


AL MEER DAN 
85 JAAR ACTIEF 
in de bouwwereld
Onze creatieve werkwijze en bouwkundige 
oplossingen staan garant voor een 
kwalitatief eindresultaat!

• Seriematige woningbouw
• Bedrijfshuisvesting en scholenbouw
• Villa en bungalowbouw
• Verbouw en renovatie
• Beheer en onderhoud

Neem contact op voor advies, 
planontwikkeling en o昀erte.

lid van:
V GM

C HECKLIST

A ANNEMERS 

Kerkwegje 17

3882 BA Putten

Tel.: 0341 - 352069

Email: info@debruinputten.nl

www.debruinputten.nl



HEEL NEDERLAND KIJKT! 
 
Wat waren we trots in Soest toen op 27 april de koning en koningin 
over het vaandel liepen! Het Groot Gaesbeeker Gilde kreeg behoorlijk 
wat zendtijd om het koninklijk paar te informeren over het Gilde.  
Het Gilde, dat een belangrijke rol speelt in onze gemeenschap, met de  
Gildefeesten als jaarlijks hoogtepunt. Ook dit jaar is er weer gewerkt 
aan een prachtig programma van 17 tot en met 26 augustus.  
 
Het jaar 2019 is niet alleen vanwege de ontmoeting met de koninklijke 
familie een bijzonder jaar voor het Gilde. Zoals u weet strijden ieder 
jaar, op de laatste zondag van augustus, de gildebroeders om het  
koningschap van het Soester Gilde. Een oude traditie die ook in deze  
tijd een vaste waarde is geworden en spil van de Gildefeesten. Het  
Koningsschieten wordt dit jaar voor de 60ste achtereenvolgende keer 
georganiseerd. Al 6 decennia lang kent Soest jaarlijks een Gildekoning. 
Dat is lokale historie en folklore die Soest kleur en betekenis geeft. 
 
Daarnaast is het dit jaar opnieuw een teerjaar. Eens in de vier jaar wer-
den volgens aloude traditie de opbrengsten van het land ‘verteerd’ 
onder de leden van het Gilde. Deze traditie eren we, en dat betekent dat 
we kunnen gaan kijken naar het dansen om de Gildeboom en dat leden 
en vrienden van het Gilde van een gezamenlijke teermaaltijd genieten. 
 
Het Groot Gaesbeeker Gilde is niet weg te denken uit Soest. Levensge-
voel en idealen worden weerspiegeld in de rijke tradities en gemeen-
schapszin van het Gilde. De Gildefeesten zijn hiervan een prachtig 
voorbeeld. Een evenement waarbij ‘spelen en delen’ centraal staat en 
waarbij een verbinding wordt gelegd tussen het verleden en het heden. 
Ik geniet elk jaar weer van de rijke schakering aan activiteiten en dank 
het Groot Gaesbeeker Gilde voor de organisatie van zo’n prachtig jaar-
lijks evenement in Soest. 
 
Ik hoop u allen te zien bij de Gildefeesten en te kunnen zeggen:  
“Heel Soest viert feest.” 
 
Rob Metz 
burgemeester Soest 
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VOORWOORD 

BURGEMEESTER EN OUDERMAN

OP NAAR DE BLAAK ! 
 
Wanneer deze programmagids in uw brievenbus valt bent u wellicht 
nog op vakantie of gaat u nog op vakantie.  
 
Het kan hoe dan ook zomaar zijn dat u (nog) helemaal niet bezig bent 
met de activiteiten die het Groot Gaesbeeker Gilde of Sint Aechten 
schuttersgilde voor u heeft georganiseerd in de 2e helft van augustus. 
Voor leden en vrienden van het Gilde is dat haast niet denkbaar.  
Velen zijn namelijk betrokken bij de voorbereidingen van de diverse  
activiteiten tijdens deze Gildefeesten. 
 
Samen met diverse andere organisaties is er een programma tot stand 
gekomen waarvan wij wensen dat er onderdelen zijn die u aanspreken, 
waar u aan wilt deelnemen of er gewoon bij wilt zijn. Samen in Soest, 
jong en oud, geboren en ingestroomde Soesters, van Soestdijk tot  
Soesterberg en daarbuiten, oftewel Gildefeesten voor iedereen!  
 
U vindt het allemaal in deze programmagids die door de inbreng  
en inzet van sponsoren, adverteerders en vele vrijwilligers onder aan-
sturing van de Stichting Gildefeesten Soest het tot in uw brievenbus 
heeft gebracht. 
 
Mooie gildedagen wens ik u allen toe, al is het maar met een bezoek 
aan het gezellige gildeterrein op De Blaak.  
Facebook, Twitter, Instagram en vele andere vormen van ‘sociaal’  
contact zijn mogelijk, maar wat is er mooier dan elkaar gewoon te  
ontmoeten en spreken tijdens bijvoorbeeld het traditionele Konings-
schieten op 25 augustus 2019?  
 
Wij kijken naar u uit.  
Samen ontspannen bij het Gilde. Op naar De Blaak! 
 
Kees Wantenaar 
ouderman Groot Gaesbeeker Gilde 



ZATERDAG   17 AUGUSTUS 
08.00 - 20.00 uur Soester Wandelweekend Le Champion / Rotary Soest 
 
ZONDAG       18 AUGUSTUS 
08.00 - 20.00 uur Soester Wandelweekend Le Champion / Rotary Soest 
15.00 - 16.00 uur Dansen om de gildeboom 
 
MAANDAG    19 AUGUSTUS 
18.15 uur       Recreatieve Fietstocht georganiseerd door Tempo Soest 
 
WOENSDAG 21 AUGUSTUS 
18.40 - 21.00 uur Gildeloop georganiseerd door AV Pijnenburg 
 
DONDERDAG 22 AUGUSTUS 
17.00 uur       Afhalen Gildekoning Toon van Doorn sr. vanaf huisadres 
18.00 - 01.00 uur Koningsbal/Teermaaltijd voor gildeleden en gildevrienden 
  
VRIJDAG      23 AUGUSTUS 
20.30 - 01.00 uur Feestavond met Memphis Maniacs en Daredevils 
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GILDEFEESTEN

PROGRAMMA

VAN 

17/08 

TOT EN MET 

26/08



ZATERDAG   24 AUGUSTUS 
                          Soester Volksfeest: 
vanaf 08.30 uur Toertochten georganiseerd door Tempo Soest 
09.00 - 17.00 uur Volkspaardenfeest 
11.00 - 17.00 uur Kinderspelen 
11.30 - 15.30 uur Volksspelen 
12.30 - 17.00 uur Kampioen- en Prijsschieten  
12.30 - 16.00 uur Oud-Koningenkampen 
14.00 - 18.00 uur Muziek in de feesttent: Party DJ Ronnie 
 
20.30 - 01.00 uur Party Night met Josylvio, Mr Polska,  
                          DJ Jean & Maron Hill en FRNKIE   
 
ZONDAG       25 AUGUSTUS 
10.00 uur       Viering met Gilde-eer in Petrus en Pauluskerk 
                          Trefpunt De Blaak: 
12.00 - 14.30 uur KidsEvent en Kindershow 
12.30 - 15.00 uur Zondagmiddagconcert Eemlander Blaaskapel 
13.00 - 16.00 uur Koningsschieten,  
13.30 - 17.00 uur Kampioen- en Prijsschieten 
15.00 - 18.00 uur Muziek in de feesttent: DJ Nikolai 
 
19.30 - 20.30 uur Afhalen nieuwe Gildekoning vanaf huisadres 
20.30 - 00.30 uur Hollandse avond Radio NL 
                          met Tino Martin, Monique Smit en Mart Hoogkamer 
 
MAANDAG    26 AUGUSTUS 
14.00 - 16.30 uur 55+ Festival met Dennie Christian en Arnout Kas 
19.00 - 23.00 uur Back2School FrisFeest met DJ Ronnie en Supergaande  
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Wijzigingen in het programma voorbehouden





Rotaryclub Soest-Baarn organiseert in samenwerking met Le Champion 
op zaterdag 17 en zondag 18 augustus de tweede editie van het Soester 
Wandelweekend. Een zomers wandelevenement door de prachtige en 
veelzijdige omgeving van Soest en Baarn. Dit jaar verwachten wij op  
zaterdag ruim 3.000 wandelaars en op zondag ruim 2.700. De start en 
finish is beide dagen op het gildeterrein. Het Soester Wandelweekend is 
het startsein voor de welbekende Gildefeesten.  
Stichting Semmy is als goed doel aan het evenement verbonden.  
Daarnaast wordt er ook geld opgehaald voor lokale goede doelen.   
 
Op zaterdag is het de Soester Duinendag met unieke locaties als de 
Korte en Lange Duinen, Landgoed De Paltz en Vliegbasis Soesterberg. 
Zondag is het de Baarnse Bossendag die wandelaars door het Baarnse 
bos brengt, langs Paleis Soestdijk en door de Lage Vuursche.  
Dagelijks kunnen deelnemers kiezen uit een afstand van 10, 20 of  
30 km. Nieuw dit jaar is op zondag een route van 3,5 km die rolstoel-
vriendelijk is en goed geschikt voor gezinnen met jonge kinderen.  
 

Kom op 17 en 18 augustus sfeer proeven op het gildeterrein. Op beide 
dagen is er na de finish nog een paar uur muzikaal vermaak. Drink een 
drankje en waag je aan een dansje op de klanken van heerlijke muziek. 
Feest mee met de wandelaars die net een mooie wandelprestatie heb-
ben neergezet en wordt alvast enthousiast voor de komende editie! 
 
Wil jij niet meewandelen maar het evenement wel meemaken?  
Geef je dan op als vrijwilligers en draag jouw steentje bij. Je kunt als 
vrijwilliger helpen op verschillende plekken op de route. Kijk op onze 
website www.soesterwandelweekend.nl voor alle informatie over het 
Soester Wandelweekend zoals doorkomsttijden, helpen als vrijwilliger 
en het feest na afloop. 
Wij hopen jullie te verwelkomen tijdens de tweede editie van het  
Soester Wandelweekend.  
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ROTARYCLUB SOEST-BAARN/LE CHAMPION

SOESTER WANDELWEEKEND
ZATERDAG 

17/08 

van 08.00 tot 20.00 uur 

INSCHRIJVEN 
Muziek bij finish

ZONDAG 

18/08 

van 08.00 tot 20.00 uur 

INSCHRIJVEN 
Muziek bij finish





Voor de leden en vrienden van het Groot Gaesbeeker Gilde is het jaar 
2019 weer een bijzonder jaar, nl. een teerjaar. Volgens in de statuten 
vastgelegde afspraken worden in een teerjaar de opbrengsten van  
de landerijen verdeeld onder de leden en vrienden van het gilde. Aan-
sluitend bij de tradities betekent dit dat er een gezamenlijke maaltijd 
wordt geserveerd. 
 
Onderdeel van deze teermaaltijden was tot 1927 ook het dansen om de 
gildeboom door het gilde, een uniek gebeuren binnen de gilden. Deze 
traditie is in 1979 weer opgepakt, passend binnen de ontwikkelingen 
die het Gilde sinds 1960 doormaakte. Doordat de gildeboom zich op de 
Lange Brinkweg hoek Grote Melmweg bevond, een historische plek 
omdat daar de oudste landerijen van het gilde zijn gelegen, heeft het 
dansen om de gildeboom zich ontwikkeld tot een aparte activiteit die 
gezien de afstand geen onderdeel meer uitmaakte van het teren. 
Het afgelopen jaar heeft er binnen het gilde een discussie plaats gevon-
den om de gildeboom weer meer onderdeel te laten worden van de  
activiteiten van het gilde. Enkele maanden geleden heeft dit geleid tot 
het plaatsen van een nieuwe gildeboom, een lindeboom, op het gilde-
terrein De Blaak. 
 
Dit jaar zal het dansen om de gildeboom dus plaats vinden op het gilde-
terrein waar op zondagmiddag 18 augustus ook de deelnemers aan het 
Soester Wandelweekend binnen komen na hun tocht door Soest en om-
geving. Om 15.00 uur zal het dansen om de gildeboom beginnen. Hier-
aan zullen meewerken naast het gildekorps, de leden van de Soester 

Boerendansgroep aangevuld met de Eemlanddansers als ook de De  
WijBloazeAsWoarWijWille Band (WBAWWW) van Muziekvereniging 
PVO uit Soest. Iedereen wordt uitgedaagd om mee te dansen (en te  
zingen) op de klanken van de muziek. Natuurlijk zal ook het gildelied 
‘Babyloontje’ deze middag onderdeel uitmaken van het repertoire en 
zal de bode zorgen dat er wat te drinken rondgaat. Dat heeft hij deels 
meegenomen in zijn kruiwagen. 
Het moet een gezellig feest worden op deze zondagmiddag welke 
daarna wordt voortgezet op een plek elders op het gildeterrein. 
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TEERJAAR:

DANSEN OM DE GILDEBOOM
ZONDAG 

18/08 

om 15.00 uur 

IEDEREEN KAN 

MEEDOEN!

RTV Tempo Soest heeft met veel plezier de opdracht weer op zich  
genomen een leuke nieuwe rit uit te zetten.  
 
De landelijke route van circa 25 km trekt dan ook steeds meer mensen 
naar het gildeterrein. Het karakter van de uitgezette tocht maakt, dat je 
op deze avond vele gezelschappen als gezinnen, buren, grootouders 
met kleinkinderen, vrienden en oud-bekenden ziet passeren. 
Verder is de tocht een jaarlijkse bevestiging van de fraaie omgeving van 
Soest en is het voor de nieuwe inwoners of bezoekers aan Soest een 
ideale kennismaking met de omgeving. 
 

Inschrijving en start 
Inschrijving en start van de tocht vindt plaats vanuit de feesttent  
op het gildeterrein aan de Ferdinand Huycklaan. Tussen 18.00 uur  
en 19.00 uur kunt u hier inschrijven en starten. De inschrijfkosten  
bedragen € 3,00 per persoon en daarvoor krijgt u een routebeschrijving, 
na afloop is er voor iedere deelnemer nog iets lekkers en kan er even 
worden nagepraat.  
 
Onderweg wordt ook nog een versnapering verstrekt. 
Op deze gezellige en sportieve avond verwachten we weer velen te zien. 

TEMPO SOEST

RECREATIEVE FIETSTOCHT
MAANDAG 

19/08 

vanaf 18.00 uur 

INSCHRIJVEN 

 



Riolering ontstoppen

Stankoverlast oplossen

Camera inspectie

Aanleg / reparatie riolen

Leidingloop traceren

Leegzuigen van straatkolken, kruipruimtes,

pompputten, beerputten en vetafscheiders.

24/7
service

Schrikslaan 37/A | 3762TB Soest | info@eekrioolservice.nl

BEL: +31 (0)35 601 87 42  www.eekrioolservice.nl



De Gildeloop is de bekendste regionale wegwedstrijd voor jong en  
oud in Soest, georganiseerd door Atletiekvereniging Pijnenburg.  
De lopers kunnen genieten van de weidse omgeving en het historische 
Oud-Soest. 
 
Om 18.40 uur start de jeugd in de leeftijd t/m 12 jaar bij de Oude Kerk 
en loopt een ronde van 1.455 meter. Voor de snelste drie jongens en 
meisjes zijn er prijzen. 
Er zijn twee leeftijdscategorieën: t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar.  
De prijsuitreiking voor de jeugd vindt direct na afloop plaats bij de  
finish om 19.05 uur. 
 
De oudere jeugd (13 t/m 16 jaar) loopt een ronde van 3.250 meter en 
start tegelijk met de overige deelnemers, die 1, 2 of 3 ronden mogen 
lopen. Om 19.00 uur klinkt voor hen het startschot op de Peter van den 
Breemerweg. Er zijn prijzen voor de categorieën jeugdigen, senioren 
(t/m 34 jaar) en veteranen. De prijsuitreiking is om 20.45 uur bij de  
gildetent. 
 
Inschrijven 
Voorinschrijven kan online via de website www.avpijnenburg.nl 
(www.inschrijven.nl) en na-inschrijven op de dag zelf bij de gildetent. 
De inschrijfkosten voor jeugd t/m 16 jaar bedraagt € 2,00 en voor  
volwassenen € 5,00 (voorinschrijven € 4,50). 
Er wordt gebruik gemaakt van elektronische tijdwaarneming via chip. 
 
Finish 
Iedere deelnemer krijgt bij de finish een flesje sportdrank, aangeboden 
door drankenhandel Stefan Rademaker. Tevens kan bij inlevering van 
het startnummer een consumptie worden verkregen bij de bar. 
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ATLETIEKVERENIGING PIJNENBURG

GILDELOOP

WOENSDAG 

21/08 

vanaf 18.40 uur 

INSCHRIJVEN 
Voor publiek gratis!



CAMPER & CARAVAN HERSTEL

SOEST | 035 - 609 00 41
www.vanzal.nl

Lid van: RE-CAMP Top Select Camper & Caravan Schadeherstel, 
een landelijk samenwerkingsverband tussen verzekeraars en 

professionele camper en caravan schadeherstellers.

Schadeherstel

Onderhoud

Reparatie

Keuringen



Let op: van 18.00 tot 22.00 uur is er geen toegang mogelijk 

tot de feesttent! Deze avond is exclusief toegankelijk voor 

gildeleden en -vrienden onder vertoon van toegangskaart. 

Een van de alleroudste tradities binnen ons Gilde is het 4-jaarlijkse 
teren. Van oudsher werd de pot verteerd als die voldoende gevuld was, 
daar konden meerdere jaren tussen zitten, maar soms werd er zelfs 
jaarlijks geteerd in het café. De laatste eeuw en zeker sinds de her- 
opbloei in de jaren 60 van wordt echter in een vast stramien om de  
vier jaar geteerd. 
 
Alle gildeleden en -vrienden worden dan met hun partners uitgenodigd 
in de gildetent aan tafel te gaan. Dat gaat uiteraard op basis van in-
schrijving, degenen die zich opgegeven hebben, vinden bij deze gids 
hun toegangskaarten. De tent is zo ingericht dat er met 600 gasten  
gegeten, gedanst en/of geluisterd kan worden naar muziek van o.a.  
het gildekorps en de band Seven Days Music.  
 
Voorafgaand aan de teeravond/Koningsbal wordt het koningspaar door 
het gildekorps van hun huis opgehaald. Daar wordt de tijd genomen  
om een feestelijke presentatie te verzorgen gevolgd door een informeel 
samenzijn. Na aankomst bij de feesttent zal het gildekorps het konings-
paar op een feestelijke manier naar hun plaats nabij het podium in de 
feesttent begeleiden. Uiteindelijk zijn zij het middelpunt van deze 
avond, waarin ook ruimte gemaakt wordt voor de vaste rituelen van de 
ledenavond, zoals het herdenken van de overleden gildeleden, maar 
ook de installatie van nieuwe gildebroeders, zodat ze ook aan het  
Koningsschieten mogen gaan deelnemen. Die installatie gebeurt nog 
op basis van het draaiboek uit de 16e eeuw: het afleggen van de ‘Eed 
van Trouw’ met een hand aan het vaandel en het overhandigen van een 
kaars aan de vertegenwoordiger van de geestelijke overheid.  
 
Daarnaast zijn nog enkele verrassende momenten te verwachten. 
De avond wordt gelardeerd met heerlijke gerechten van Antonio van 
den Hengel, de gebroeders Ott en hun beider teams. 
 

Aansluitend zal de avond in informele sfeer met gezellig entertainment 
van Seven Days Music voortgezet worden, waarbij de voetjes zeker van 
de vloer zullen komen. Het hoofddoel van de avond is natuurlijk het 
‘ontmoeten’. Eventuele zorgen van thuis aan de kant, het is feest, zoals 
de gildeleden al eeuwen in onderling verband vieren.  
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BESLOTEN LEDENAVOND

TEERAVOND / KONINGSBAL
DONDERDAG 

22/08 

van 17.45 tot 01.00 uur 

tent open: 17.30 uur 

BESLOTEN





 
Let op: leeftijd vanaf 16 jaar! 

Vorig jaar ook zo genoten van de wervelende mash-up show van de 
Dirty Daddies? Of misschien zelfs wel spijt dat je er toen niet bij was? 
Dit jaar gaan we er gewoon dubbel en dwars overheen. 
 
Met twee bands die gaan zorgen voor een avond met enkel en alleen 
maar subliem gesmede mash-ups met geniale en verrassende combina-
ties: Memphis Maniacs en Daredevils. In ingenieuze medleys hoor je ra-
zendsnel de vetste hits aller tijden voorbij komen, uiteraard met een 
hoog guilty pleasure gehalte. En dit alles gecombineerd met een stevige 
show en humor.  
 
Laat je meezuigen in deze explosie van vermaak, waarbij je lekker 
schaamteloos kunt meezingen en -dansen. De volgende dag horen  
we gegarandeerd een hoop schorre kelen op het feestterrein. 
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MEMPHIS MANIACS EN DAREDEVILS

FEESTAVOND

VRIJDAG 

23/08 

van 20.30 tot 01.00 uur 

ENTREEBEWIJS

DAREDEVILS MEMPHIS MANIACS



SOEST (Hooijer)
Nieuwegracht 1-3

3763 LP Soest

DE GROOTHANDEL IN KENNIS!
Scholte & de Vries - Estoppey b.v. 
• Gereedschappen
• Werkplaatsinrichting
• Machines
• Toegangscontrole

• Bevestigingsmiddelen
• IJzerwaren
• Ladders en steigers
• Bedrijfswageninrichting

• Hang- en Sluitwerk
• Werk- en bedrijfskleding (bedruk)
• Persoonlijke beschermingsmiddelen
• Verf en schilderbenodigdheden

AMSTELVEEN
Langs de Werf 17

3763 LP Amstelveen

DIEMEN
Stammerhove 5
1112 VA Diemen

BEVERWIJK
Steenkade 2

1948 NH Beverwijk

Tel. nr. 035-6011137
info@sv-e.nl  -  www.sv-e.nl  -  www.isero.nl

En vele andere productgroepen welke van toepassing zijn voor de professionele bouw en industrie.



Zaterdag 24 augustus start het gildeweekend met een veelheid aan  
activiteiten op en rond De Blaak. Ons gildeterrein is tot de laatste 
meter in gebruik als 2e thuis voor vele duizenden Soesters en andere 
belangstellenden.  
 
Het zaterdagprogramma is vol actie. Je kunt er actief aan meedoen of 
er kijkend van genieten. En je komt altijd bekenden tegen. 
 
Voor achten parkeren de eerste deelnemers aan de Gilde Toertochten  
al in de naaste omgeving om zich na aankomst direct in te schrijven en 
vanaf 08.00 uur van start te gaan. Dat is ook het moment dat de op-
bouw van de verschillende onderdelen weer wordt opgepakt en afge-
rond. Dat geldt voor het terrein voor het Volkspaardenfeest maar ook 
voor de Volksspelen, en de attributen voor de Kinderspelen. 
Al voor negenen komen de eerste paardentrailers aan en komen ook 
kinderen met hun pony aangelopen om deel te nemen aan de wedstrij-
den. In de grote feesttent is ook al vroeg de catering actief en die zien 
net als alle andere bezoekers de teams van de Volksspelen in de tent 
een hoekje opzoeken om hun meegenomen attributen op te stellen.  
Altijd weer verrassend welke thema’s op deze dag aandacht krijgen, 
plaatselijke thema’s of misschien wel landelijke?  
 
Tegen de middag zijn ook de schietbomen in gereedheid gebracht en 
kunnen de diverse geïnteresseerde deelnemers zich melden voor de  
diverse wedstrijden. Bijzonder is altijd het oud-Koningenkampen 
waarin de oud-koningen en de huidige Gildekoning Toon van Doorn Sr. 
zich met elkaar meten. 
 

Wanneer in de loop van de middag de verschillende activiteiten worden 
afgerond is de feesttent weer de plek waar je moet zijn met volop muzi-
kaal entertainment. Rond 17.00 uur loopt de spanning in de tent even 
op wanneer de uitslagen van de Volksspelen bekend worden gemaakt 
en de prijzen worden uitgereikt. 
 
De toegang tot het gildeterrein is zoals altijd gratis. In de directe omge-
ving is voldoende parkeergelegenheid en natuurlijk is er ook voldoende 
catering aanwezig om de inwendige mens te verzorgen. 
  
Advies van de organisatie:  
Kom zoveel mogelijk op de fiets naar de Gildefeesten. 
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ROND DE BLAAK

SOESTER VOLKSFEEST
ZATERDAG 

24/08 

vanaf 08.00 uur 

Muziek feesttent: 

14.00 tot 18.00 uur 

GRATIS

Net als vorig jaar gaat de Gildetocht van wielervereniging RTV Tempo 
Soest via verkeersluwe wegen richting de Veluwe. De 55 km route 
maakt via Nijkerkerveen, Zwartbroek, Terschuur en Achterveld een 
grote lus om Amersfoort. De 80 en 120 km routes tikken de Veluwe aan. 
Deze routes zijn bos- en heiderijk. Naast de afstand bieden deze routes 
een uitdaging in de vorm van wat leuke klimmetjes. Het keerpunt voor   
de 80 km route ligt tussen Stroe en Kootwijkerbroek. De beloning van 
de 120 km is de pauze in de buurt van het monumentale Radio Koot-
wijk. De kuitenbijter voor elke route is de slotklim op Laan 1914. Na af-
loop van de tocht is het goed toeven op het gildeterrein. Onder het 
genot van een drankje kunnen de sterke verhalen uitgewisseld worden. 
 

Bij de pauze(s) onderweg zijn consumpties voor eigen rekening.  
Alle routes zijn volledig uitgepijld.  
 
Inschrijven 
Inschrijven kan door voorinschrijving via de link op de website tempo-
soest.nl/gildetocht of op de dag zelf in de feesttent op het gildeterrein 
aan De Blaak: 
Start en finish: gildeterrein Ferdinand Huycklaan 
 
Afstanden:         Vertrektijden:                 Inschrijfgeld: 
55 km                   09.00 – 10.00 uur          € 5,00 (voorinschrijving € 4,00) 
80 km                   08.00 – 10.00 uur          € 7,00 (voorinschrijving € 6,00) 
120 km                08.00 – 10.00 uur          € 7,00 (voorinschrijving € 6,00) 
 
De Gildetocht staat in het jaarprogramma van de Nederlandse Toer 
Fiets Unie (NTFU). Scan & Go is aanwezig. Voor leden van de NTFU, 
KNWU en VWB geldt een kortingsregeling, deze betalen € 2,00  
minder (€ 1,00 bij de 55 km) op vertoon van pas bij de dagkassa of  
voorinschrijving. Fietshelm is verplicht voor de wielrenners. 
Veiligheid gaat boven alles, respecteer mede weggebruikers en  
houd je aan de verkeersregels! 

TEMPO SOEST

GILDE TOERTOCHT
ZATERDAG 

24/08 

vanaf 08.30 uur 

INSCHRIJVEN





Jaarlijks wordt ervoor gezorgd dat er ook voor de jongere bezoeker  
van het gildeterrein veel te beleven valt.  
 
Voor de allerjongste jeugd is er een kinderboerderij, waar zij kennis 
maken met grote en kleine dieren. 
Verder worden voor diverse leeftijdscategorieën attracties neergezet  
als een Draaimolen, Springkussen, Hindernisbaan, Base Jump Jungle  
en een Speeleiland Piraat. 
 
Alhoewel de ouders natuurlijk verantwoordelijk blijven voor hun kroost 
zorgt ook de organisatie voor een toeziend oog van speciaal toegeruste 
vrijwilligers. De ouders kunnen dan even wat vrijer over het terrein 
lopen. 
 
Voor € 2,50 kan een bandje worden gekocht waardoor men  
onafgebroken die dag van de attracties gebruik kan maken.  
Rond 17.00 uur worden de attracties weer opgeruimd.  

 

Let op: inschrijving  

sluit op 17 augustus!

24 Augustus is het weer tijd voor een sportieve en gezellige zaterdag  
op het gildeterrein. Dan zorgt de WPE wederom voor veel paard(en)-
plezier tijdens het ‘VolksPaardenFeest’. Dit evenement vindt plaats op 
het gildeterrein aan de Ferdinand Huycklaan in Soest.  

De kleine pony’s starten rond 09.00 uur, hierna zullen de rubrieken po-
ny’s tot 1.48, Fries/Fjord/Haflinger (koudbloed paarden) en als laatste E-
pony’s en Warmbloed Paarden het strijdtoneel betreden. Uiteindelijk 
rond 11.45 uur krijgt u de ‘bestgaanden’ van de vier rubrieken in de 
‘Ring’ te zien.  
 
De ruiters en amazones zullen er alles aan doen om deze felbegeerde ti-
tels voor het jaar 2019 te winnen. 
 
Wilt u show en spektakel zien, dan bent u vanaf 12.30 uur bij ons  
aan het juiste adres. Deze middag bieden wij weer een gevarieerd pro-
gramma. Wedstrijd en amusement wisselen elkaar voortdurend af. 
Zeker tijdens het slotnummer worden er weer records gebroken. Het 
succesnummer ‘Shetlander springen aan de hand’ ontbreekt ook dit 
jaar niet en staat garant voor een hoge amusement waarde. Dit jaar 
willen we ook weer een prachtig shownummer/demonstratie op het 
programma zetten. 
 
Kom dus zaterdag 24 augustus naar het gildeterrein, doe mee of geniet 
als toeschouwer van al het moois dat de paardensport in Soest te bie-
den heeft. Alle informatie, het definitieve programma en de startlijsten 
met de exacte starttijden kunt u in de loop van augustus vinden op 
www.wpeemland.nl. 
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WPE
HET ‘VOLKSPAARDENFEEST’

ZATERDAG 

24/08 

09.00 tot 17.00 uur 

INSCHRIJVEN 
Voor publiek gratis!

GILDETERREIN

KINDERSPELEN ZATERDAG
ZATERDAG 

24/08 

van 11.00 tot 17.00 uur 

POLSBANDJE



 

Let op: inschrijving gesloten! 

De Volksspelen zijn al sinds de jaren ’80 een bekend fenomeen. Voor 
velen één van de hoogtepunten tijdens de gildefeesten. Wat begon als 
een kleine activiteit op de donderdagavond, is uitgegroeid tot een 
groots evenement met 72 deelnemende teams.  
 
Dat de Volksspelen nog altijd populair zijn, blijkt wel uit het feit dat het 
maximale aantal inschrijvingen, voor het 6e jaar op rij, al binnen enkele 
minuten na het openen van de website bereikt was.   
 

Duidelijk is ook dat deelnemen voor de meeste teams belangrijker is 
dan winnen. Al maanden voor de volkspelen zijn veel teams aan het na-
denken over het thema waarmee ze de bezoekers van het gildeterrein 
gaan verrassen. De volksspelencommissie wordt telkens aangenaam 
verrast door de uitdossingen waarmee de verschillende teams het veld 
betreden.   
  
Het is altijd weer even afwachten hoe de fysieke gesteldheid is van de 
teams, helemaal na een vrijdagse feestavond in de feesttent.  
Ongetwijfeld zullen sommige deelnemers dat gaan merken in de 
benen, het hoofd en de rest van het lichaam, maar dat mag de pret  
niet drukken. Het zal zeker weer een geslaagde middag worden voor 
deelnemers, publiek en organisatie. Aan de inzet zal het niet liggen.  
Nu nog een lekker weertje erbij. 

18

72 DEELNEMENDE TEAMS

VOLKSSPELEN 

ZATERDAG 

24/08 

van 11.30 tot 15.30 uur 

INSCHRIJVEN 
Voor publiek gratis! 
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ZATERDAG 24 AUGUSTUS 
 
Ook tijdens de Gildefeesten 2019 worden achter op het gildeterrein  
De Blaak verschillende schietbomen geplaatst. Naast gildebroeders  
en -zusters, zijn alle geïnteresseerden in de schietsport uit Soest en  
omgeving welkom om de schietkunst te komen beoefenen. Dat kan  
individueel of door deelname aan de diverse wedstrijden die worden 
georganiseerd.  
 
De wedstrijden worden georganiseerd onder een strak protocol om de 
veiligheid van eenieder te garanderen. Het Gilde is lid van de KNTS  
(Koepel Nederlandse Traditionele Schutters) en daarmee ook gecertifi-
ceerd om de schietsport te mogen beoefenen en organiseren. Bij de 
schietbomen staan deskundigen die de deelnemers aanwijzingen en 
tips geven. Ook helpen ze bij het laden, aanleggen, richten en ‘lossen’. 
 
Algemene informatie 
⦁      Inschrijven voor het schieten vindt plaats in de partytent  
       op het achterterrein; 
⦁      Er geldt een minimumleeftijd van 12 jaar om te mogen schieten 
        (m.u.v. kinderschieten); 
⦁     Kosten inschrijving: € 2,00 voor wipschieten  
       en € 2,50 voor prijsschieten. 
       Voor de jeugd van 12 t/m 18 jaar geldt een bijdrage van € 1,00  
       voor zowel het wip- als het prijsschieten, alsook voor deelname  
       aan de wedstrijd jeugdkoning(in) schieten. 
⦁      Er mag alleen gebruik worden gemaakt van de door het Gilde  
       beschikbaar gestelde geweren en munitie. 
 

Prijsschieten - vanaf 12:30 uur 
Het prijsschieten is gericht op een individuele prestatie en gebeurt  
niet in competitievorm. 
 
Kampioenschieten (wipschieten) - vanaf 12:30 uur 
Het kampioenschieten gebeurt in competitieverband, waarbij  
gedurende het weekend in verschillende categorieën wordt gestreden 
om het kampioenschap van Soest. De vier categorieën hierbij zijn:  
gildeleden, niet-gildeleden, dames en jeugd van 12 t/m 18 jaar. 
 
Er wordt geschoten op de ‘wip’. Hierbij moet een schijfje van een pijpje 
worden geschoten; een leuke opdracht. Zaterdag en zondag worden 
voorrondes georganiseerd om een finaleplaats op zondagmiddag.  
Dan wordt bekend wie de beste schutters zijn van Soest! 
 
Strijd om de titel van jeugdkoning(in) - vanaf 13:00 uur 
Voor meisjes en jongens in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar is er wederom 
een speciale wedstrijd. Zij kunnen gaan schieten om de titel van jeugd-
koning(in). Net als bij de gildebroeders gaan zij schieten op een voor-
werp en wie – na ongeveer een uur – het laatste stukje eraf schiet krijgt 
die mooie titel. Wie voelt zich uitgedaagd? Tussen 12:45 en 13:00 uur 
melden en inschrijven bij de partytent op het achterterrein. 
 
Kinderschieten (schijfschieten) - vanaf 12:30 uur 
Voor de jongere jeugd is er de mogelijkheid om deel te nemen aan het 
schijfschieten. 
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PRIJSSCHIETEN KAMPIOEN- EN  ZATERDAG 

24/08 

 
INSCHRIJVEN 
Voor publiek gratis!

PRIJSSCHIETEN 

vanaf 12.30 uur 

KAMPIOEN- 
SCHIETEN 

vanaf 12.30 uur 

JEUGDKONING(IN)  

vanaf 13.00 uur 

KINDERSCHIETEN 

vanaf 12.30 uur 

LEGITIMATIEPLICHT  

Vanwege verscherpte wet- en regelgeving dient iedereen zich bij 

inschrijving voor de schietwedstrijden eenmalig te legitimeren. 

Zonder geldig legitimatiebewijs is deelname niet toegestaan. 

Deze legitimatieplicht geldt niet voor het kinderschieten en voor 

leden en vrienden van het Groot Gaesbeeker Gilde. 



21

ZONDAG 25 AUGUSTUS 
 
Prijsschieten - vanaf 13:30 uur 
Het prijsschieten is gericht op een individuele prestatie en gebeurt niet 
in competitievorm. 
 
Kampioenschieten (wipschieten) - vanaf 13:30 uur 
In de voormiddag worden de voorronden van het kampioenschieten 
vervolgd (zie ook pagina 31). 
Degenen die zich plaatsen voor de finales zullen vanaf 15:30 uur in een 
spannende afvalrace uitmaken wie in de verschillende categorieën de 
kampioenschappen binnenslepen. Na afloop van de finale worden de 
prijzen onder de schietbomen uitgereikt. 
 
Damesklompschieten - vanaf 14:00 uur 
Het klompschieten voor dames bleek de afgelopen jaren een groot suc-
ces en is inmiddels een vast onderdeel in het programma van deze zon-
dagmiddag. Voor deelname wordt een bijdrage gevraagd van € 2,00; 
inschrijven is mogelijk in de partytent vanaf 13:45 uur tot 14:00 uur. 

ZONDAG 

25/08 

 
INSCHRIJVEN 
Voor publiek gratis!

PRIJSSCHIETEN 

vanaf 13.30 uur 

KAMPIOEN- 
SCHIETEN 

vanaf 13.30 uur 

DAMES KLOMP- 
SCHIETEN 

vanaf 14.00 uur



Helmus Kok*                             1960 en 1968 

Piet Brouwer*                           1961 

Piet van den Hengel               1962 

Arie Hagen*                               1963 

Henk van Doorn*                     1964 en 1969 

Kees van Doorn*                      1965 

Gijs Hilhorst*                            1966 

Dorus Kok*                                1967 

Bert van den Dijssel*              1970 

Piet van Schalkwijk*               1971 

Jan Hartman*                           1972 

Fried van den Breemer          1973 

Harry van der Zouwen          1974,  

                                                      1980 en 1985 

Wim Hartman*                        1975 

Toon Hilhorst*                          1976 

Wim van Hofslot*                   1977 

Johan Grift*                               1978 

Bertus Hagen*                          1979 

Ad Hooft                                     1981 

Gert Schimmel                         1982 

Ben ten Haaf*                           1983  

Jan Grift                                      1984 

Jan Smeeing                             1986 en 2004 

Nol Hagen*                                1987 en 1991 

Kees de Bruin                            1988 

Jan van Steen                           1989 en 1994 

Gerard van Roomen*             1990 

Ben van Schalkwijk*               1992 en 2000  

Peter Kuijer                               1993 

Ben Schimmel                          1995 

Theo Vlug                                  1996 en 2005 

Ernst Kuyper                             1997 

Leo Valk                                      1998 

Kees Engberink                        1999 

Wim Hilhorst                            2001 

René van Hal                             2002 

John van Kempen                   2003 

Henk van Asch                         2006 

Piet Stalenhoef                        2007 

André Roest                              2008 

Pieter Kuijer                              2009 

Jaap van de Berg                     2010 

Edwin de Boer                          2011 

Wim Kok                                    2012 

Ben Kuijer                                  2013 

Eric Borgts                                 2014 

Marcel van den Breemer      2015 

Mark Leegwater                      2016 

Martijn van Dijk                      2017 

Toon van Doorn Sr.                  2018 

Koningen  
Groot Gaesbeeker 
Gilde vanaf 1960

* deze koningen zijn overleden

035-602 63 33 / 06-131 833 45 
info@dazelaarbewindvoering.nl 
www.dazelaarbewindvoering.nl

M A A T W E R K  I N  O N D E R S T E U N I N G



Toen in 1960 voor de eerste maal sinds eeuwen door de gildebroeders 
werd geschoten om het koningsschap van het Soester Gilde heeft het 
toenmalige bestuur niet kunnen bevroeden welke ontwikkeling deze 
kernactiviteit van het Gilde zou doormaken. Het Koningsschieten is de 
basis geworden van de meer dan een week durende Gildefeesten. 
 
Inmiddels hebben 50 verschillende gildebroeders de titel van Gilde- 
koning weten te veroveren en in te vullen. Op de zaterdagmiddag voor-
afgaande aan de nieuwe strijd om het koningsschap treffen de nog in 
leven zijnde koningen elkaar om de onderlinge strijd aan te gaan voor 
de titel ‘Koning der Koningen’. 
 
Dat is altijd een bijzondere ontmoeting en strijd, die vaak nog fanatie-
ker wordt gestreden dan het Koningsschieten. Het is namelijk inmiddels 
een echte vriendenclub geworden. Ook op andere momenten voelen zij 
zich nauw verbonden met elkaar. Ze delen samen lief en leed. 
 

Nadat ze zich uiterlijk om 12.30 uur hebben gemeld bij wedstrijdleider 
Martin van den Heuvel, ze zijn al ingeschreven, wordt door loting de 
volgorde van het schieten bepaald. Voordat het eerste schot wordt  
gelost, is er nog even tijd voor een groepsfoto met in hun midden ook 
de regerend Gildekoning Toon van Doorn Sr. Inmiddels heeft elke deel-
nemer ook consumptiebonnen in de pot gedaan, zodat ze de middag 
tijdens de wedstrijd niet op een droogje hoeven te zitten… staan. 
 
De vraag is wie de opvolger wordt van Wim Hilhorst, die vorig jaar deze 
titel veroverde. Dat zal na één of anderhalf uur wel bekend zijn. Want 
de ervaring leert dat de houten vogel zich dan wel gewonnen geeft en 
het laatste stukje naar beneden is gekomen. 
 
Iedereen is van harte uitgenodigd om even naar deze strijd te komen 
kijken. Het is altijd weer een bijzonder schouwspel. 
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OUD-KONINGENKAMPEN 
ZATERDAG 

24/08 

vanaf 12.30 uur 

OUD-KONINGEN





JOSYLVIO

 
Let op: leeftijd vanaf 16 jaar! 

Zaterdagavond is Party Night!  
Met dé muziek van nu, zoals dance en hiphop. 
 
Dit jaar op het podium niet één, niet twee, niet drie, maar maar liefst 
vier artiesten die voor de jongere generatie van Soest voor een te gek 
feest zullen zorgen. Hierbij echter ook een naam die de dertigers en 
veertigers bekend in de oren zal klinken: DJ Jean & Maron Hill.  
Nog altijd is deze dj – die voor veel dj’s van wereldfaam een inspiratie-
bron was – razend populair en weet hij het publiek telkens weer in  
vervoering te brengen met zijn turntable skills. 
 

Naast deze gevestigde naam staat een jonge creatieve geest:  
FRNKIE. Een toptalent uit een nieuwe lichting dj’s. 
Naast dance, bestaat deze avond uit een flinke portie hiphop.  
Als meest gestreamde artiest van 2018, zal Josylvio voor de meesten 
geen onbekende meer zijn. En Mr. Polska mag als liefhebber van  
gezelligheid natuurlijk niet ontbreken op dit feest.  
 
Hou je van dancemuziek of hiphop, dan is dit een avond die je eigenlijk 
niet mag missen. Maar zoals iedereen weet: ook als je gewoon een  
gezellige avond met je vrienden en vriendinnen wilt hebben, is de  
zaterdagavond in de gildetent the place to be! 
 
Online ticketverkoop: www.gildefeesten.nl 
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DJ JEAN & MARON HILL - FRNKIE - JOSYLVIO - MR. POLSKA 

PARTY NIGHT

ZATERDAG 

24/08 

van 20.30 tot 01.00 uur 

ENTREEBEWIJS

DJ JEAN & 
MARON HILL

FRNKIE MR. POLSKA





De dag van het Koningsschieten zal, zoals in de Caert van 1560 al is 
vastgelegd, worden geopend met een viering, dit jaar om 10.00 uur in 
de HH Petrus en Pauluskerk. De leden van het zangkoor Canto Nuovo 
hebben zich dan reeds verzameld in de kerk om alvast de stemmen los 
te maken voor een feestelijk viering waaraan ook het gilde een bijdrage 
levert. Met slaande trom, bazuingeschal en wapperende vanen wordt 
de 50 jaar geleden in gebruik genomen kerk binnen getrokken door het 
gildekorps met in hun midden het koningspaar Toon en Anke van Doorn 
met hofdames. 
 
Nadat celebrant pastoor Joachim Skiba voorafgegaan door de gilde-
trommen en begeleid door de ouderman op het altaar heeft plaats ge-
nomen kan de eucharistieviering met als thema ‘Aandacht voor elkaar’ 
beginnen. De vieringen kennen elk jaar een eigentijdse invulling met  
de verschillende gildetradities, waaronder het overvendelen van de  
celebrant aan het eind van de viering, waarmee de band tussen het 
gilde en de rooms-katholieke gemeenschap in Soest wordt bevestigd. 
 

De viering is niet slechts bedoeld voor de gildebroeders die willen gaan 
strijden om het koningsschap, maar is zeker ook bedoeld voor alle an-
dere belangstellenden om de band met de kerk, maar ook die onderling, 
te versterken. Na afloop van de viering vertrekken de gildeleden en  
gildevrienden naar het gildeterrein De Blaak om daar ‘s middags te  
strijden om dat felbegeerde koningsschap. 
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VIERING MET GILDE-EER IN HH PETRUS EN PAULUSKERK

GILDEMIS

ZONDAG 

25/08 

10.00 uur 

VOOR IEDEREEN

De zondag van de Gildefeesten – de laatste zondag van augustus – is 
een dag vol tradities. En iedereen heeft deze dag zijn eigen tradities  
op gildeterrein De Blaak. 
 
Liefhebbers van Egerländer volksmuziek wagen zich als eerste in  
de gildetent voor het concert van de Eemlander Blaaskapel. 
Kinderen kopen een polsbandje zodat ze de hele middag weer van  
de vele attracties op het terrein kunnen genieten. Leden van het  
gildekorps drinken de eerste biertjes van het tapeiland. 
Fans van het Hollandstalige levenslied halen ’s middags, maar vooral 
ook ’s avonds hun hart op in de tent. 
Soesters en Oud-Soesters genieten van de ‘grootste reünie’ van Soest. 
En wij, het Gilde? Wij vieren het hoogtepunt van het gildejaar met het 
Koningsschieten. 
 
Het Gilde nodigt u ook dit jaar weer van harte uit om uw eigen 
 en onze tradities te komen vieren op De Blaak. 
 

TREFPUNT DE BLAAK

GILDEZONDAG

ZONDAG 

25/08 

vanaf 12.00 uur 

Muziek in feesttent: 

15.00 tot 18.00 uur 

GRATIS



BIRKSTRAAT 125A
3768 HE  SOEST
TEL 033 461 87 14

OPENINGSTIJDEN
MA T/M VR 8.00 - 18.00
ZATERDAG 8.00 - 16.00

INFO@EEMLANDDIERVOEDERS.NL
WWW.EEMLANDDIERVOEDERS.NL

De grootste en 
voordeligste in 
diervoeding!



Voor de allerjongste jeugd staat evenals zaterdag een kinderboerderij 
op De Blaak. Daar kunnen zij kennis maken met dieren als kuikentjes, 
kipjes en konijnen.  
 
Voor diezelfde leeftijdscategorie zijn er tevens een Springkussen Piraat 
en Draaimolen, voor de oudere jeugd vanaf 10 jaar zijn er bijbehorende 
stoere attracties, dit jaar o.a. de Girospace en Klimwand. Voor € 2,50 
kan een polsbandje worden gekocht waardoor men onafgebroken die 
dag van die attracties gebruik kan maken.  
 
Niet meer weg te denken is het gratis KidsEvent waar voor de jeugd van 
ca. 4 - 11 jaar stands met diverse activiteiten zullen worden ingericht. 
Kinderen worden uitgedaagd middels workshops in de categorie cultu-
reel, sportief, creatief, muzikaal en beauty. Denk bijvoorbeeld aan een 
tokkelbaan, muziekles, knutselen maar ook ponyrijden, een sportlesje 
volgen en circusacts oefenen. 
 
Vanwege groot succes is er dit jaar weer om 12.00 uur een gratis toe-
gankelijke kindershow op het terrein. Twee shows van een half uur  
met daartussenin een meet&greet mogelijkheid met de figuren waar 
inmiddels generaties mee zijn opgegroeid.  

GILDETERREIN

KINDERSPELEN ZONDAG
ZONDAG 

25/08 

van 12.30 tot 17.00 uur 

POLSBANDJE 
KidsEvent gratis!

Eind augustus… tijd voor het traditionele Koningsschieten tijdens de  
Gildefeesten… en dus ook weer tijd voor de Eemlander Blaaskapel.  
 
Onder leiding van Adri Verlaan verzorgt de blaaskapel een zondagmid-
dagconcert. De verrassende klanken komen niet alleen uit het buiten-
land. Ook muziek van eigen bodem komt tot leven tijdens dit zondag- 
middagconcert. De verschillende stukken bieden de nodige uitdagingen 
voor alle muzikanten. 
 
In mei dit jaar heeft de blaaskapel meegedaan aan een bijzonder evene-
ment in Schalkwijk tijdens het Erfgoedmuziekfestival ‘Voor Elck Wat 
Wils’ waarbij op verschillende locaties in het dorp, veelal bij mensen 
thuis, op het erf of in de schuur, diverse muziekstijlen te horen waren. 
De bezoekers konden lopend of fietsend van het ene optreden naar het 
andere optreden. 
 

En… als het weer meewerkt dan vindt er op 17 augustus weer een bij-
zonder evenement aan de Eem plaats. Was u er vorig jaar ook bij? Dan 
weet u dat het een unieke locatie is. Uiteraard wordt het geen herhaling 
van 2018. Het belooft een avond vol verrassingen te worden waarbij u 
niet alleen de Eemlander Blaaskapel zult horen…  
Wij hopen u op 17 augustus aan de Eem te ontmoeten! 
 
Ook voor de feestmaanden aan het einde van het jaar heeft de blaaska-
pel al een aantal optredens in het verschiet. Met passende muziek zorgt 
de kapel dat verschillende Sinterklaas- en Kerstevenementen in en om 
Soest een sfeervolle muzikale omlijsting krijgen. Kortom er valt weer 
genoeg muziek te maken en te luisteren! 
 
Ondertussen is het 12.30 uur en zitten de muzikanten op het puntje 
van hun stoel… Adri telt af… een muzikale middag gaat van start….  
De Eemlander Blaaskapel wenst u veel luister- en kijkplezier. 
 
O ja, voor het geval u het nog niet wist:  
De Eemlander Blaaskapel is een onderdeel van  
Muziekvereniging PVO Soest die dit jaar haar 120e verjaardag viert! 
 
Contactpersoon  
Eemlander Blaaskapel: 
Esther Bakker (035-602 47 32) 

DE EEMLANDER BLAASKAPEL

ZONDAGMIDDAGCONCERT
ZONDAG 

25/08 

van 12.30 tot 15.00 uur 

GRATIS
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Een jubileum dit jaar. Voor de 60ste maal in successie gaan gilde- 
broeders deze middag strijden om het koningschap.  
 
In 1960 werd eenvoudig begonnen met een geweer dat moest worden 
aangelegd op een schilderstrapje. Anno 2019 is er al vele jaren sprake 
van een hoogwaardige schietaccommodatie die voldoet aan alle wet- 
en regelgeving.  
 
In al die jaren hebben niet minder dan 50 verschillende gildebroeders 
de titel ‘Gildekoning Soest’ verworven. Ze zijn allemaal te herkennen 
aan hun koningssjerp. Zij, en met hen vele tientallen andere gilde- 
broeders, kijken er al een heel jaar reikhalzend naar uit: het Konings-
schieten. Voor de meeste gildebroeders is dit – na vaak jaren teleur- 
gesteld te zijn – weer een nieuwe kans. Want Gildekoning worden, is 
iets wat vele gildebroeders nastreven. Wellicht dat het thuisfront daar-
bij een actieve rol speelt, want welke partner wil nou niet een jaar  
koningin zijn en meegaan met de diverse activiteiten van het gilde. 
 
Al ver vóór de start van de inschrijving voor het Koningsschieten, stro-
men de gildebroeders de gildetent in en zoeken contact met vrienden 
en familieleden om gezamenlijk in te schrijven. Steeds meer hebben 
hierbij een voorkeursnummer, omdat ze verwachten met dát nummer 
de kans op het koningschap te vergroten.  
 
De ceremonie rondom het Koningsschieten start om 13.00 uur. De stoet 
met het gildekorps en vertegenwoordigers van de wereldlijke en kerke-
lijke overheid vertrekt dan vanaf de tent richting het middenterrein. 
Daar zal de huidige Gildekoning, Toon van Doorn Sr., afstand doen van 
zijn koningschap, doordat bij hem de koningsmantel wordt afgenomen.  
 

Aansluitend verzamelen de gildebroeders zich rondom de schietbomen, 
waar de vogel gevrijwaard wordt van boze geesten door schoten van  
de burgemeester en pastor. Nadat de kop, vleugels en de staart van de 
Koningsvogel eraf zijn geschoten , begint de echte strijd om het koning-
schap. Naar verwachting zal rond 16.00 uur het laatste stukje van de 
Koningsvogel naar beneden vallen en is de naam van de Gildekoning 
2019 bekend.  
 
De nieuwe Gildekoning en zijn partner worden vervolgens door het  
gildekorps opgehaald voor de huldiging. Hij loopt over het vaandel  
en krijgt de koningsmantel omgehangen, een huldeblijk waarmee hij 
gepresenteerd wordt aan het talrijke publiek op het terrein en in de 
feesttent. 
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KONINGSSCHIETEN

ZONDAG 

25/08 

van 13.00 tot 16.00 uur 

INSCHRIJVEN 
Voor publiek gratis!



LOPEN OVER HET GILDEVAANDEL 
 

De nieuwe Gildekoning is één van de weinigen die over het vaandel 

mag lopen, nadat hij zijn ambt als Gildekoning heeft aanvaard. Deze 

 eer is daarnaast voorbehouden aan de Paus en de vorst van ons land.  

Het lopen over het vaandel is een symbool waarmee de onderdanigheid 

van het Gilde wordt uitgebeeld. Op Koningsdag 2019, toen de Konink-

lijke Familie Amersfoort bezocht, hebben Koning Willem-Alexander en 

Koningin Maxima over het vaandel gelopen. Via een live uitzending 

heeft heel Nederland deze indrukwekkende beelden kunnen zien.  

 

Dit was tevens de laatste keer dat dit vaandel voor een autoriteit werd 

gespreid. Tijdens de Leden-/Teeravond van deze Gildefeesten zal een 

nieuw gildevaandel worden ingewijd en in gebruik worden genomen. 

Het huidige vaandel was door het vele gebruik aan vervanging toe.  

 

Het laten vervaardigen van een nieuw vaandel is een kostbare aangele-

genheid. Het Prins Bernard Cultuurfonds en de geweldige bijdrage van 

de familie G.W. van de Grift hebben deze aanschaf mogelijk gemaakt. 
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Het is niet waar, tóch wel; Uiteraard neem je deel aan het Konings-

schieten met maar één doel: Het laatste stukje hout van de konings-

vogel naar beneden schieten en vervolgens een jaar lang – behangen 

met de zilveren gedenkschilden op de koningsmantel – het centrum  

van het Soester Gilde zijn. Nagenietend van de schrik, de vreugde en 

aandacht van enige uren geleden, klinkt in de verte de inmiddels  

vertrouwde muziek van het gildekorps.  

 

De vele felicitaties heb je in ontvangst genomen. Er schiet van alles door 

je heen en je beseft waarschijnlijk nog niet helemaal wat er is gebeurd 

en nog gaat gebeuren.  

 

Het bestuur begeleidt het koningspaar en de hofhouding van hun huis-

kamer naar de straat, die meestal al door buurtbewoners rijkelijk is ver-

sierd. De bijzonder goed onderhouden tuin van de nieuwe Gildekoning 

springt direct in het oog. Logisch, want ieder opportunistisch gildelid 

controleert op zondag, voordat hij naar de kerk vertrekt, nog even of 

zijn tuin wel door kan gaan voor ‘paleistuin’.  

 

Nadat een uitgelaten korps haar beste noten heeft laten horen en  

haar mooiste vendelslagen heeft laten zien, wordt zij door de koning 

uitgenodigd voor een drankje. Daarna begeeft iedereen zich naar de 

feesttent om daar te genieten van het avondprogramma vol met  

Hollandse hits. 

 

AAN HUIS VAN NIEUWE KONING:

HULDEBLIJK

ZONDAG 

25/08 

vanaf 13.00 uur 

IEDEREEN  
MAG MEE

KAMPIOEN- EN PRIJSSCHIETEN ZONDAG: ZIE PAGINA 21
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Let op: leeftijd vanaf 16 jaar! 

Het gildeleven staat bol van tradities en de zondagavond tijdens de  
Gildefeesten is er één om ‘u’ tegen te zeggen. De oergezellige Hollands-
talige muziekavond is een geweldige afsluiting van het weekend. 
 
Op deze avond zullen Monique Smit, Mart Hoogkamer en Tino Martin 
optreden. Deze topartiesten zullen kleur geven aan het Hollandstalige 
deel van de Gildefeesten. 
 
In 2016 was Mart Hoogkamer finalist in Holland’s Got Talent met num-
mers van Willy Alberti, een van zijn grote idolen. Met dochter Willeke 
Alberti deed hij zelfs een vernieuwde versie van ‘Lachen, beetje huilen’, 
het nummer dat zij het laatst met haar vader zong. Pas net van school 
is zijn ster snel rijzende in het levenslied-repertoire. 
    
Monique Smit groeide op in Volendam, als jongste zus van Jan Smit. 
Nederland leerde haar kennen via het televisieprogramma Gewoon Jan 
Smit, een realitysoap over haar broer. In 2007 deed ze mee aan het pro-
gramma Just the Two of Us, waarin ze onder professionele begeleiding 
een muzikale carrière begon.  
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RADIO NL

HOLLANDSE AVOND 
ZONDAG 

25/08 

van 20.30 tot 00.30 uur 

ENTREEBEWIJS

MONIQUE SMIT TINO MARTIN MART HOOGKAMER

Tino Martin kwam op veertienjarige leeftijd in aanraking met het  
artiestenvak. In de strandtent van zijn oom en tante stond hij voor het 
eerst op de planken. Martin begon zijn zangcarrière als René Froger- 
imitator. In 2002 nam hij deel aan de Soundmixshow van Henny  
Huisman. Hij zong This is the moment van Froger en werd uiteindelijk 
tweede.  
 
Vorig jaar gaf Tino Martin uitverkochte concerten in Koninklijk Theater 
Carré, het AFAS Circustheater en de Ziggo Dome. Kort hierop volgde zijn 
eerste theatertournee, onder de titel Dichterbij. Ook nam hij deel aan 
het elfde seizoen van het televisieprogramma Beste Zangers. Tijdens de 
show zong Tino onder meer het nummer ‘Zij weet het’, een cover van 
Glen Faria (MC Fit), en bereikte daarmee de nummer 1 positie in de 
Oranje Top 30. 
 
Komt u ook op deze bijzonder gezellige avond? 



De redactie kiest daaruit 
vele onderwerpen om die 
vervolgens ook in de krant 
te plaatsen. 

Meer nog dan voorheen 
vormt onze website vanaf 
nu het centrum van lokale 
informatie-uitwisseling. 
Verenigingen zetten hun 
aankondigingen hier op, 
sportclubs plaatsen een 
wedstrijdver-slag met foto, 
verslaggevers publiceren 
nieuwsartikelen, 
sitebezoekers discussiëren 
over het nieuws, enzovoorts. 
Iedereen is van harte uitge-
nodigd om zijn/haar nieuws 
en reacties te delen. 
Ga naar de website en 
deel je nieuws met jouw 
plaatsgenoten. 

WAT IS HET?
Nieuws is van ons allemaal. 
Elke dag wisselen mensen 
informatie uit, of het nu gaat 
om groot nieuws of een klein 
weetje. Via websites, 
Facebook, WhatsApp, 
Instagram, Twitter en nog 
vele andere diensten kunnen 
we nieuws delen. 

Voor het lokale nieuws is 
de krant van oudsher een 
centraal verzamelpunt, en 
inmiddels is de daaruit ont-
stane nieuwssite een vaste 
bron van lokale informatie 
geworden. Vele lezers en 
sitebezoekers publiceren hun 
bericht over een komende 
activiteit of een foto van een 
gehouden evenement op 
onze nieuwssite. 

HOE WERKT 
HET?

DEEL JE
NIEUWS

3. VUL HET
FORMULIER
IN EN JOUW
NIEUWS IS
DIRECT 
GEDEELD!

1 GA NAAR 
DE WEBSITE 
EN KLIK 
OP ‘DEEL JE 
NIEUWS’

2. KLIK OP
‘ACTIVITEITEN
& AGENDA’
OF ‘ANDER
LEZERSNIEUWS’

LEZERS-
NIEUWS

ACTIVITEITEN
 EN 

AGENDA



Op de maandagmiddag na het Koningsschieten wordt traditiegetrouw 
weer het 55+ Festival in de tentaccommodatie op het gildeterrein  
De Blaak aan de Ferdinand Huycklaan georganiseerd.  
 
Een al tientallen jaren bestaande samenwerking tussen het Groot  
Gaesbeeker Gilde en de gezamenlijke seniorenbonden in Soest/Soester-
berg maakt dit mogelijk.  
Na binnenkomst zal, onder het genot van een kopje koffie of thee  
(gratis), de ouderman even na tweeën het nieuwe koningspaar voor- 
stellen aan het publiek. 
 
Net als afgelopen jaar is het Soester Gilde er in geslaagd om weer een 
artiest van naam naar Soest te halen. Dit jaar zal de schlagerzanger 
Dennie Christian zijn meest bekende nummers ten gehore brengen.  
Dat kan natuurlijk maar één ding betekenen: feest in de tent! 
Ook komt poptroubadour Arnout Kas. Hij zal met zijn muzikale inbreng 
de voetjes van de vloer weten te krijgen: succes verzekerd! 
 
Iedereen met een toegangskaart voor deze middag ontvangt drie gratis 
consumptiebonnen. Deze bonnen kunt u gedurende de middag inruilen 
voor een drankje naar keuze. Uiteraard is het mogelijk om extra con-
sumptiebonnen te kopen. 
 

Informatie over toegang  
Om dit 55+ Festival te kunnen bijwonen is een entreekaart nodig. 
Deze kaarten zijn aan de kassa van de tent te koop voor slechts € 10,00. 
Of online: www.gildefeesten.nl en dan naar kaartverkoop. 
De drie gratis consumptiebonnen ontvangt u bij aankoop van uw  
entreekaart aan de kassa van de gildetent. Of, op vertoon van uw  
online-entreekaart, bij binnenkomst. 
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55+ FESTIVAL

MAANDAG 

26/08 

van 14.00 tot 16.30 uur 

Zaal open: 13.30 uur 

ENTREEBEWIJS

DENNIE CHRISTIAN





Bijzondere aandachtspunten rondom deze party. 
De organisatie neemt op deze avond aanvullende maatregelen om er-
voor te zorgen dat de avond voor iedereen een feest blijft. Omdat het 
feest bedoeld is voor jongeren in de leeftijdscategorie 12 t/m 16 jaar  
is alcoholgebruik door bezoekers uiteraard niet toegestaan. 
Dit geldt niet alleen tijdens het feest in de tent, maar ook voorafgaand 
aan het feest. Het is dus niet toegestaan alcohol te hebben gebruikt 
voordat men de feesttent betreedt. Bezoekers kunnen bij binnenkomst 
worden gevraagd te blazen in een alcoholmeter. Indien overmatig  
alcoholgebruik wordt geconstateerd wordt de toegang geweigerd en  
is het aangeschafte toegangsbewijs niet meer geldig. Er zal geen resti-
tutie plaatsvinden en men zal de feesttent en het feestterrein moeten 
verlaten. In de omgeving van de feesttent en het feestterrein zullen  
stewards zichtbaar aanwezig zijn, die aanwijzingen kunnen geven  
aan bezoekers hoe te handelen. Deze aanwijzingen dienen te worden 
opgevolgd. Anders zal worden overgegaan tot handhaving. 

 
Let op: leeftijd 12 tof 16 jaar! 
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BACK2SCHOOL

FRISFEEST

MAANDAG 

26/08 

van 19.00 tot 23.00 uur 

ENTREEBEWIJS

Volgens goed gebruik sluiten we de Gildefeesten af met een avond  
speciaal voor de jongste feestbeesten (12 t/m 16 jaar) uit Soest en  
omgeving.  
 
Dit jaar wordt er flink uitgepakt voor de jeugd. Natuurlijk kunnen zij 
weer rekenen op een avond vol met de vetste nummers, gedraaid door 
een dj. En niet zomaar een dj. De nummer 1 party dj van Nederland:  
DJ Ronnie. Maar er is meer… 
Het razend populaire YouTube duo Supergaande komt namelijk naar 
Soest. Ze zijn natuurlijk bekend geworden met hun legendarische 
straatinterviews. Maar op feestjes zijn ze te vinden als rapper en dj en 
ook daar zorgen ze voor een lach op je gezicht, met onder andere hun 
gouden plaat ‘Pardon, doe normaal’. 
Al met al een te gekke start van het schooljaar, met schappelijke aan-
vang- en eindtijden die ervoor zorgen dat iedereen fris op school kan 
zijn de volgende dag. 
 

DJ RONNIE SUPERGAANDE



Ernst Kuyper kreeg in 2001 de kans om Bouwbedrijf De Bruin-Putten 
b.v. te kopen. De Soester was toen 35, die leeftijd is nu omgedraaid. 
Ernst kijkt terug op achttien mooie jaren in Putten. Hij voelt zich thuis 
in het dorp op de Veluwe met zijn bedrijf waar 30 mensen op de loon-
lijst staan.   
 
,,Ik ben geboren en getogen in Soest, maar ik heb er geen probleem mee 
om dagelijks naar Putten te rijden. Zeg nou zelf, de omgeving is hier 
toch prachtig? Er zijn hier in deze regio mooie bouwprojecten van de 
grond gekomen waar wij met ons bedrijf aan mee hebben gewerkt. Wij 
houden ons, naast particuliere bouw en onderhoud, hoofzakelijk bezig 
met seriematige woningbouw. Zoals de nul-op-de-meter-woningen die 
wij in Dronten hebben gerealiseerd. Die huizen wekken evenveel ener-
gie op als de bewoners verbruiken. Om die reden zijn de woningen zeer 
energiezuinig. Koop je één van deze woningen dan heb je bij ‘normaal 
gebruik’ geen energielasten. Ha, ha, dat deze nieuwe wijk ‘De Gilden-
hof’ is genoemd berust louter op toeval!” 
 
Bouwbedrijf De Bruin-Putten bv is al 88 jaar een begrip in Putten. Ernst 
heeft dan ook nooit overwogen om de naam te wijzigen. ,,Wie kent 
Ernst Kuyper nou in Putten? Hier in Putten kent iedereen De Bruin. Het 
is het oudste bouwbedrijf uit deze regio. Toen ik het bedrijf kocht heb ik 
ook de goede naam van deze onderneming overgenomen.” 
 
Toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan en is het bedrijf van Ernst 
ook in Soest actief met mooie nieuwbouwprojecten. Hij vertelt: ,,Wij 
hebben School De Lasenberg aan de Schrikslaan en de Vosseveldvilla’s 
aan de Birkstraat gebouwd. In mei van dit jaar zijn wij gestart met het 
bouwen van dertien woningen voor De Beukenhof aan de Beukenlaan. 
RV&O, ook uit Soest, is de projectontwikkelaar van dit project. Het  
worden prachtige huizen in jarendertigstijl met erkers, spekbanden, 
overstekken en luifels. Ideale gezinswoningen met minimaal vier  
slaapkamers.” 

 
Woningen bouwen in zijn woon- en geboorteplaats is voor Ernst meer 
dan alleen een commerciële gedachte. Soest moet een vitaal dorp blij-
ven en daarom zijn er volgens de bouwondernemer meer woningen 
voor jongeren nodig. ,,Als Soester maak ik mij weleens zorgen over de 
toekomst van ons dorp. In Putten bouwen ze elk jaar 80 tot 90 wonin-
gen en dat in een dorp van 24.000 inwoners. Wij zijn bezig met een 
nieuwbouwproject van 36 gasloze woningen in Putten. Hier gebeurt 
genoeg en daardoor blijven jongeren in Putten wonen en blijft het dorp 
vitaal en jong. Een wijze les voor Soest vind ik. Om ons dorp staat een 
hek en de jongeren moeten noodgedwongen elders gaan wonen.” 
 
Ernst is een geboren Soester en uiteraard ook een trouw gildebroeder. 
Hij maakt al 26 jaar deel uit van het gildekorps. ,,Daar geniet ik nog al-
tijd van. Onlangs waren we met het korps in Venlo. Met de bus erheen, 
optochtje lopen en na afloop gezellig een biertje drinken met elkaar en 
met de mensen van collega-gildes.” 
 
In 1997 werd Ernst koning. Ambitie voor een tweede koningschap zijn 
sluimerend aanwezig. ,,Ik schiet mee en als ik de kans krijg dan schiet  
ik die vogel eraf. Maar bloedfanatiek ben ik niet hoor.  
Ik verheug mij vooral op het oud-koningkampen op de zaterdag.  
Met al die oud-koningen hebben wij een mooi en gezellig clubje.” 
 
Bouwbedrijf de Bruin-Putten B.V. 
Postbus 180 / 3880 AD Putten / 0341-35 20 69 
info@debruinputten.nl / www.debruinputten.nl
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ERNST KUYPER ook in Soest actief met Bouwbedrijf De Bruin-Putten bv

13 Woningen voor De Beukenhof Soest



Als er één iemand is die dagelijks van zijn werk geniet dan is het Rick 
Kok wel. De rijzige, sympathieke Soester is een vertrouwd gezicht langs 
de wegen in het dorp, maar ook in Amersfoort, Baarn en Utrecht. 
Grondwerk, straatwerk, sloopwerken en rioleringswerkzaamheden zijn 
de werkzaamheden die Rick en zijn vier man sterke team dagelijks aan-
pakken. ,,Het mooie aan mijn werk is de afwisseling. Geen een dag is 
hetzelfde.” 
 
Onlangs vierde Rick een jubileum. Op 1 mei 1999 startte hij, nadat hij 
een aantal jaar als loonwerker had gewerkt, zijn veelzijdige onderne-
ming. Hij is dus nu officieel twee decennia als zelfstandig ondernemer 
aan de slag. Op de vraag welke klus het lastigste is blijft Rick even stil. 
,,Het klinkt misschien een beetje eigenwijs om te zeggen, maar door de 
ervaring is een klus niet zo gauw meer lastig voor ons. Wanneer iets 
meer moeite kost pakken we graag de uitdaging aan en dan lossen we 
het op.” 
 
Het rooien van struiken, het kappen van bomen. Dat zijn klussen waar 
Rick en zijn team hun sterke handen niet voor omdraaien. Maar het  
omgekeerde werk doen zij ook graag, namelijk een hovenier helpen  
om een tuin aan te leggen. ,,Wij doen het grove werk, bijvoorbeeld het 
graven van sleuven waar de hovenier dan zijn bomen of struiken in kan 
plaatsen.” 
 
Het is maar een voorbeeld van de werkzaamheden van Rick Kok. 
Het realiseren van bestrating, het afgraven van een tuin of een schuur 
slopen en het puin milieubewust afvoeren. Vakmanschap is meester-
schap en dan komen die twintig jaar ervaring goed van pas.  
Zijn materieel is overigens te huur, inclusief machinist.  
 

,,Wij werken voornamelijk in de regio Soest, Amersfoort, Baarn en 
Utrecht. Maar we lopen niet weg voor een project elders in het land.  
Wij kunnen veel en wij doen veel. Ons machinepark is veelzijdig, zo  
kunnen wij diverse werkzaamheden tot het kleinste detail verzorgen. 
Dat is het mooie aan ons werk: je gaat soms met hele grote machines 
aan de slag om heel klein werk te verrichten. Aan het project De Lasen-
berg op de Schrikslaan hebben wij bijvoorbeeld meegewerkt.” 
 
Uiteraard steekt Rick voor het Gilde ook graag de handen uit de mou-
wen. ,,We hebben een boom op het gildeterrein geplant en de elektra is 
aangepast. Daar zijn de nodige sleuven voor gegraven. Ik help mee met 
corvee- en deurdiensten. Daarnaast verleen ik indien nodig assistentie 
voor het leggen van rijplaten. Aan onze minishovel is een speciale 
schuif gemaakt om de tent leeg te schuiven. Bij verhardingswerkzaam-
heden heb ik een deel van de grondwerkzaamheden uitgevoerd. Tja, als 
gildebroeder ben je voor een klein deel eigenaar van de grond, dus ik  
bewerk ook een stukje eigendom.” 
 
Rick beleeft veel plezier bij het gildekorps waar hij muziek maakt op de 
pauk. ,,Met een stel vrienden werden wij in 1983/84 lid van het korps 
en nog steeds zitten we erbij. We waren toen een jaar of 16/17 en  
inmiddels zijn we de vijftig gepasseerd. Het plezier is er nog altijd.  
Met elkaar muziek maken, gezelligheid beleven.”  
 
Uiteraard gaat Rick op 25 augustus ook het geweer aanleggen voor het 
koningschap. ,,Ik schiet sinds een jaar of zes elke keer mee. Natuurlijk ga 
ik ervoor. Dan zit ik op maandagmiddag niet in het grondwerk maar bij 
de seniorenmiddag met mijn koningin.” 
 
R. Kok Kraanverhuur Soest 
Dorresteinweg 72 / 3763 LL Soest 
www.koksoest.nl  
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RICK KOK een veelzijdige ondernemer in grond-, straat, sloop- en rioleringswerk



40

GILDEFEESTEN

GOUDEN SPONSOREN

Naast alle vrijwilligers die meewerken is het organiseren van  
een dergelijk evenement als de Gildenfeesten niet mogelijk  
zonder de finaciele bijdragen van adverteerders en sponsoren!
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100 jaar van Asch
1919 2019

Wonnink Zonwering B.V. 
Majoor Makelaars 

Michel Rietveld Woninginrichting 
van Olst & van de Veen Schilders 

van Doorn Soest B.V. 
Uitvaartverzorging Smorenburg 

Catering Centraal 
Sabrosa kitchen & bar 

Hans Nota Optiek 
Aannemersbedrijf de Boer 

Eerste Soester Schoonmaakbedrijf 
Handelsonderneming Jan Smeeing Jr 
Jan van Dijk Tours 
M&M Smeeing B.V. 
Bres Advocaten 
KantoorExpert B.V. 
Schut Elektrotechniek 
Votrans B.V. 
Clavo Verde

ZILVEREN SPONSOREN

BRONZEN SPONSOREN



I N  B E S L A G  G E N O M E N  H E T  B E S T E

Oostergracht 36 - 3763 LZ  SOEST
tel. 035 - 601 24 33 - fax 035 - 602 57 75

 info@jpmkok.nl - www.jpmkok.nl

> Enorm werkingsbereik 
> Groot herstelvermogen
> Eenvoudige en snelle montage 
> Past in standaard 17 mm sponning 
> Hecht geen vuil en verf aan 
> Slijtvast
> Temperatuurongevoelig 
> Hoge aanhechtingswaarde

Tocht? Wind? Kieren?
Q-lon 3121 zelfklevende tochtstrip 

Onmisbaar in elk kantoor
Kantoormeubelen

www.kantoorexpert.nl

KantoorExpert Soest  
Nijverheidsweg 24a   3 762 ER Soest    T  035 - 588 9020

Nijverheidsweg 11, 3762 EP Soest • Tel.: 035-602 6900 • www.probinsoest.nl

Dé technische groothandel met kennis
• Ruime showroom • Ontzorgen van A tot Z • Een begrip in de regio • Altijd het juiste advies

Soest
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LOCATIE

PLATTEGROND

S    Schaapskooi  
       t.b.v. organisatie 
P1   Parkeren algemeen 
P2   Parkeren algemeen 
P3   Parkeren algemeen als P1 en P2 vol zijn 
P4  Paardentrailers en materiaalwagens  
       op aanwijzing van de organisatie 
F     Fietsenstalling 
 
T    Taxi standplaats 
H    Helikopter standplaats

P4 

P3 

P2 

P1 

T

H



Locatiebeschrijving en toegankelijkheid 
De festiviteiten vinden plaats op feestterrein De Blaak aan de Ferdinand 
Huycklaan 5a. Hier staat een grote (van verwarming voorziene) feest-
tent met een ruime bar.  
Voor spoedgevallen is de tent telefonisch bereikbaar via het nummer 
06-25 38 80 57.  
Het feestterrein en de feesttent zijn tijdens de buitenevenementen  
gratis toegankelijk. Voor toegang tot de overige evenementen dient u in 
het bezit te zijn van een toegangsbewijs, zie het betreffende hoofdstuk 
in deze gids. Voor meer info omtrent de verschillende evenementen 
wordt verwezen naar het elders in deze gids beschreven programma-
overzicht en de informatie op www.gildefeesten.nl. 
 

Parkeren 
Parkeren is mogelijk op het feestterrein. Het parkeerterrein is voor 
auto’s te bereiken via de ingang aan de Peter van den Breemerweg,  
dan wel via de ingang aan de Ferdinand Huycklaan, 100 meter naast de 
hoofdingang van feestterrein De Blaak.  
In het weekend van 24 en 25 augustus is er bovendien parkeergelegen-
heid aan de Peter van den Breemerweg. Tijdens deze dagen wordt het 
parkeren in goede banen geleid door scouts in uniform, dan wel door 
andere herkenbare parkeerwachters. Een bijdrage (bijvoorbeeld € 0,50), 
bestemd voor de kas van de verenigingen waarvan de leden voor het 
parkeren zorg dragen, wordt op prijs gesteld. De fietsenstalling, die in 
de avonduren verlicht is, is gelegen nabij de hoofdingang aan de  
Ferdinand Huycklaan. Tevens is er een fietsenstalling ingericht op het 
aangrenzende terrein aan de zijde richting de Birkstraat. Wij verzoeken 
u altijd de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.  
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Verkeersmaatregelen 
Stopverbod: Op de Kerkstraat (gedeelte Torenstraat/Stationsweg tot de 
Neerweg), de Neerweg, de Peter van den Breemerweg (gedeelte Kerk-
straat tot de Hooiweg) en de Ferdinand Huycklaan geldt een stopverbod 
voor beide zijden van de weg tijdens de volgende periodes:  
Zaterdag 17 augustus van 08.00 tot maandag 26 augustus 24.00 uur; 
 
Afgesloten: Op het gedeelte van de Ferdinand Huycklaan tussen de 
Kerkdwarsstraat en de Peter van den Breemerweg is op volgende data 
de weg afgesloten in beide richtingen voor bestuurders:  
Zaterdag 17 augustus vanaf 08.00 tot 16.00 uur; 
Zondag 18 augustus vanaf 08.00 tot 16.00 uur; 
Woensdag 21 augustus van 18.00 tot 20.00 uur; 
Donderdag 22 augustus van 17.30 tot 03.00 uur; 
Vrijdag 23 augustus vanaf 17.30 tot maandag 26 augustus 24.00 uur; 
 
Afgesloten: Het volgende traject is afgesloten voor bestuurders in beide 
richtingen op woensdag 21 augustus vanaf 18.00 uur tot een half uur 
na afloop van de Gildeloop: Peter van den Breemerweg (De Blaak) - 
Hooiweg - Eemweg - Lange Brinkweg - Korte Middelwijkstraat - linksaf 
Kerkpad ZZ - klein stukje Kerkstraat - linksaf Peter van den Breemerweg. 
 

Veiligheid 
Ter bescherming van uw en onze eigendommen zal de omgeving van  
de feesttent ruim verlicht zijn tijdens de avonduren. Daarnaast is in en 
om de feesttent een videosysteem actief ter bewaking van ons aller  
veiligheid. Bovendien zijn er van 23 t/m 26 augustus medewerkers  
van een beveiligingsbedrijf aanwezig die een bijdrage leveren aan de 
veiligheid en de bevoegdheid hebben daartoe personen te visiteren.  
Volg aanwijzingen ter zake op. 
 
Aansprakelijkheid 
Stichting Gildefeesten Soest alsook de besturen van de andere  
organiserende verenigingen zijn niet aansprakelijk voor ongelukken  
of schade die voor, tijdens of na de Gildefeesten ontstaan. 
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www.taichipeterdejong.nl
peter@taichipeterdejong.nl
06-1498 2577

18 september 2019, 19.00 uur
Locatie: St. Theresiastraat 16, Soest (Driesprong)
Toegang: donatie voor goed doel (bijv 5 EUR)
Iedereen is welkom, iederen kan het! Meld je aan.

INTRODUCTIELES

Breng rust in je leven door ontspannen te bewegen.
Er start een nieuwe beginnersgroep.



Voor de avonden met een toegangsprijs zijn kaarten op  
www.gildefeesten.nl te bestellen. 
  
Die kaarten worden bij binnenkomst op unieke barcode gecontroleerd. 
Het is uiteraard eenieders eigen verantwoordelijkheid dat dit toegangs-
bewijs niet ongeoorloofd gekopieerd wordt. Als de kopie eerder gescand 
wordt dan je ‘origineel’, betekent dat onherroepelijk weigering van  
toegang, zonder restitutie van het aankoopbedrag.  
 
Toegangskaarten zijn niet meer verkrijgbaar bij de traditionele  
voorverkoopadressen! 
 
Aanvullende informatie met betrekking tot de verkrijgbaarheid van  
toegangskaarten is te lezen bij de beschrijving van de programma- 
onderdelen. 
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VOORVERKOOP TOEGANGSKAARTEN

Consumpties 
Om op het feestterrein consumpties te kunnen kopen dient men aan  
de kassa in de feesttent consumptiebonnen aan te schaffen. Elk jaar 
worden nieuwe consumptiebonnen uitgegeven, die na de Gildefeesten 
alleen nog te gebruiken zijn tijdens de gildeactiviteiten in het gildehuis, 
en wel tot 30 juni 2020. Oude consumptiebonnen (d.w.z. uitgegeven 
vóór augustus 2019) zijn dus nergens meer te gebruiken. Eenmaal  
aangeschafte consumptiebonnen zijn niet meer tegen contanten in  
te wisselen bij de organisatie.  
 
Alcoholvrije dranken, waaronder koffie en thee, zijn verkrijgbaar tegen 
inlevering van een halve bon. De consumptiebonnen zijn speciaal hier-
voor voorzien van een scheurrand, waardoor zij gemakkelijk zijn op te 
delen in twee halve bonnen.  
Aan de kassa worden alleen hele consumptiebonnen verkocht.  
  
Alcoholhoudende dranken zijn verkrijgbaar tegen inlevering van een 
hele consumptiebon en worden slechts verstrekt aan personen die  
18 jaar of ouder zijn. 

De controle daarvan gebeurt aan de bar aan de hand van het zichtbaar 
dragen van een polsbandje, dat verkrijgbaar is in de nabijheid van de 
kassa’s en ingangen op vertoon van een geldig legitimatiebewijs, waar-
uit blijkt dat bovengenoemde leeftijd bereikt is. Het dragen van niet 
door de organisatie aangebrachte polsbandjes kan tot verwijdering uit 
de feesttent leiden.  
 
Garderobe 
Zoals al jaren gebruikelijk is er tijdens de Gildefeesten een bewaakte 
garderobe in de feesttent. Leden van de Soester atletiekvereniging  
Pijnenburg beheren de garderobe tegen een bijdrage ad. € 0,50, die  
geheel ten goede komt aan de kas van deze vereniging. 
 
Verloren zaken 
Informatie omtrent zoekgeraakte zaken is tijdens de Gildefeesten te 
verkrijgen bij de kassa in de feesttent. Na de feestelijkheden dient u 
zich te wenden tot het secretariaat, die zo snel mogelijk deze zaken zal 
inventariseren en overdragen aan de betreffende gemeentelijke dienst. 
 

ORGANISATIE

CONSUMPTIES EN EIGENDOMMEN





1. Iedereen dient direct de aanwijzingen van de organisatie op te volgen. 
 
2. Eenieder dient aan de toegangscontrole mee te werken.  
 
3. Legitimatie is verplicht en visitatie door daartoe gerechtigd personeel behoort tot de mogelijkheden. 
 
4. De organisatie heeft het recht om personen en/of groepen zonder opgaaf van reden de toegang te ontzeggen.  
 
5. Het betreden van het terrein en de tent is geheel voor eigen risico van de bezoeker. 
 
6. De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan aan (goederen van) bezoekers. 
 
7. Ter beveiliging worden in en om de tent video-opnames gemaakt. 
 
8. Het is verboden eigendommen van de organisatie mee naar buiten de tent en/of terrein te nemen.  
 
9. Het bezit van wapens, of voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, is verboden. 
 
10. Op avonden waarvoor een entreeprijs verschuldigd is geldt een minimumleeftijd van 16 jaar,  

tenzij anders aangegeven bij het betreffende onderdeel. 
 
11. Het is verboden te roken in de tent. 
 
12. Het is verboden drugs te gebruiken of te verhandelen. 
 
13. Alcohol, flessen, glaswerk en laserpennen mogen niet worden meegenomen naar het terrein. 
 
14. Bij verstrekking van alcohol wordt de wettelijke minimumleeftijd van 18 jaar gehanteerd. Het barpersoneel zal daarbij controleren op  

het dragen van een polsbandje, dat op basis van legitimatiecontrole verstrekt kan worden door de organisatie.  
Constatering van misbruik door het dragen van een onrechtmatig verkregen polsbandje kan leiden tot verwijdering uit de tent. 

 
15. De bezoeker kan bij de entree middels een blaasproef getest worden op alcoholgebruik. In geval dat alcoholgebruik geconstateerd wordt,  

zal het toegangsbewijs worden ingenomen zonder teruggaaf van de toegangsprijs. 
 
16. Bij alle activiteiten in het kader van de Gildefeesten worden beeld- en geluidopnamen gemaakt, met als doel om die op de website,  

social media en in andere Gildefeesten-publicaties te publiceren. 
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Elk jaar biedt de organisatie van de Gildefeesten Soest een organisatie  
uit Soest de gelegenheid om zich te presenteren aan het publiek op het 
gildeterrein De Blaak gedurende het laatste weekend van augustus. 
Dit jaar aandacht voor de organisatie van ‘Kerst in Soest’. 
 
Voor degenen die het vorig jaar gemist hebben en voor degenen die het 
dit jaar opnieuw willen beleven, organiseert stichting RENEW Soest op 
kerstavond weer ‘Kerst in Soest’. Alle mensen in Soest zijn van harte 
welkom bij dit gratis evenement.  
 
Het is het perfecte feest om met het hele gezin naar toe te gaan. Samen 
het sfeervolle kerstgevoel beleven, de gezelligheid, terwijl u meeswingt 
met de muziek, meezingt met bekende kerstliederen of luistert naar 
het hoopvolle kerstverhaal. Uit het kerstverhaal kunt u zelfs leren 
waarom sint Jozef de schutspatroon (beschermheilige) is van het gilde 
van timmerlieden. Gilden zijn eeuwen oud en steeds van essentieel  
belang geweest voor heel veel mensen. Het kerstverhaal is dat ook.  
Aan beide hebben wij nog ieder jaar een prachtig feest te danken. 

 
Vorig jaar was ‘Kerst in Soest’ een overweldigend succes. Hoe mooi is 
het om samen met vele honderden mede-Soesters het kerstfeest te  
vieren. Wij nodigen u en uw gezin, of eventuele andere huisgenoten, 
van harte uit om met ons en alle dorpsgenoten dit feest te vieren. 
Mis dit feest niet en zet kerstavond, 24 december, vast in uw agenda. 
Houdt onze website www.kerstinsoest.nl en de media in de gaten voor 
meer informatie, zoals de feestlocatie en het volledige programma. 
 
Namens ‘Kerst in Soest’ bedanken we het Sint Aechten Schuttersgilde/ 
Groot Gaesbeeker Gilde uit Soest hartelijk voor de zichtbaarheid die  
het ons als organisatie biedt. 
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WEGENS GROOT SUCCES HERHAALD

KERST IN SOEST!

Op zaterdag 14 en zondag 15 september worden dit jaar de BankGiro 
Loterij Open Monumentendag georganiseerd in Nederland en ook in 
Soest.  
 
Een comité heeft weer een attractief programma samen gesteld waarin 
de historie van Soest en de diversiteit in het materieel en immaterieel 
erfgoed wordt gepresenteerd. Dit jaar is in het kader van het teerjaar 
ook een uitgebreide rol weggelegd voor het Groot Gaesbeeker Gilde en 
haar tradities en gebruiken. Zo zal het dansen om de gildeboom op 
beide dagen worden toegelicht zowel via te verzorgen inleidingen als 
door demonstraties in en bij het gildehuis/Museum Soest. 
 
Naast deze specifieke gilde-inbreng is er ook de in HH Petrus en Paulus-
kerk (vanwege 50 jaar bestaan van de kerkzaal), Museum Soest en 
Oude Kerk een uitgebreid programma. Voor meer informatie zie 
www.openmonumentendag.nl/comite/soest/ 

SOEST 2019

OPEN MONUMENTENDAGEN 
ZATERDAG 

14/09 

ZONDAG 

15/09

DINSDAG 

24/12 

Kerstavond
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 design & studio
 XXL printing
 sign & display
 offset print
 digital print
 binding & fulfilment
 warehouse & logistics
 print management

color your identity

Torenstraat 22a • 3764 CM Soest • 035 6012 100
info@practicum.nl • practicum.nl

unieke kaarten   volledig aanpasbaar   snelle levering
KaartMix - een feestje om te verzenden en te ontvangen!

Het Soester
Uitgaansleven… 
   Toen wij nog jong waren!

Bestel nu en betaal 
slechts € 19,95
Bestel het boek via 
www.uitgeverijpeles.nl of via email 
naar info@uitgeverijpeles.nl



De organisatie van de Gildefeesten zou niet mogelijk zijn zonder de  
medewerking van velen, gildeleden zowel als niet-gildeleden.  
 
De spontane en enthousiaste medewerking stimuleert de organisato-
ren ieder jaar weer opnieuw om van de Gildefeesten iets bijzonders te 
maken. We zouden graag ieder persoonlijk willen bedanken, maar dat is 
vanwege het grote aantal medewerkers, lees vrijwilligers, niet mogelijk. 
 
Zeker zouden wij daarbij velen vergeten. Wij beperken ons hier in onze 
dank aan de gemeentelijke instanties, door wier toestemming en  
medewerking de Gildefeesten georganiseerd kunnen worden, onze  
adverteerders, die de uitgave van deze programmagids mogelijk maken, 
verschillende verenigingen uit Soest die een eigen programmaonder-
deel voor hun rekening hebben genomen en aan alle anderen, die door 
hun persoonlijke inzet of anderszins de Gildefeesten ook dit jaar onge-
twijfeld tot een succes maken. 
 
Het bestuur van de Stichting Gildefeesten Soest 
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DANKWOORD

Oplage:           19.000 ex. verspreid door vele vrijwilligers  

                           in Soest en Soesterberg 

Uitgave:           Stichting Gildefeesten Soest i.s.m.  

                           Groot Gaesbeeker Gilde of Sint Aechten SchuttersGilde Soest 

Redactie:         Redactie@gildefeesten.nl 

Vormgeving:  Studio R+M, cover: Studio Elvis 

Fotografie:     Jaap van den Broek, René van Hal, 

                           organisaties evenementen en artiesten 

Drukwerk:      Practicum Grafimedia Groep BV 

PROGRAMMAGIDS VOOR DE GILDEFEESTEN 2019 SOEST

COLOFON



035-6099020
info@vanasch.nl

Van Asch

Voor al uw:

• Grondwerkzaamheden
• Bestratingswerkzaamheden
• Rioleringen
• Infiltratiesystemen
• Waterbouwwerkzaamheden
• Advies en Ontwerp opdrachten 

100 jaar van Asch
1919 2019
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Cultuurtechniek

H.G. VAN DORRESTEIJN B.V.

www.vandorreste i jnbv.n l

Aannemer van 
projecten in  

 groen, grond
en infra

SPECIALITEITEN
Grondwerken
Maaiwerken

Cultuurtechnische 
werkzaamheden

Groenvoorzieningen 
Verhardingen

Gladheidsbestrijding
 Inname van grond en 

groenafval
Verkoop van diverse 

grondproducten

Zuidergracht 56 Soest 
tel. 035 601 51 75

Tot volgend jaar!
Van 22 tot 31 augustus

SON & SOL ZIJN DOL OP DE GILDEFEESTEN

www.wonnink.nl
Houd het hoofd koel.

O Sol...

Oeps



Transformatie Kerkplein Soest



Lange Brinkweg 77 | Soest www.extrales.com

Huiswerkbegeleiding | Bijlessen 


