtraken en hen 
kan ook de toegang tot de tent verder ontzegd 
worden. Sinds vorig jaar wordt bovendien al bij 
de ingang gecontroleerd op drankgebruik, als dat 
geconstateerd wordt, wordt de toegangskaart 
ingenomen zonder teruggave van de geldelijke 
waarde en volgt verwijdering van het terrein. 
Stel: u bent aan de beurt om de kinderen op te 
halen van de gildetent, u bent vroeg en om de 
tijd te doden en de bonnen op te maken wilt 
u zich aan de bar vervoegen. Ook u kunt dan 
verplicht worden om zo’n bandje te dragen en 
wij nemen aan dat u daarvoor begrip op kunt 
brengen. Het moet er juist voor zorgen dat de 
sfeer zo goed blijft als hij altijd is. 

Bovendien geldt voor de gehele periode van de 
Gildefeesten vanaf vorig jaar een rookverbod in 
de tent. Wettelijke maatregelen laten ons geen 
keus, het klinkt allemaal bijzonder streng, maar 
de wetgeving is streng en de controle op nale-
ving daarvan met het risico op zeer hoge boetes 
dwingt ons tot deze maatregelen, die in onder-
ling overleg met politie, gemeente en beveili-
ging overeen gekomen zijn.  

Uiteraard is dit niet het volledige programma, 
maar een selectie van de afwijkende of extra 
aandacht vragende onderdelen gemaakt. 

Neemt zoveel mogelijk deel aan deze en andere 
activiteiten, dan kunnen ook deze Gildefeesten 
niet meer stuk!

Gildeactiviteiten
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De bedevaartgeschiedenis van het Oostenrijkse 
Mariazell gaat terug tot de 12e eeuw en vindt 
zijn oorsprong in een Gratiebeeld waar volgens 
een legende wonderbaarlijke gebeurtenissen 
rondom hebben plaats gevonden. Mariazell is 
zelfs het nationale Heiligdom van Oostenrijk 
geworden en tevens het religieuze centrum van 
zowel Oostenrijk als Hongarije.  
Op woensdag 26 september zal de Pelgrimage 
naar Mariazell voeren alwaar ook een viering 
met gilde-eer gepland staat in de Mariabasiliek. 
Deze basiliek maakt onderdeel uit van de Bene-
dictijner gemeenschap, waar we later in de pel-
grimage ook nog hun klooster in Melk bezoeken.

Tijdens de Pelgrimage 2012 staan verder uitge-
breide bezoeken op het programma aan de his-
torische steden Praag en Wenen. De pelgrimage 
wordt georganiseerd in de periode van 22 tot 
en met 30 september 2012. In het voorjaar van 
2012 zal in Soest een informatie-avond worden 
georganiseerd. 

Nadere informatie bij René van Hal, 
telefoon 035-6020573, rvanhal@ziggo.nl

Gildeactiviteiten

Medewerkersfeest
Nu voor het derde jaar achtereen een feest voor 
onze medewerkers op het terrein van Atletiek 
Vereniging Pijenburg. Zal ook dit derde jaar een 
heerlijke, gezellige en zonnige dag worden? Voor 
de kleinsten is er een springkussen en een spel-
letje wat verder op het terrein. Voor en van de 
groten verwachten   wij veel gezelligheid onder-
ling in en om de biertent. Ook een tafeltovenaar 
zal weer van de partij zijn. Natuurlijk zal het be-
kende hapje en drankje niet ontbreken en zoals 
nu al te doen gebruikelijk zal er een barbecue 
ontstoken worden. Tot zaterdag 17 september! 

Pelgrimage 2012 naar Mariazell
Vanaf 1989 worden vanuit de gilden regelma-
tig pelgrimages georganiseerd naar bekende en 
ook minder bekende pelgrimsplaatsen in Europa. 
Vanaf 2000 is er een 2-jarig ritme. 

Er zijn al vele bekende bedevaartplaatsen be-
zocht als Lourdes, Fatima, Czestechowa, Santi-
ago de Compostela, Rome. De pelgrimage 2012 
gaat naar een misschien wat minder bekende 
bedevaartplaats Mariazell. Het is echter wel de 
bekendste Mariabedevaartplaats in Oostenrijk 
en is zoals we recent nog eens merkten ook  
een belangrijke bedevaartplaats binnen de  
adel en de daarmee verwant zijnde gilden en 
schutterijen.

Zo werd in het afscheidsschema van de op 4 juli 
jl. overleden Aartshertog Otto van Habsburg een 
uitvaartdienst in Mariazell opgenomen alvorens 
dat hij in Wenen werd begraven. Aartshertog 
Otto van Habsburg was van 1984 -2008 Groot-
meester van de Europese Gemeenschap van His-
torische Schuttersgilden, de organisatie die ook 
het Europees Koningsschieten organiseert. Otto 
van Habsburg was de oudste zoon van de laatste 
keizer van Oostenrijk. Deze familie heeft eeu-
wenlang gezorgd voor grote giften aan Mariazell 
waardoor de Basiliek haar vorm en gratie heeft 
gekregen die het nu heeft.



11

gang gekomen. Wij als korps weten wel hoe het 
gaat, maar als je de koning en koningin en hof-
dames zo mee ziet doen dan voelen zij zich ook 
thuis. Dat is elk jaar weer zo leuk om te zien.

Doordat ‘s middags een van de bandleden van het 
orkest dat in de tent speelde onwel was gewor-
den liep alles een beetje uit, ook de prijsuitreik-
ing die we toch altijd graag willen afwachten. 
Gelukkig niet voor niets gewacht, de groep ven-
deliers behaalde de eerste prijs. Bas van Doorn 
een derde prijs indviueel vendelen klasse C.

Daarna gingen we richting Soest.

Terugblik activiteiten

Waarnemend ouderman Ton Daatselaar en Koning 
Jaap en Koningin Mea waren vroeg vertrokken 
voor het bijwonen van de kerkdienst en de daar-
opvolgende koffietafel. Een beetje onwennig was 
het wel want bij de erewijn wilden zij al snel 
richting het reeds gearriveerde korps vergezeld 
met de hofdames.

12.45 uur startte de optocht die wel 3 kilometer 
lang was. Hier stonden veel toeschouwers waar 
wij regelmatig een groot applaus van mochten 
ontvangen, Ook waren de jeugdleden voor het 
eerst mee naar een Gildedag zij hebben het heel 
goed gedaan. Na de optocht volgt dan de mas-
sale opmars en het slangendefilé waar het hele 
korps aan deel nam.

Daarna beginnen de wedstrijden koningsschi-
eten voor de koningen van elk korps. Ook onze 
schutters doen mee aan wedstrijden op de klos, 
viertallen ect.

Om 16.15 mochten onze vendeliers hun wed- 
strijd draaien in de categorie zes en meer. 
Begeleid door tamboers, hoornblazers en de 
jeugdleden. Ook hebben enkele vendeliers solo 
aan de wedstrijden deelgenomen. Er stond een 
forse wind dus het was wel hard werken. Enkele 
vendeliers hadden moeite de tijd van 8 minuten 
vol te maken of om de vlag niet te laten vallen.
Het feest in de tent was al inmiddels op volle 

22 mei: Gildedag te Aarle Rixtel
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machines, legervoertuigen en oude tractoren te 
bekijken maar ook natuurlijk stoommachines in 
welke hoedanigheid dan ook. Om half twee heb-
ben we een rondje richting de havenkom gelo-
pen en vervolgens de 2e demonstratie gegeven. 
Daarna zijn we een beetje in de schaduw gaan 
zitten in een wel bekend voorkomende tent met 
heerlijke verfrissing. Na het laatste optreden 
zijn we direct richting Soest gereden, we had-
den genoeg motorgeronk gehoord en diesellucht 
geroken. 
Met deze dag hebben we een leuk en betaald op-
treden binnen gehaald. Zaterdag 18 juni zou het 
korps een optreden tijdens het concert van PVO 
bij de Malebrug verzorgen. Echter de voorspelde 
regen en de nog meer vervelende weersomstan-
digheden heeft de organisatie voortijdig doen 
besluiten het geheel af te gelasten.

19 juni, Gildedag te Heijen
Een Gildedag als vanouds. Bijtijds vertrek-
ken met de bus vanaf de parkeerplaats bij het  
Gildehuis. Wegens wat familiedagen een iets 
dunnere bezetting dan gewenst, maar de pres-
taties waren prima. Uiteraard de bekende op-
tocht, massale opmars  en het slangendefilé. 
We speelde daar diverse groepswedstrijden en 
individuele. Helaas wat minder succesvol deze 
keer. Na een gezellige dag keerden we weer rich-
ting Soest.

01 juli, Dierenpark Amersfoort
Dreamnight at the Zoo, een wereldwijd evene-
ment voor de geestelijk en lichamelijk minder 
sterke kinderen. Om Zes uur ’s middags opende 
het korps buiten de poorten deze avond.

26 Mei, avondvierdaagse
Ook dit jaar hebben we deelgenomen aan het 
defilé wat wij zelfs mochten openen.

Net vertrokken bij de brandweerkazerne begon 
het te waaien en een beetje te spetteren maar 
dit was maar eventjes. Wij hebben ons netjes 
gepresenteerd deze avond. Al keken de mensen 
meer naar hun helden die dan wel vier avonden 
hadden gelopen. 
Jeugdlid Pepijn wilde zijn traktatie niet aan-
nemen want dat hoort toch niet.Maar bij deze 
gelegenheid mag dit wel hoor. Voorbij het 
gemeentehuis hebben we even een halt ge-
houden om de mensen van de Amerpoort en 
hun vrijwilligers even van onze muziek te  
laten genieten. Daarna zijn we weer richting het 
Gildehuis gelopen om onze instrumenten terug 
te brengen.

4 Juni Stoomfestival Almere
Deze dag hebben we meegewerkt aan het 
Stoomfesival waar we drie optredens hebben 
verzorgd. De eerst was om 11.30 uur. Bij deze 
waren wel de meeste toeschouwers want het zou 
een warme dag gaan worden.  Ook hier waren de 
jeugdleden aanwezig als zilverdrager en zij heb-
ben ook de nieuwe flyer uitgedeeld om zo te la-
ten zien of na te laten lezen wie wij zijn en wat 
we doen. Na de eerste demonstratie konden wij 
een lunchpakketje afhalen en een blikje fris. Er 
was ruim de tijd om oude graafmachines, melk-

Terugblik activiteiten
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Na luid aftellen van 10 naar 0 gingen de poor-
ten open onder luid geschreeuw en de muziek 
van het korps. Met tussenpozen heeft het korps 
geheel vrijblijvend uiteraard drie optredens 
verzorgd in het park. Uiteraard mochten we op 
sommige plekken even geen muziek maken. 
Het zou toch lastig worden als er een kudde 
olifanten door de afrastering zou breken. Aan 
het einde van de avond vormde we samen 
met een deel van het entertainment een  
erehaag waardoor de vele duizenden bezoekers 
hun weg huiswaarts konden aanvangen.

VeRSLAG ScHIeTAVonD 25 MAART
Hoe zuiver is de schietsport? Doping, omko-
ping en gokschandalen? Je denkt dat dit niet 
voorkomt tijdens onze schietavonden bij Prins 
Hendrik. Maar ja, soms zie wel eens van die 
kleine dingen dat je denkt ‘het zou toch niet?’ 
Iemand komt binnen met een verdwaasde, wilde, 
nietsontziende blik,  maar als je deze persoon 

later op de avond de diverse porties bitterbal-
len naar binnen ziet werken, dan weet je het; 
hij is ’s avonds door moeder de vrouw zonder 
vreten het huis uitgeschopt, dus verklaarbaar. 
Of de personen die ons als organisatie van alles 
aanbieden, maar er dan achter komen dat wij 
(zij het een op een paar biertjes na) onvermurw- 
baar zijn, jazeker dit kunnen we allemaal hande-
len. Tijdens het schieten kan (met de nadruk op 
kan) het een keer (met de nadruk op een keer) 
voorkomen dat iemand op de verkeerde kaart 
schiet. Maar als er iemand zijn hele schietbeurt 
op kaart van de buren staat te knallen, dan gaan 
toch echt alle alarmbellen af.  Helemaal als je 
hierna de personen van een bepaalde bewoners-
groepering, die al enkele jaren mee schiet, mas-
saal ziet sms-en. 
Je schrikt je dood, je vraagt je af, worden wij, 
na de belchinezen in het voetbal, geconfron-
teerd met de vanLennep-sms-laners? Wat voor 
bedragen zullen hiermee gemoeid zijn? Ze zijn 
overigens wel grootverbruikers in de kantine, 
dus? Nu hopen wij dat u wel zult begrijpen, dat 
wij als organisatie, dit tot op de bodem gaan 
uitzoeken. 

Ondanks alles, hebben we de prijsuitreiking wel 
door laten gaan, wat dus wil zeggen, dat we een 
uitslag hebben, voor zover dit nog van waarde 
is. Als eerste is geëindigd team 5 met Marcel vd 
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Dijssel, Ron Voskuilen, Maaike van de Heuvel, 
Marco Spijker en Fabian Uijland. 
Tweede is geëindigd  team 8 met Marco Engbe-
rink, Joeri van Daatselaar, Ad vd Brul, Gerard 
van Asch en Gerard vd Breemer. Tenslotte als 
derde is geëindigd team 3, met Roland Huffels, 
Cees van de Hoed, Ivo Lamphen, Jan Blankes-
tijn, Bouke Wiersma en Bert Hilhorst.
Individueel is eerste geëindigd Marcel vd Dijs-
sel met 180 punten en op 2 en 3 met hetzelfde 
aantal punten van 177, Marco Engberink en 
Joeri van Daatselaar. Bij de top drie dus geen 
dame, de beste dame was Maaike vd Heuvel met 
167 punten, geëindigd op de twaalfde plaats. 
Noteert u alvast de datum 28 oktober 2011, dan 
bent u welkom voor een nieuwe, naar wij hopen, 
“schone” schietavond.

Met vriendelijke groet, De lege kaart

“Dat er een hevige concurrentiestrijd heerst 
tussen de schutters weten we, maar dat ze 
dan ook allemaal een verslag willen schrij-
ven?! Het zal vast iets met historie van doen 
hebben, iets verdedigen denk ik aan. Maar in 
deze wel hun eigen naam vermoed ik.”

Verslag schietavond 25 maart 

GeLUK en ScHeRP ScHIeTen
Tweemaal per jaar organiseert het gilde een 
schietavond bij Schietvereniging Pr. Hendrik 
in Amersfoort. Een gezellige sfeer en een on-
gedwongen competitie, met een lange nazit,  
maken de avond al sinds vele jaren een popu-
laire activiteit van het gilde; voor jong en oud 
en voor zowel mannen als vrouwen. 

Deze keer namen 54 mensen deel aan de schiet-
wedstrijden. De deelnemers worden willekeurig 
verdeeld over teams van 5 mensen. De prijzen 

gaan naar de winnende teams, dus als je voor 
de prijzen meedoet, dan speelt de geluksfactor 
zeker ook een rol. Je kunt immers niet beïnvloe-
den wie er in je team zitten. Dit is ook exact 
de opzet van de avond. Het spel moet immers 
belangrijker zijn dan de knikkers. Voor jezelf 
wordt uiteraard wel de individuele score bijge-
houden, dus je kunt goed zien hoe je het doet 
ten opzichte van anderen en ten opzichte van 
voorgaande schietavonden. 

Nu dacht de organisatie het zo 
geregeld te hebben dat de uit-
slag volledig betrouwbaar en niet 
beïnvloedbaar was. Sinds de laatste bewuste 
schietavond maakt de organisatie zich enigs-
zins zorgen of dit nog steeds overeind staat. Er 
zijn namelijk schietkaarten aangetroffen met 9 
schietgaten, waar je slechts 5 keer op een kaart 
mag schieten. Anderzijds zijn er ook kaarten 
gevonden met slechts 1 schietgat. Er moet dus 
iemand op de verkeerde kaart geschoten heb-
ben. Wij tasten hier volledig in het duister over 
de oorzaak van dit fenomeen en zullen dit na-
der onderzoeken. Aangezien al snel bleek dat de 
bijzondere kaarten de uitslag de verdeling van 
de prijzen op geen enkele manier hebben be-
invloed, zijn de prijzen toch gewoon 
uitgedeeld.

Op de derde plaats eindigde het team  
met Roland Huffels, Cees vd Hoed, Ivo 
Lamphen, Jan Blankestijn, Bouke Wiersma en 
Bert Hilhorst. 
Op de tweede plaats eindigden Marco Engbe-
rink, Joeri van Daatselaar, Ad van de Brul, Ge-
rard van Asch en Gerard van de Breemer. Op de 
eerste plaats eindigde het team met Marcel van  
de Deijssel, Maaike vd Heuvel, Marco Spijker,  
Fabian Uijland en Ron Voskuilen.

Rest ons de sponsor (firma Janmaat) te  bedan-
ken en de beide organisatoren: Frank Spijker en
Bert Hilhorst. Bert maakt zich overigens zeer 
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populair als good old organisator van deze 
avond. Er zijn die avond namelijk maarliefst 14 
verzoeken bij de schietvereniging ingediend om 
de volgende keer links of rechts naast Bert te 
mogen schieten.

VeRSLAG RooSJeSZonDAG 3 APRIL
Voor al diegenen die, om wat voor reden dan 
ook, niet hebben deelgenomen aan de roosjes-
zondag, hierbij het verslag. Het was weer uit-
stekend fietsweer, dus de opkomst was dan ook 
goed, met 82 deelnemers en na vieren de diverse 
mee-eters. 

Dit jaar was de route vanuit Soest richting Hil-
versum, Baarn Hollandsche Rading, Lage Vuur-
sche en weer terug. Uitgezet door Robert, over 
de meest verrassende fietspaden (soms wat 
ervoor doorging) en langs de mooiste stekjes. 
Onderweg in het bos, in de buurt van de Ze-
ven Linden, was de gebruikelijke tussenstop met 
de borrel en de knakworst. Uiteraard ontbraken 
ook de vragen niet, die ook nu weer de nodige 
hoofdbrekens bezorgden. 
Bij terugkomst in het gildehuis werden er al-
lerlei pogingen ondernomen om de ontbrekende 
antwoorden te bemachtigen. Het was ook bor-
reltijd en iedereen die wilde, werd van drank 
voorzien door het barpersoneel Marieke, Rain-
oud en Luuk. Tussentijds werd het buffet opge-

steld, dit jaar niet meer Rob Sakkers (hij heeft 
niet meer de mogelijkheid om dit te doen) maar 
door Thaifood4you. Ja u leest het goed, zelfs de 
spellingcontrole keurt het goed. Ze komen uit 
Soesterberg (dit keurt de spellingscontrole niet 
goed), op aanraden van mede organisator John 
van Kempen. 

We vonden John de laatste tijd er heel goed 
uitzien, dus we durfden de gok wel te wagen. 
Het bleek een schot in de roos, iedereen vond 
het voortreffelijk smaken. Voorafgaand aan het 
eten werden de vragen behandeld en de goede 
antwoorden, met de nodige uitleg, werden prijs-
gegeven en de meesten (je hebt erbij die toch 
niet luisteren) gaan toch weer een stuk wijzer 
naar huis. Hierop volgend werden de prachtige 
prijzen uitgereikt, dit levet altijd weer heel veel 
blije gezichten op. Al met al kijken wij als orga-
nisatie terug op een zeer geslaagde dag en wij 
hopen u volgend jaar weer te begroeten op de 
volgende Roosjeszondag. 

Noteert u deze alvast in uw agenda:  
18 maart 2012.

Groeten van de onderstam
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Korpsdag 2011

op onderstaande wijze werden we herinnerd 
aan de deelname:

Beste Korpsleden,

2e Pinksterdag nemen jullie deel aan de korpsdag. 
We verwachten jullie om 11.30 bij De Paardenkamp 
aan de Birkstraat 122B (tegenover Eemland Diervoe-
ders/ achter Sjaak). De dag duurt tot circa 20.00 uur. 
Om 12.00 beginnen we met een lunch. Vanaf 12.30 
starten de activiteiten. Schoenen waarop je kunt 
wandelen zijn aan te bevelen. De weersverwachtin-
gen zijn redelijk goed. Er bestaat echter een kans op 
een bui. We raden iedereen om voor de zekerheid een 
paraplu mee te nemen. Dit geldt voor de volwassenen 
en kinderen vanaf 12 jaar. Voor kinderen tot 12 jaar 
is een separaat programma, waarbij een buitje wei-
nig invloed heeft.

Hoe druk zou het worden was vast een vraag die de 
organisatie zichzelf gesteld heeft. 2de Pinksterdag is 
een dag uit een weekend waarop velen er op uittrek-
ken. Het was druk, bijna iedereen was er, en maar 
goed ook het werd een korpsdag die we niet snel 
zullen vergeten. Onderstaande regels doen op voor-
hand te kort aan de  geweldige organisatie. 

Na de lunch werden we in kleinere teams het bos in-
gestuurd. Middels diverse spelelementen werd er aan 
het einde van de dag de balans van de competitie 
opgemaakt. 
Onder het genot van een hapje en een drankje  
werd er een heuse competitie opgestart a la het  
koningsschieten. Echter de vogel was geen konings- 
vogel maar en uil en ja, ook de dames schoten mee. 
Na ca. 2 schietronden was het weer de beurt aan 
Wilma Roest. Zij velde met een geplaatst schot de uil. 
Het uilskuiken was bekend.  

Dat deze gehuldigd moet worden is een vanzelfspre-
kendheid maar hoe... Onder de bezielende leiding 
van Ron Voskuilen werd het korps in burgertenue op-
gesteld. Omdat de originele instrumenten en attribu-
ten niet voor handen waren had de organisatie deze 
zelf maar geregeld. Zie hier het resultaat. 
Hilariteit ten top. Na deze huldiging werden we ge-
trakteerd op een Indisch buffet en voor de kids uiter-
aard friet en kroketten.

U zult begrijpen dat door deze entourage, de ver-
bluffende organisatie door de schutters en de gezel-
ligheid van een ieder deze dag als onvergetelijk de 
boeken in gaat.

Voor een uitgebreide fotoreportage: http://www.gildesoest.nl/albums
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Uit de oude Gildeboeken

In deze Gildepraot een deel uit een artikel dat op 
1 augustus 1979 op de voorzijde van de Soester 
Courant stond met als kop: “Groot Gaesbeeker 
Gilde herdenkt 550-jarig bestaan.”  Soest vierde 
in dat jaar haar 950-jarig bestaan. Het gilde nam 
een steeds belangrijker plaats in binnen de Soes-
ter gemeenschap. 

Vanaf 1973 werden de jaarlijkse gildefeesten ge-
organiseerd op De Blaak aan de Ferdinand Huyck-
laan. In 1979 werd ook het dansen om de gilds-
boom en de teermaaltijd in ere hersteld tijdens 
een van de teerjaren. De laatste keer dat dit 
dansen onderdeel uitmaakte van activiteiten van 
het gilde was in het jaar 1926. Dus meer dan 70 
jaren zaten er tussen.  We hebben gekozen voor 
de onderdelen Teerdagen en Gildeboom in dit ar-
tikel. Wie het gehele artikel wil lezen wordt ver-
wezen naar de site met het digitaal gemeente-
archief van de gemeente Soest, dan wel via de 
site van de Soester Courant.

Teerdagen
De “teerdagen”, dagen waarop veel gegeten en 
gedronken werd, speelden een voorname rol  ook 
bij het Soester Gilde. Het vieren van de gilde-
maaltijd was niet slechts genot, maar ook plicht.
Alle leden van het Groot Gild moesten op de 
teerdagen van het gild aanwezig zijn om de on-
derlinge band te versterken. Er was geen beter 
middel tot continuïteit van het gilde en tot ver-
broedering dan door gezamenlijk eten en drin-
ken. “De gildemaaltijden bestonden uit soep met 
veel vlees er in, gevolgd door”, alweer volgens 
Heupers, “dikke rijst met grauwe erwten en weer 
zoveel vlees als je maar lustte”. Tijdens de maal-
tijd werd de Ouderman en zijn Raden bediend 
door de bode van het gild. Deze traditie wordt 
dit keer in ere hersteld en wel op donderdag 23 
augustus. Het wordt een maaltijd “met veel 
vlees”en volgens traditie, “zoete melk met rijst 
en bruine suiker en een klontje boter”.

Gildeboom
Een andere traditie die in ere hersteld wordt is 
“de dans om de Gildeboom”. 
De boom stond midden op de F.C. Kuyperstraat, 
bij de Korte Brinkweg (met een hekje er om-
heen). De boom moest het veld ruimen voor het 
verkeer, dat toen nog vanaf de Van Weedestraat 
door de F.C. Kuyperstraat geleid werd om de 
Stadhouderslaan te kunnen bereiken. 

De F.C. Kuyperstraat werd pas afgesloten na dat 
“Eemland” afgebroken was en er een rechtstreek-
se verbinding kwam met de Van Weedestraat. Wel 
werd jaren terug een nieuwe Gildeboom geplant 
en wel op de splitsing Lange Brinkweg – Grote 
Melmweg. Daar zal op de eerste dag van de her-
denking van het 550-jarig bestaan weer 
“gedanst”worden. Net als vroeger gaat men eerst 
naar de H. Mis in de Petrus en Pauluskerk (aan-
vang 19.30 uur) en vandaar gaat het in optocht 
naar de Gildeboom. Vendelaars en tamboers gaan 
mee evenals de bode van het Gilde (Fons van 
Schalkwijk) die de kruiwagen met drank onder 
zijn hoede heeft. De Soester Boerendansers ver-
lenen medewerking en mogelijk zal tradiotioneel 
het liedje “Babiloontje, vol van verstande”tijdens 
de rondedans gezongen worden.
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Gildelocaliteiten 3

In deze Gildepraot willen we 3 localiteiten be-
lichten waar het gilde vele jaren stamgast is ge-
weest. De oudste localiteit is wel het Vereni-
gingsgebouw van de HH. Petrus en Paulusparochie 
aan de Steenhoffstraat. Dit verenigingsgebouw 
beschikte over verschillende zalen en werd door 
het gilde gehuurd voor de broodmaaltijden die 
voor de gildeleden werden georganiseerd in het 
kader van het teren. Beheerder van dit Sint Jo-
zephgebouw (niet te verwarren met het Sint Jo-
zefgesticht waar nu het Gildehuis is gevestigd) 
was gedurende die jaren de familie Roeten. 
Het verenigingsgebouw was ook de thuisbasis 
van de R.K. Instuif die een belangrijke plaats in-
nam in de katholieke gemeenschap. De R.K. In-
stuif was ook de initiatiefnemer voor het Soester 
karnaval, waarbij als naam gekozen werd De 
Narre Knollen. Het gilde organiseerde ook een 
enkele keer als afsluiting van het koningsschie-
ten in de jaren ’60 een feestavond/Koningsbal in 
deze localiteit. Het Verenigingsgebouw beschik-
te nl. ook over een ruim podium.  

Vanaf de jaren ’80 is dit gebouw door de parochie 
verkocht en eigenlijk in verval geraakt, waarna 
het in 1996 is afgebroken opm plaats te maken 
voor het appartementengebouw Visserstaete. In 
1871 was dit gebouw gebouwd en werd de Boni-
faciusschool (jongensschool) hierin gevestigd, 
die vanaf 1901 kon beschikken over een eigen 
schoolgebouw. Voor het kaarten is vele jaren een 
maal in de maand op dinsdagavond gebruik ge-
maakt van het restaurant van Sporthal Beuken-
dal. Deze ruimte werd benut nadat De Gouden 
Ploeg (zie nummer 2) niet meer beschikbaar was. 
Het kaarten stond onder leiding van kapper Wim 
van Hees. Gedurende de wintermaanden in de 
jaren ’70 werd van deze ruimte gebruik gemaakt. 
De dinsdagavond was een oefenavond van een 
volleybalvereniging die slechts beperkt gebruik 
maakte van de ruimte. De kaartruimte werd afge-
schermd door een wand dicht te doen. Rinus Valk 
de beheerder van het restaurant was graag gast-

heer van 
de gilde-
leden.
Voor de 
jaarlijkse 
Klits-
avond en 
Kermisdinsdag is enkele decennia gebruik ge-
maakt van de kerkzaal van de Open Hof. Dit wa-
ren de grote kaart- en sjoelavonden die door het 
gilde jaarlijks werden georganiseerd. Tot 1991 is 
van de ruimte van de “Open Hof” gebruik ge-
maakt met als beheerders de familie Jaarsveld en 
later de familie Vis. De familie Jaarsveld was ook 
actief betrokken bij Muziekvereniging PVO, waar-
door ook deze band tegelijkertijd versterkt kon 
worden.

InGeZonDen DAnKZeGGInG

40 JARIG HUWeLIJKSfeeST 
HAnS en MIeP DAZeLAAR

Wij willen onze dank uitbrengen aan het Gildekorps 
dat bij ons 40-jarig huwelijksfeest kwam optreden. 

Het blijft toch altijd weer bijzonder om zo’n 
mooi korps te zien en horen en als ze dat dan 
speciaal voor ons doen is toch een hele eer. 

De lovende woorden die de ouderman uitsprak 
maakt dat datgene wat je doet gewaardeerd wordt 

en dat je het nog lange tijd wil blijven doen. 
Dat je dan ook wordt overvendelt heeft een 
bijzondere waarde die voor altijd in onze 

herinnering zal blijven bestaan. 
Hans en Miep Dazelaar



1918

Wetenswaardigheden
Introductie van de leden van het Jeugdkorps

De jeugd stelt zich voor:
We roepen het nu al enige tijd, maar wie vormen 
ons jeugdkorps nu eigenlijk.

Ze stellen zich zelf even voor...

Helaas heeft Pepijn Hilhorst wegens vakantie 
zijn introductie formulier niet op tijd kunnen 
aanleveren, maar onderstaand via e-mail de  
antwoorden op de vragen:

Hallo, ik ben Pepijn Hilhorst en ik ben 11 jaar. 
Ik zit bij het gild omdat ik het leuk vindt om 
muziek te maken. Ik speel al 5 jaar accordeon, de 
laatste jaren ook bij de jeugdgroep van de Soes-
ter Boerendans en omdat het erg gezellig is. 
Ik zou later graag Gildekoning willen worden om-
dat ik dit heel graag wil. 
Ik wordt nu eerst graag tamboer bij het Gilde 
omdat ik dit een leuk instrument vind.
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Agenda

GILDEFEESTEN    Zo 21 AUGUSTUS t/m Ma 29 AUGUSTUS

MEDEWERKERSFEEST   Zaterdag 17 SEPTEMBER

KERMISVLEESBINGO    Zaterdag 22 OKTOBER

SCHIETEN     Vrijdag 28 OKTOBER

ALGEMENE LEDENVERGADERING  Woensdag 14 DECEMBER

KAART-/SJOELAVONDEN IN ‘t GILDEHUIS 
(Aanvang 20.00 uur)

Sjoelavonden: 2e dinsdag van de maand
  11 oktober
  8 november
  13 december 

Kaartavonden: 3e dinsdag van de maand
  18 oktober
  15 november
  20 december  

Dansavonden: 3e zaterdag van de maand
  15 oktober
  19 november
  17 december

Overzicht Gilde-activiteiten 2011

U wordt van harte uitgenodigd aan de verschillende Gildeactiviteiten deel te nemen. 
Voor nadere informatie wordt ook verwezen naar de toelichtende artikelen in deze Gildepraot.




