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VOORWOORD
OUDERMAN EN BURGEMEESTER

SAMEN GENIETEN  
VAN DE GILDEFEESTEN  
 
De voorbereidingen voor de traditionele Soester Gildefeesten zijn in 
volle gang. Het belooft fantastisch te worden. Sport, spel, muziek,  
cultuur en vooral feest! Dagen volgepakt met allerlei activiteiten. Voor 
kinderen, jongeren, volwassen, senioren… Voor iedereen is er iets leuks 
te doen dankzij de vele vrijwilligers die dit allemaal mogelijk maken.  
 
We vieren de Gildefeesten weer als vanouds met zijn allen. Samen met 
vrienden en familie. Ontmoet oude bekenden. Maak nieuwe vrienden. 
De Gildefeesten zijn hét moment om het leven in Soest te vieren.  
En wat mij betreft verdient iedere inwoner van onze gemeente zo’n 
mooi feest. Want na een periode met Corona en met de oorlog in  
Oekraïne besef je des te meer hoe waardevol het is om samen te  
kunnen genieten van de mooie dingen in het leven.  
 
Ik wens iedereen een prachtige, zonnige ‘Gildefeestweek’. Natuurlijk 
voor al die mensen die de activiteiten bezoeken. Maar zeker ook voor  
de talloze vrijwilligers die hier heel hard aan werken. Laten we met  
zijn allen niet vergeten trots te zijn op die vrijwilligers en hun tomeloze 
inzet. Ik voel mij in ieder geval heel dankbaar dat zij dit mooie feest 
weer organiseren en kijk ernaar uit om daar samen met u van te  
genieten!  
 
De burgemeester van de gemeente Soest,  
 
Rob Metz 

’T GILD IS WEER IN BEELD 
 
 
 
Met plezier bieden wij alle inwoners van Soest deze programmagids 
aan. Twee jaar hebben wij de Gildefeesten in deze opzet verstek  
moeten laten gaan wegens de ons allen bekende pandemie. Op naar 
De Blaak, schreef ik in het voorwoord van de programmagids van 2019. 
Gelukkig kan het in 2022 weer, op naar de Gildefeesten rondom de 
laatste zondag van augustus.  
Allerhande activiteiten voor de vele doelgroepen die de Soester ge-
meenschap vorm geven. Natuurlijk staat het gildeterrein aan de  
Ferdinand Huijcklaan weer centraal bij alle activiteiten die georgani-
seerd worden. De Stichting Gildefeesten Soest heeft daarin de regie, 
maar ook vele andere organisaties dragen bij aan dit mooie festijn. 
Samen de schouders eronder voor de gehele Soester samenleving! 
 
Natuurlijk ook de schouders er onder bij de nieuwe Gildekoning op  
zondag 28 augustus. Dit is de dag van het Koningsschieten. Daarbij 
leidt het finale schot van één van de gildeleden tot het koningschap. 
Dit jaar is het Koningsschieten alleen nog weggelegd voor de manne-
lijke gildeleden. In de (ook statutaire) vernieuwingsslag die is in gezet 
kan het volgend jaar wellicht ook een dame uit het ledenbestand deze 
positie bemachtigen. Dit is dus met inachtneming van de historie en  
de opgebouwde tradities, één van de voorgenomen vernieuwingen.  
Veel dank gaat uit naar de vele organisaties en vrijwillige medewerkers 
die zich inspannen voor een mooi programma op onze Gildedagen.  
Natuurlijk ook dank aan de vele trouwe adverteerders in dit program-
mablad en de ondersteunende sponsoren die ons daarmee helpen om 
het programma rond te maken. 
 
Ik wens u bij het doornemen van deze gids alvast de opbouw van een 
goed gildegevoel toe. Dit in aanloop naar de 10 dagen aan festiviteiten. 
Natuurlijk wensen wij velen van deze lezers te verwelkomen op deze 
Gildefeesten. Samen de schouders er onder op De Blaak! 
 
Kees Wantenaar 
ouderman Groot Gaesbeeker Gilde 



GILDEFEESTEN
PROGRAMMA
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ZATERDAG   20 AUGUSTUS 
08.00 - 18.00 uur Soester Wandelweekend Le Champion / Rotary Soest 
 
ZONDAG       21 AUGUSTUS 
08.00 - 18.00 uur Soester Wandelweekend Le Champion / Rotary Soest 
 
MAANDAG    22 AUGUSTUS 
18.00 uur       Recreatieve Fietstocht georganiseerd door Tempo Soest 
 
WOENSDAG 24 AUGUSTUS 
18.40 - 21.00 uur Gildeloop georganiseerd door AV Pijnenburg 
 
DONDERDAG 25 AUGUSTUS 
18.15 uur       Afhalen Gildekoning vanaf huisadres 
20.00 - 01.00 uur Koningsbal voor gildeleden en gildevrienden 
  
VRIJDAG      26 AUGUSTUS 
20.30 - 01.00 uur Poppodium met Papa di Grazzi  
                          en Marcel Swerissen met ‘Nederpop van Toen’  
 

ORGANISATIE 

Stichting Gildefeesten Soest  

www.gildefeesten.nl 

secretariaat@gildefeesten.nl  

Postbus 321, 3760 AH Soest  

035-603 02 34 / 06-11 56 67 06 

 



3

ZATERDAG   27 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 
 
20.30 - 01.00 uur Party Night met  
                          het ‘Foute Uur’ van Qmusic, Freddy Moreira en Bizzey  
 
ZONDAG       28 AUGUSTUS 
09.30 uur       Viering met Gilde-eer in Petrus en Pauluskerk 
                          Trefpunt De Blaak: 
12.00 - 14.30 uur KidsEvent en Kindershow Sesamstraat 
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 
 
19.30 - 20.30 uur Afhalen nieuwe Gildekoning vanaf huisadres 
20.30 - 00.30 uur Hollandse avond Radio NL 
                          met Samantha Steenwijk, Stef Ekkel, René Karst en John de Bever  
 
MAANDAG    29 AUGUSTUS 
14.00 - 16.30 uur 55+ Festival  
                          met The Old Man’s Pleasure Band, Eeke en The Murphy Jets 
19.00 - 23.00 uur Back2School FrisFeest  
 

 

Wijzigingen in het programma voorbehouden



Dorresteinweg 70-18 
3763 LL Soest 

info@sandravanooijen.nl 
06 - 300 023 44

Maak online uw stofkeuze en kijk voor meer 
informatie op sandravanooijen.nl

AGRARISCH 

LANDELIJK WONEN

TAXATIES

groeneraedt.nl

- Loodgieterswerken
- Sanitair
- Gas

- Verwarming en onderhoud
- Elektra

Beckeringhstraat 57, 3762 EV  Soest  |  035 - 601 69 03
info@dijssel-installatie.nl  |  www.dijssel-installatie.nl  Dorresteinweg 72b Soest • 035 - 6012883

vaarderhoogt.nl • webshop.vaarderhoogt.nl

ELKE DAG
GROOTGROEN 

GILDEFEEST BIJ  
‘T VAARDERHOOGT



Rotaryclub Soest-Baarn organiseert in samenwerking met Le Champion 
op zaterdag 20 en zondag 21 augustus de vierde 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 zijn beide dagen op het Gildeterrein. Het Soester Wandelweekend 
valt in het weekend voorafgaande aan de Gildefeesten en is daarmee het 
startsein voor de welbekende feesten. Teamuitbehandeld.nl is als goed 
doel aan het evenement verbonden. Daarnaast wordt er ook geld opge-
haald voor lokale goede doelen.  
 
Op zaterdag is het de Baarnse Bossendag die wandelaars door het 
Baarnse bos brengt, langs Paleis Soestdijk en door de Lage Vuursche.  
Zondag is het de Soester Duinendag met unieke locaties als de Korte  
en Lange Duinen, Landgoed De Paltz en Vliegbasis Soesterberg.  
Dagelijks kunnen deelnemers kiezen uit een afstand van 10, 20 of  
30 km. Op zondag is er ook weer een route van 3,5 km die rolstoel- 
vriendelijk is en goed geschikt voor gezinnen met jonge kinderen.  
 

Kom op 20 en 21 augustus sfeer proeven op het gildeterrein. Op beide 
dagen is er in de middag na de finish feest in de gildetent. 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 vrijwilliger 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 vierde editie van het  
Soester Wandelweekend.  
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ROTARYCLUB SOEST-BAARN/LE CHAMPION 
SOESTER WANDELWEEKEND

ZONDAG 

21/08 
van 08.00 tot 18.00 uur 
INSCHRIJVEN 
Muziek bij finish

ZATERDAG 

20/08 
van 08.00 tot 18.00 uur 
INSCHRIJVEN 
Muziek bij finish





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 vinden 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 be-
dragen € 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  
van u te zien. 
 
Inlichtingen: opentochten@tempo-soest.nl 
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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 20.30 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 € 3,00 en voor  
volwassenen € 6,50 (voorinschrijven € 5,50).  
Er wordt gebruik gemaakt van elektronische tijdwaarneming via chip.  
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 tent.  

ATLETIEKVERENIGING PIJNENBURG
GILDELOOP

RTV TEMPO SOEST
RECREATIEVE FIETSTOCHT 

MAANDAG 

22/08 
vanaf 18.00 uur 
INSCHRIJVEN

WOENSDAG 

24/08 
van 18.40 tot 21.00 uur 
INSCHRIJVEN 
Voor publiek gratis!



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



Koning Jeroen van Hamersveld Ringenoldus zal vervolgens zijn konings-
schild, via de ouderman, aan het Gilde overdragen zodat deze op de  
koningsmantel kan worden bevestigd die gedragen wordt bij officiële  
presentaties van het gilde(korps). Wat daarna volgt blijft altijd een  
verrassing die menigeen niet gemist zou willen hebben. 
 
Aansluitend zal de avond in informele sfeer met gezellig entertainment 
worden voortgezet, waarbij de voetjes zeker van de vloer zullen komen 
voortgezet. 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
KONINGSBAL
 Let op: van 20.00 tot 21.15 uur is er geen toegang mogelijk tot de feesttent! Deze avond is exclusief  
toegankelijk voor gildeleden en gildevrienden onder vertoon van hun thuis ontvangen toegangskaart. 

Het Koningsbal kent een lange historie. Vele jaren was het op de vrij-
dag of de zondagavond, maar sinds geruime tijd wordt het Koningsbal 
gecombineerd met de ledenavond op de donderdagavond voor het  
Koningsschieten. 
Rond 18.15 uur wordt het koningspaar door het gildekorps van hun 
huis opgehaald. Daar wordt de tijd genomen om een feestelijke  
presentatie te verzorgen gevolgd door een kort informeel samenzijn. 
 
Even voor achten zal het gildekorps het koningspaar op een feestelijke 
manier naar hun plaats nabij het podium in de feesttent begeleiden. 
Uiteindelijk zijn zij het middelpunt van deze avond, reden waarom juist 
deze avond sinds enkele jaren ‘Koningsbal’ heet.  
Tijdens deze avond worden eerst de afgelopen jaar overleden gilde-
leden en gildevrienden herdacht. De koning zal voor elk van hen een 
kaars ontsteken.  
Vervolgens zullen diverse gildebroeders worden geïnstalleerd 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, voorheen een pond was, aan de vertegenwoordiger van 
de geestelijke overheid. Deze verzorgt ook een kort meditatief  
moment, waarna de geïnstalleerde gildebroeders zich verdienstelijk 
mogen maken door de aanwezigen van een kopje thee of koffie te  
voorzien. 
Wie weet hoe het volgend jaar gaat, maar nu nog volgens de ‘oude’  
tradities. 
 

DONDERDAG 

25/08 
van 20.00 tot 01.00 uur 
Zaal open: 19.30 uur 
BESLOTEN



51 61 41 87

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!

De locatie voor al uw feesten, congressen, 
muziekuitvoeringen, vergaderingen,  

particuliere en zakelijke evenementen. 
 

Soesterbergsestraat 18 - 3768EJ Soest 
Tel.: 035-6013759 

info@cultureelcentrumderank.nl 



De laatste jaren is de vrijdagavond van de Gildefeesten uitgegroeid tot 
dé feestavond die je niet mag missen. De belangrijkste ingrediënten? 
Een band die fantastisch speelt, een knotsgekke show en een hoog 
meezing-gehalte.  
  
Papa di Grazzi behoort tot de absolute top van de cover- en party bands 
en is in iedere feesttent een graag geziene gast. Ze staat garant voor 
een gelikte en veelzijdige show met maffe taferelen, maar is daarnaast 
ook super muzikaal. Tijdens de avondvullende show worden rock- en 
feestnummers afgewisseld met up-to-date Top 40 hits en zullen ook de 
classics uit de eighties en nineties niet ontbreken.  
  
Om het helemaal een topavond te maken wordt er nog een Hollands 
sausje toegevoegd. Tijdens de show ‘Nederpop van Toen’ maakt ras-
muzikant Marcel Swerissen het bijna onmogelijk om niet keihard mee 
te zingen op nummers als ‘Even aan mijn moeder vragen’ en ‘Dansen 
op de vulkaan’.  
  
Dat belooft een knallende start van het weekend te worden!   
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PAPA DI GRAZZI EN ‘NEDERPOP VAN TOEN’
POPPODIUM

VRIJDAG 

26/08 
vanaf 20.30 uur 
ENTREEBEWIJS

 Let op: leeftijd vanaf 16 jaar!

Marcel Swerissen

Papa di Grazzi





Zaterdag 27 augustus start het gildeweekend boordevol activiteiten  
op en rond De Blaak. Het gildeterrein is tot de laatste meter in gebruik 
als tweede thuis voor vele duizenden Soesters en andere belangstel-
lenden. Het zaterdagprogramma is vol actie, je kunt er actief aan  
meedoen of er kijkend van genieten en je komt altijd bekenden tegen.  
 
Een sfeerimpressie van een van onze reporters (tevens medewerker):  
„Op zaterdagochtend is het al feest om in de vroege uurtjes bij de tent  
in de buurt te zijn. Dat voorrecht hebben wij, omdat wij dan de kraam 
klaarzetten voor de kassa voor de kinderspelen. Mensen druppelen het 
terrein op, er hangt al een sfeer van enthousiasme en gezelligheid.  
De kinderkassa is de plek waar de kinderen al om 10.00 uur staan te 
springen om een polsbandje voor de springkussens en kaartjes voor het 
schminken enzovoorts te kopen. Onderwijl hebben wij perfect uitzicht 
op misschien wel het leukste element van de Volksspelen, een bonte 
stoet van groepen.  
De Volksspelen is misschien wel een sportief element, maar het is 
vooral een groot feest, een feest van vrienden, collega’s, families of  
anderszins aan elkaar verbonden groepen mensen, die in een uitbun-
dige sfeer spellen spelen. Belangrijk element voor een deel van deze 
groepen is de uitdossing voor dit jaar, het thema, de uitvoering en ook 
voor sommige zelfs hun entree op het veld.  
 

Wij zien er met veel plezier naar uit om ze te zien komen, in 2CV’s, op 
fietsen, trekkers, we gaan het zien. En de creativiteit en kleurenpracht 
van hun outfits, ons kraampje staat eerste rang en wij zijn er op tijd 
klaar voor! Deze bonte stoet gaat met elkaar de strijd aan, een verbeten 
strijd om de winst, want wie is er de beste met bierschuiven, sponzen 
gooien, de draaiwip, het tropisch eiland of andere gekkigheid. Eigenlijk 
is de vraag wie wordt het meest nat, vies, aangeschoten en wie heeft 
de meeste lol. En dan opgehitst door de vrolijke noten van de DJ gaat in 
de loop van de dag het dak van de tent eraf.  
 
En dat zijn alleen nog maar de Volksspelen en de kinderattracties, want 
ook het Volkspaardenfeest en de schietwedstrijden, waaronder het 
oud-Koningenkampen, trekken ieder hun eigen publiek.  
 
De toegang tot het gildeterrein is zoals altijd gratis.  
In de directe omgeving 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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Vlak voor ter perse gaan werd bekend dat deze activiteit dit jaar helaas NIET plaatsvindt.

TEMPO SOEST
TOERTOCHTEN

ROND DE BLAAK
INTRO VOLKSFEEST 

ZATERDAG 

27/08 
vanaf 08.00 uur 
Muziek feesttent: 
14.00 tot 18.00 uur 
GRATIS

ZATERDAG 

27/08 
vanaf 08.30 uur 
INSCHRIJVEN





Nu we eindelijk weer van alles mogen en kunnen organiseren, zijn  
ook wij weer van de partij en wel op zaterdag 27 augustus.  
Het ‘VolksPaardenFeest’ vindt plaats op het gildeterrein aan de  
Ferdinand Huycklaan in Soest.  
 

We starten met de pony’s rond 9.00 uur. Hierna zullen de diverse  
rubrieken pony’s en paarden elkaar opvolgen en rond 11.45 uur krijgt  
u de, noem het, finale van de ‘bestgaande’ pony’s en paarden te zien. 
De ruiters en amazones zullen hun uiterste best doen, in alle opzichten, 
om de felbegeerde titels voor het jaar 2022 binnen te halen. Als altijd is 
het aan de professionele jury wie dit jaar de winnaars worden en wie 
de ereronde voor het publiek mogen rijden.  
 
Rond 12.30 uur starten we met het middagprogramma. Hoe het totaal-
plaatje eruit komt te zien is nog niet met zekerheid te zeggen.  
Wedstrijd en amusement wisselen elkaar deze middag weer af. Enkele 
rubrieken zijn inmiddels blijvertjes geworden, klassiekers kunnen we  
ze noemen. Denk hierbij aan ‘Shetlander springen aan de hand’, mits 
natuurlijk voldoende aanmeldingen. De Mini Marathon voor aanspan-
ningen mag niet ontbreken evenals het populaire ‘Spring je Spel’, waar-
bij weer leuke geldprijzen te winnen zijn. 
Aan variatie in het programma geen gebrek en laat je vooral weer ver-
rassen door wat er zoal mogelijk is in de paardensport. 
Dus kom zaterdag 27 augustus naar het gildeterrein aan de Ferdinand 
Huycklaan! 
 
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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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 leeftijdscategorieen attracties neergezet 
zoals een draaimolen en helemaal in Jungle-stijl de Hindernisbaan, 
Base Jump, Jumping Balls, Multiplay e.a. 
Ook voor een glitter-tattoo of een mooi geschminkt gezicht kun je hier  
terecht. 
 
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. 
 
Polsbandje: Voor € 3,00 kan een bandje worden gekocht waardoor  
het kind onafgebroken die dag van de attracties gebruik kan maken.  
Rond 17.00 uur worden de attracties weer opgeruimd.  
  

GILDETERREIN
KINDERSPELEN ZATERDAG

WPE EEMLAND
HET ‘VOLKSPAARDENFEEST’

ZATERDAG 

27/08 
van 09.00 tot 17.00 uur 
INSCHRIJVEN 
Voor publiek gratis!

ZATERDAG 

27/08 
vanaf 11.00 tot 17.00 uur 
POLSBANDJE



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 populair zijn, blijkt wel uit het feit dat het maximale 
aantal inschrijvingen de afgelopen edities steevast binnen 1 uur na het 
openen van de website bereikt was. Dat de inschrijving op deze manier 
is uitgegroeid tot een extra spelonderdeel met misschien wel de meeste 
tijdsdruk is nooit de bedoeling geweest en was aanleiding om de proce-
dure dit jaar wat te herzien. De teams hebben meer tijd gekregen om  
in te schrijven. De aldus ontstane lijst is gescreend op dubbelingen en  
voor de resulterende 93 inschrijvingen is door loting onder toezicht  
van de notaris bepaald wie deel kunnen nemen en wie voorlopig op  
een reservelijst staan.  
 
 
 
 
 
 
 

Duidelijk is ook dat deelnemen voor de meeste teams belangrijker  
is dan winnen. Al maanden voor de Volkspelen zijn veel teams aan  
het nadenken over het thema waarmee ze de bezoekers van het gilde-
terrein gaan verrassen. De Volksspelencommissie wordt telkens aan- 
genaam verrast door de uitdossingen waarmee de verschillende teams 
het veld betreden.  
  
Het is altijd weer even afwachten wat 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 druk-
ken. Het zal zeker weer een geslaagde middag worden voor deelnemers, 
publiek en organisatie. Zeker na 3 jaar smachten… 

WEER 72 DEELNEMENDE TEAMS
VOLKSSPELEN

ZATERDAG 

27/08 
van 11.30 tot 15.30 uur 
VOOR PUBLIEK 
GRATIS 
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 Let op: inschrijving gesloten!
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ZATERDAG 27 AUGUSTUS 
 
Ook tijdens de Gildefeesten 2022 worden achter op het gildeterrein  
De Blaak verschillende schietbomen geplaatst. Naast gildebroeders en  
gildezusters, 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 gecerti- 
ficeerd 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 de Blaak bij de schietbomen; 
⦁      Er geldt een minimumleeftijd van 12 jaar om te mogen schieten 
        (m.u.v. kinderschieten); 
⦁     Kosten inschrijving: € 2,50 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 achter op de Blaak bij de schiet-
bomen. 
 
Kinderschieten (schijfschieten) - vanaf 12:30 uur 
Voor de jongere jeugd is er de mogelijkheid om deel te nemen aan het 
schijfschieten. 

KAMPIOEN EN  
PRIJSSCHIETEN

JEUGDKONING(IN)  
vanaf 13.00 uur 

KINDERSCHIETEN 
vanaf 12.30 uur 

PRIJSSCHIETEN 
vanaf 12.30 uur 

KAMPIOEN- 
SCHIETEN 
vanaf 12.30 uur

ZATERDAG 

27/08 
  
INSCHRIJVEN 
Voor publiek gratis!
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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. 
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ZONDAG 28 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, kwalificeren voor de finale kan tot 15.00 uur. Degenen die  
zich plaatsen voor de finales zullen vanaf 15:00 uur in een spannende 
afvalrace uitmaken wie in de verschillende categorieën de kampioen-
schappen 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  
succes en is inmiddels een vast onderdeel in het programma van deze 
zondagmiddag. Voor deelname wordt een bijdrage gevraagd van € 2,50; 
inschrijven is mogelijk in de partytent achter op de Blaak bij de schiet-
bomen vanaf 13:45 uur tot 14:00 uur. 

DAMES  
KLOMPSCHIETEN 
vanaf 14.00 uur

PRIJSSCHIETEN 
vanaf 13.30 uur 

KAMPIOEN- 
SCHIETEN 
vanaf 13.30 uur

ZONDAG 

28/08 
  
INSCHRIJVEN 
Voor publiek gratis!



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

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 

Frank Spijker                             2019 

Jeroen van Hamersveld        2021 

Koningen  
Groot Gaesbeeker 
Gilde vanaf 1960

* deze koningen zijn overleden

SON & SOL ZIJN DOL OP DE GILDEFEESTEN

www.wonnink.nl
Houd het hoofd koel.

O Sol...

Oeps



Al meer dan 60 jaar strijden gildebroeders in Soest om het konings-
schap van het Groot Gaesbeeker Gilde. In die jaren hebben meer dan 
55 gildebroeders die titel verworven. 
 
 
In 2021 behaalde Jeroen van Hamersveld Ringenoldus de titel Gilde- 
koning 2021. Op zondag 28 augustus zal de strijd opnieuw losbranden. 
De gildebroeders die de titel Soester Gildekoning hebben behaald 
komen de dag ervoor al samen onder de schietbomen voor een onder-
linge strijd om 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 inmiddels een 
hechte vriendenclub geworden. Ook op andere momenten voelen zij 
zich met elkaar nauw verbonden. Ze delen samen lief en leed.  
 
Nadat ze zich uiterlijk om 12.30 uur hebben gemeld bij wedstrijdleider 
Martin van den Heuvel en zijn ingeschreven, wordt door loting de volg-
orde van het schieten bepaald. Voordat het eerste schot wordt gelost,  
is er nog even tijd voor een groepsfoto met in hun midden ook de rege-
rend Gildekoning, dit jaar dus Jeroen van Hamersveld. Inmiddels heeft 
elke deelnemer ook consumptiebonnen in de pot gedaan, zodat ze de 
middag tijdens de wedstrijd niet op een droogje hoeven te zitten of te 
staan.  
 
De vraag is wie de opvolger wordt van Marcel van den Breemer, die in 
2019 (de laatste keer dat om de titel gestreden kon worden vanwege 
de COVID beperkingen) deze titel veroverde. Dat zal na ongeveer één 
dan wel anderhalf uur bekend zijn. Want de ervaring leert dat de  
houten vogel zich dan wel gewonnen weet en het laatste stukje naar  
beneden is gekomen.  
 
Iedereen is van harte uitgenodigd om even naar deze strijd te komen 
kijken; een bijzonder schouwspel! 
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‘KONING DER KONINGEN’
OUD-KONINGENKAMPEN 

ZATERDAG 

27/08 
vanaf 12.30 uur 



Is het bedrijvencentrum makkelijk te bereiken? 

'Het bedrijvencentrum vind je net over de grens van Soest 

aan de Heliumweg 38 in Amersfoort en is ook goed 

bereikbaar met het openbaar vervoer. Neem gerust contact 

met ons op, vraag naar de mogelijkheden en kom een kijkje 

nemen bij ABOG Business Centre. Werken alsof je thuis 

bent, maar dan beter!'

Wat is het adres? 

ABOG Business Centre 

Heliumweg 38 

Amersfoort

E: sven@abog-vastgoed.nl 

M: 06-200 94 697 

W: abogbusinesscentre.nl

Jullie Business Centre is geopend en biedt 

verschillende werkruimtes aan. Hoe zijn jullie op dit 

idee gekomen?

'Samen met mijn broer, zus en ouders hebben wij het 

plan ontwikkeld. We zagen een noodzaak in de markt wat 

betreft flexibele werkplekken, kantoorruimtes en 

vergaderzalen en hebben hier gehoor aan gegeven. ABOG 

BC biedt kantoren voor iedereen in elk formaat én met 

flexibele huuropties aan. Een speciaal concept ‘powered 

by nature’.'

Kun je iets meer vertellen over het concept? 

'Je brengt veel tijd door op de plek waar je werkt en 

daarom is het van belang dat die plek iets voor je doet. 

Geen optelsom van vierkante meters maar een plek 

ontworpen met aandacht voor jou. Wij transformeren 

gebouwen: van een saai, statisch, grijs kantoor naar 

inspirerende werkplekken met een ziel, waar mensen met 

plezier achter hun laptop plaatsnemen. Iedere ruimte is 

anders ingericht en geïnspireerd op de natuur. Zo zijn 

bijvoorbeeld de muren door het hele pand behangen met 

fotobehang van de Nederlandse bossen met in het wild 

levende dieren.'

Jullie werken met de ABC-app, wat kun je hier 

allemaal mee? 

'Met de ABC-App regel je heel gemakkelijk zelf jouw ideale 

24/7 werkplek voor je business. Jouw eigen bureau, jouw 

eigen werktijden, beschikking over een veilige locker en 

profiteren van gedeelde kantoorvoorzieningen.'

Leuk om te weten: 
'Op het dak staat een bijenkolonie. De honing geven

 wij aan de huurders en klanten. Ook hebben wij een

 insectenhotel, waarbij wij de natuur een handje helpen 

om het ecosysteem op natuurlijke wijze in stand 

te houden.'

Nog een leuk weetje:

'Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel. 

Zo is heel het dak bedekt met zonnepanelen, 

welgeteld 522 stuks om in de energie voorziening

 te voorzien.'

IN GESPREK MET 
SVEN BOSMAN VAN ABOG BUSINESS CENTRE

ENTHOUSIAST EN VOL TROTS STEEKT HIJ DIRECT VAN WAL; ‘ONS 
FAMILIEBEDRIJF OPENT DEZE ZOMER DE DEUREN VAN HAAR 
EERSTE BUSSINESS CENTRE VOOR ONDERNEMERS.’ BEN JIJ OF 
KEN JIJ EEN ONDERNEMER DIE OP ZOEK IS NAAR EEN 
FLEXWERKPLEK OF KANTOORRUIMTE? DAN BEN JE BIJ ONS AAN 
HET JUISTE ADRES. 

  

  

  

Flexibele kantoorruimtes

en flexwerkplekken

Next level hospitality

Horeca op locatie

Inspirerende

vergaderruimtes

Bruisende community

Innovatieve technologie



Zaterdagavond is Party Night!  
Natuurlijk met de lekkerste muziek van nu.  
 
Maar we draaien eerst een uurtje warm op de aller-aller-aller-foutste 
hits tijdens het ‘Foute Uur’ van Qmusic. Dat wordt een uur lang dan-
sen, feesten en (her)beleven van de meest verkeerde nummers die we 
stiekem allemaal wel erg goed vinden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na deze absolute gangmaker wordt het stokje overgenomen door 
Freddy Moreira. Met zijn ultieme combinatie van Antilliaanse ritmes  
en urban zal hij ons tot de laatste seconden in beweging houden.  
Tip vooraf: neem losse heupen mee! 
 
Rond middernacht maakt een echte Amersfoorter zijn opwachting op 
het podium: Bizzey. En zoals zijn naam al verraadt is Bizzey de laatste 
tijd druk geweest. Hij brengt track na track uit die goed zijn voor mil-
joenen views en streams. Hierbij werkt hij samen met grootheden als 
Hardwell en Ronnie Flex. 
 
Of je nu komt om te dansen, zingen, of gewoon voor de gezelligheid: 
Party Night is the place to be.  
Online ticketverkoop: www.gildefeesten.nl 
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‘FOUTE UUR’ VAN QMUSIC, FREDDY MOREIRA EN BIZZEY

PARTY NIGHT
ZATERDAG 

27/08 
van 20.30 tot 01.00 uur 
ENTREEBEWIJS

 Let op: leeftijd vanaf 16 jaar!

Bizzey

Freddy Moreira



Traditioneel zal de dag waarop de gildebroeders gaan strijden om het 
koningsschap worden geopend met een eucharistieviering. Dit jaar 
wordt deze gehouden om 9.30 uur in de HH Petrus en Pauluskerk.  
 
De leden van het gildekorps met koningspaar en oud-koningen ver- 
zamelen zich bij het Gildehuis om vlak voor de kerkdienst naar de aan 
de overzijde gelegen kerk te trekken. De leden van het koor Inspiratie, 
onder leiding van dirigent Theo Hoogenboom hebben dan inmiddels 
ook al hun stembanden opgewarmd, de kaarsen in de koperen kronen 
zijn aangestoken en bloemen fleuren de kerk op. De bijzondere viering 
met Gilde-eer kan beginnen.  
 
Met slaande trom, bazuingeschal en wapperende vendels zal even voor 
half tien de kerk in worden getrokken en zal aansluitend de celebrant 
pastor Mauricio Meneses naar het altaar worden begeleid door de  
ouderman voorafgegaan door het vaandel en de gildetrommen.  
 
De vieringen op de dag van het Koningsschieten 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 RK-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 andere 
belangstellenden om de band met  
de kerk, maar ook die onderling, te 
versterken. Na afloop van de viering 
vertrekken de gildeleden en gilde- 
vrienden naar het gildeterrein  
De Blaak om daar ‘s middags te  
strijden om dat felbegeerde  
koningsschap. 
 

GILDEMIS IN DE HH PETRUS EN PAULUSKERK 
VIERING MET GILDE-EER 

ZONDAG 

28/08 
09.30 uur
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Het Gildeleven is één grote aaneenschakeling van tradities.  
 
Veel tradities worden jaarlijks gevierd, soms al decennialang. De laatste 
zondag van augustus zou je als één grote gildetraditie kunnen zien. 
Ook menig Soester heeft deze dag zijn eigen tradities op en rond het 
gildeterrein De Blaak.  
 
Liefhebbers van Egerländer volksmuziek wagen zich als eerste in de  
gildetent voor het concert van de Eemlander Blaaskapel.  
Kinderen halen een polsbandje, zodat ze de hele middag weer van de 
vele attracties op het terrein kunnen genieten.  
Leden van de het gildekorps drinken de eerste biertjes van het tap- 
eiland.  
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.  
 
Wij zijn blij dat we na twee jaar weer samen uw en onze tradities  
kunnen vieren. 
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TREFPUNT DE BLAAK ZONDAG 

28/08 
vanaf 12.00 uur 
Muziek in de feesttent: 
15.00 tot 18.00 uur 
GRATIS 

GILDEZONDAG





Ook wij zeggen… ”Gelukkig we kunnen weer samen muziek maken. 
Dat is toch wel heel erg fijn!” 
 
En dus verzorgt de Eemlander Blaaskapel onder leiding van Adri 
Verlaan als vanouds een zondagmiddagconcert tijdens het Konings-
schieten bij de Gildefeesten. Traditiegetrouw komen de klanken uit  
verschillende streken. Polka’s, walsen… van alles komt voorbij en  
natuurlijk mogen ook de voetjes van de vloer. 
 
De Eemlander Blaaskapel wenst u veel luister-, kijk- en misschien  
wel dansplezier. 
 
O ja, voor het geval u het nog niet wist:  
De Eemlander Blaaskapel is een onderdeel van Muziekvereniging  
PVO Soest! 
 
Contactpersoon Eemlander Blaaskapel: 
Esther Bakker 
Secretaris@pvosoest.nl  
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Wegens 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 daar tussenin een Meet&Greet mogelijkheid met de figuren waar 
inmiddels generaties mee zijn opgegroeid. Dit jaar is dat Sesamstraat; 
verdere toelichting overbodig.  
 
Voor de allerjongste jeugd staat evenals zaterdag een kinderboerderij 
met dieren zoals kuikens, kippen en konijnen. Voor diezelfde leeftijds-
categorie is er een draaimolen en het Jungle-park (zie zaterdag).  
De oudere jeugd vanaf ca. 10 jaar bieden we attracties als de Bungee 
trampoline en Klimwand.  
Voor € 3,00 kan een bandje worden gekocht waardoor men onafge- 
broken die dag van de attracties gebruik kan maken.  
 
En dan ook nog het KidsEvent (gratis toegang) waar voor de jeugd van 
ca. 4 - 11 jaar stands met diverse activiteiten zullen worden ingericht. 
Kinderen worden uitgedaagd middels workshops in de  
categorie cultureel, sportief, creatief, muzikaal en beauty. 

GILDETERREIN
KIDSEVENT EN KINDERSHOW

DE EEMLANDER BLAASKAPEL
ZONDAGMIDDAGCONCERT

ZONDAG 

28/08 
van 12.30 tot 15.00 uur  
GRATIS

ZONDAG 

28/08 
van 12.00 tot 17.00 uur 
POLSBANDJE 
KidsEvent gratis!



Er wordt het hele jaar naar uit gekeken, het evenement waar het Groot 
Gaesbeeker Gilde uiteindelijk om draait.  
 
Al ver vóór de start van de inschrijving stromen de gildebroeders de 
tent in en zoeken contact met vrienden en familieleden om gezamen-
lijk in te schrijven. Steeds meer hebben hierbij een voorkeursnummer, 
omdat ze verwachten met dát nummer de kans op het koningschap te 
vergroten.  
 
De leden, die willen meeschieten om het koningschap verzamelen  
zich bij de schietboom. Een zekere spanning hangt er al direct, wie oh 
wie zal het verlossende schot vuren en zich Gildekoning 2022 mogen 
noemen?  
 

Het zijn de roden en de blauwen, want de schutters schieten aanvanke-
lijk op 2 vogels. Door de schoten die in de eerste fase worden afge-
vuurd, worden de vogels al letterlijk en figuurlijk vleugellam gemaakt. 
Prijzen zijn er namelijk al te verdienen door kop, vleugels en staart van 
de vogel af te schieten.  
 
Daarna gaat iedereen op dezelfde vogel (de vogel van welke als eerste 
alle vier de prijzen zijn afgeschoten) verder schieten tot het winnende 
schot, waarbij op zeker moment de vogel valt. Het is genieten zo dicht 
bij de schietboom, je voelt de spanning van de schutters, waarvan som-
migen al decennia hopen koning te worden, maar ook van de partners, 
die aan de kant toekijken. De ene partner hoopvol, omdat ze het leuk 
vindt, de andere enigszins bezorgd, want tja wat komt er dan op je af. 
Het publiek dromt zo tegen drie uur samen en krijgt nekklachten van 
het naar de vogel kijken. Onder het genot van een drankje worden de 
vorderingen gevolgd met een ‘ahhhh’ als er een stuk van de vogel af-
vliegt en een ‘oehhh’ als het schot mist of de vogel wiebelt op de paal. 
  
Vorig jaar werd precies om 4 uur het vierhonderdste schot door Jeroen 
van Hamersveld Ringenoldus gelost, hij werd schutterskoning 2021. 
Wie volgt hem dit jaar op?  
 
De nieuwe Gildekoning en zijn partner worden door het gildekorps  
opgehaald voor de huldiging. Hij loopt over het vaandel en krijgt de  
koningsmantel omgehangen, een huldeblijk waarmee hij gepresen-
teerd wordt aan het talrijke publiek op het terrein en in de feesttent. 

GILDEFEESTEN
KONINGSSCHIETEN
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KAMPIOEN- EN PRIJSSCHIETEN ZONDAG: ZIE PAGINA 19

ZONDAG 

28/08 
vanaf 13.00 uur 
INSCHRIJVEN 
Voor publiek gratis!
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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 onder- 
danigheid van het Gilde wordt uitgebeeld.  
 
Op Koningsdag 2019, toen de Koninklijke familie Amersfoort bezocht, 
hebben Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima over het vaan-
del gelopen. Via een live uitzending heeft heel Nederland deze indruk-
wekkende beelden kunnen zien.

Van de schouders op het gildeterrein, in het zadel als regerend vorst.  
Uiteraard neem je deel aan het Koningsschieten met maar één doel: 
Het laatste stukje hout van de koningsvogel naar beneden schieten en 
vervolgens een jaar lang – behangen met de zilveren gedenkschilden op 
de koningsmantel – het middelpunt van het Soester Gilde zijn. Maar 
toch, dan is het zover. Terwijl je aan het bijkomen bent van de schrik en 
nageniet van de vreugde en aandacht van enige uren geleden, klinkt in 
de verte de inmiddels vertrouwde muziek van het uitgelaten gildekorps.  
 
Vele felicitaties heb je al in ontvangst genomen en vele zullen er gedu-
rende deze Gildefeesten nog volgen. Er gaat 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. Deze is veelal door buurtbewoners rijkelijk 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 het 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:
HULDEBLIJK

ZONDAG 

28/08 
rond 19.30 uur 
IEDEREEN  
MAG MEE!

GILDE-EER
LOPEN OVER HET GILDEVAANDEL 
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ZIN IN NOG EEN FEESTJE?

WIJ VIEREN ONS 10-JARIG 

JUBILEUM MET KORTING!

10,00

19,50 

WASPROGRAMMA
HET BESTE

KORTINGSBON

Geldig t/m 31 augustus 2022

€9,50 KORTING

Geldig t/m 30 september 2022

€9,50 KORTING

10,00

19,50 

WASPROGRAMMA
HET BESTE

KORTINGSBON

Inleveren bij Oostergracht 25, SoestInleveren bij Oostergracht 25, Soest

Oostergracht 25, 3763 LX Soest



 Let op: leeftijd vanaf 16 jaar!
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FEEST- EN DANSAVOND RADIO NL
HOLLANDSE AVOND

ZONDAG 

28/08 
van 20.30 tot 00.30 uur 
ENTREEBEWIJS

Stef Ekkel en Rene Karst’ Samantha Steenwijk

John de Bever
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De oergezellige Hollandstalige muziekavond is een geweldige afsluiting 
van het weekend. De RadioNL Drive-in Show is de roadshow van het 
populaire radiostation RadioNL. Tijdens de 4 uur durende show wordt 
er Nederlandstalige muziek gedraaid door een bekende RadioNL DJ. 
Daarnaast zullen er meerdere artiesten live komen optreden.  
 
Wat dacht u van Samantha Steenwijk? In 2009 maakt Samantha een 
vliegende entrée met ‘Kom ga mee met mij’. Ruim tien jaar later is  
Samantha een bekende verschijning op menig groot muziekfeest, zoals 
de Toppers en Holland Zingt Hazes, maar mag ze zich ook tv-persoon-
lijkheid noemen. Op de planken in de gildetent zullen nummer als  
‘Lieveling’, ‘Wat hou ik van jou’, en ‘Proost op het leven’ ongetwijfeld  
de revue passeren. 
 
Naast de immer lachende Samantha zullen ook Stef Ekkel en René 
Karst hun show op het Soester podium geven. Stef scoorde in zijn in-
middels ruim 22-jarige carrière al vele hits. Na de succesvolle singles 
‘Op ’n terrasje’ en ‘De Griekse melodie’ volgt de nationale feesthit van 
2006 ‘De woonboot’. Van grachtengordel tot bierpaleis, iedereen zingt 
de plaat mee! René Karst kennen we natuurlijk van de megahit ‘Liever 
te dik in de kist’ en recenter nog ‘Atje voor de sfeer’. De populariteit van 
René stijgt nog altijd. Als geen ander weet ‘de man met de groene bril’ 
zijn repertoire namelijk aan te passen aan zijn publiek, iets wat hem 
uniek in zijn soort maakt en zeer gewaardeerd bij collega artiesten.  
 
Dan de afsluiter van de avond. John de Bever werd ruim 40 jaar  
geleden ontdekt door Pierre Kartner. Maar in 1997 wordt John eerst 
nog even uitgeroepen tot ‘Beste Zaalvoetballer van de Wereld’ in  
Brazilië. Na een lange voetbalcarrière in binnen- en buitenland, hervat 
John in 2006 zijn zangcarrière als hij met Anny Schilder het nummer 
‘Toen kwam jij’ uitbrengt. Hij werkt samen met alle bekende Neder-
landse artiesten, maar John weet met ‘Jij krijgt die lach niet van mijn 
gezicht’ heel Nederland voor zich te winnen. In november 2016 is de 
cirkel helemaal rond als hij ‘Daar in het kleine café aan de haven’ uit-
brengt waarbij ontdekker Pierre Kartner de hoofdrol in de bijbehorende 
clip speelt.  
 
Dit wordt een topavond waarna op maandag vele kelen schor  
gezongen zullen zijn. 



Eeke



Wie is de nieuwe koning, herinneringen ophalen, nieuwe contacten 
leggen, oude contacten nieuw leven inblazen… dat kan allemaal op de 
55+ middag van de Gildefeesten. 
 
Dit jaar is het gelukt een drietal acts vast te leggen welke met live- 
muziek uit de jaren 60 en 70 een gevarieerd programma aanbieden. 
Het blijft op deze middag mogelijk om bijvoorbeeld een kaartje te leg-
gen maar het zal niet mee gaan vallen de hele middag op de stoel te 
blijven zitten. Er is volop de gelegenheid om een dansje te maken. 
 

Het wordt een muzikale reis door de tijd vanaf de 60-er tot de vroege 
70-er jaren. De eerste band is de in Soest en omstreken bekende  
The Old Man’s Pleasure Band met leadzanger Jan van Zal. OMPB speelt 
zowel dans- als luisternummers. Vervolgens zal optreden zangeres Eeke 
met ballads en meezingnummers. En tot slot; The Murphy Jets met een 
spetterend optreden. The Murphy Jets komen van oorsprong uit  
De Bilt en speelden in de jaren 70 o.a. in de D’Oude Enghe en waren 
vaak aanwezig in de voorprogramma’s van Engelse bands. The Murphy 
Jets zal voor vele Soesters bekend zijn van de optredens bij de winter 
residentie van Toni Boltini in Soesterberg.  
 
Deze middag wordt georganiseerd in samenwerking met de plaatse-
lijke Cosbo en waar het programma wellicht wat actiever is als voor-
gaande jaren zal er als vanouds goed voor de inwendige mens worden 
gezorgd waarbij er twee consumpties gratis worden verstrekt.  
De toegang tot deze middag kan mede door een bijdrage van Cosbo  
beperkt blijven tot 10,00 euro. 
 
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 EUR 10.00. 
Kaarten zijn ook via www.gildefeesten.nl (kaartverkoop) te verkrijgen. 
Koffie en thee worden deze middag gratis geserveerd. Bij aankoop van 
een entreekaart of op vertoon van uw online-entreekaart ontvangt u 
twee gratis consumptiebonnen. 
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THE OLD MAN’S PLEASURE BAND, EEKE EN THE MURPHY JETS 
 55+ FESTIVAL

MAANDAG 

29/08 
van 14.00 tot 17.00 uur 
ENTREEBEWIJS

The Murphy Jets

The Old Man’s Pleasure Band





 Let op: leeftijd 12 tot 16 jaar!

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 aantal Dj’s. Welke dat zijn was op het moment van ter perse gaan 
van deze gids nog niet bekend, maar ga er maar gerust van uit dat zij er 
een knallend feest van maken. 
 
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. 
 

Bijzondere aandachtspunten rondom deze party  
op maandag 29 augustus. 
 
De organisatie neemt op deze avond aanvullende maatregelen om  
ervoor 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 binnen-
komst 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 restitutie plaatsvinden en men zal de feest-
tent 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. 
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VOOR JONGE FEESTBEESTEN:
BACK2SCHOOL FRISFEEST

MAANDAG 

29/08 
van 19.00 tot 23.00 uur 
ENTREEBEWIJS



Ernst Kuyper is sinds 2001 directeur/eigenaar van Bouwbedrijf  
De Bruin-Putten. De geboren en getogen Soester voelt zich thuis in  
het Veluwse dorp en ontwikkelt ook plannen voor woningbouw in zijn 
eigen Soest. 
,,Ik heb er geen probleem mee om dagelijks naar het mooie Putten te 
rijden. Wij houden ons, naast particuliere bouw en onderhoud, hoofd-
zakelijk bezig met seriematige woningbouw. Zoals de nul-op-de-meter-
woningen, die huizen wekken evenveel energie op als de bewoners 
verbruiken. Betaal je geen kwartje energiekosten meer.” 
 
Bouwbedrijf De Bruin-Putten bv is al 91 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. In het verleden zijn onder meer School De Lasenberg 
aan de Schrikslaan, de Vosseveldvilla’s aan de Birkstraat en De Beuken-
hof aan de Beukenlaan gerealiseerd.  
 
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. Om ons dorp staat een hek en de jongeren 
moeten noodgedwongen elders gaan wonen.” 
 
Om de daad bij het woord te voegen is Ernst samen met een aantal  
andere betrokken bedrijven, onder de naam Soester Grond, gestart  
met het initiatief De Maten. In Soester Grond nemen, naast De Bruin-
Putten, Architect Schippers en de Alliantie deel. ,,Het antwoord voor 
een woonbaar Soest”, vertelt Ernst. ,,De Maten is landelijk wonen in  
het groen. Energiebewust en met respect voor de natuur. Met ruimte 
voor een rijke mix van woningtypologieën. Voor senioren uit Soest die 
kleiner willen wonen maar ook starters die nu onvoldoende lokaal  
aanbod vinden.” 
 
De locatie van De Maten is bij de Weg in der Maten, tegen de spoorlijn 
Baarn-Amsterdam. Ernst hoopt op de goede wil van het nieuwe Soester 
college.  
,,Het college wil tot 1 januari 2024 participeren, met andere woorden: 
ze willen de burgers mee laten praten. Hartstikke goed, maar in de tus-
sentijd moet de gemeente Soest wel wat doen met de huidige woning-
nood in ons dorp. Dus voor die tijd moeten er knopen doorgehakt 
worden. Tot 2030 moeten 1500 woningen in Soest gebouwd worden. 
Dat is over zeven jaar. De tijd dringt. Met De Maten worden er 450  
woningen gerealiseerd, waarvan 30% sociale huur. Dan hebben we met 
elkaar toch een deel van het woningprobleem in Soest opgelost. Wij 
willen daar nul-op-de-meter-woningen realiseren die passen bij het 
Soester landschap. Een blauwdruk voor toekomstige projecten in Soest. 
Als je nergens begint komt het nooit goed er moet wat gebeuren in 
Soest. De gemeente had op De Maten al zonnepanelen gepland.  
Prima idee, alleen stoppen wij er dan huizen onder.” Meer info over het  
project De Maten is te vinden op www.dematensoest.nl  

 
Het Gilde 
Natuurlijk spreken we ook over het Gilde waar Ernst al 29 jaar lid is van 
het gildekorps. ,,Daar geniet ik nog altijd van, zeker nu we weer naar 
andere Gildes mogen gaan. Met de bus erheen, optochtje lopen en na 
afloop gezellig een biertje drinken met elkaar en met de mensen van 
collega-gildes. Ons Gilde is aan het praten over veranderingen. Dat zie 
ik wel zitten. Wat mij betreft mogen vrouwen en niet-katholieken lid 
worden. Geen probleem. In het verre verleden heeft het Gilde een  
gereformeerde ouderman gehad. Dingen veranderen nu eenmaal en 
ons Gilde moet levensvatbaar blijven.” 
 
In 1997 werd Ernst koning. ,,Stel nou dat mijn vrouw Irma volgend jaar 
schutterskoningin wordt. Dan word ik prins. Ben ik toch mooi de eerste 
die koning en prins is geworden. Zelf opnieuw koning worden? Ik schiet 
mee en als ik de kans krijg dan schiet ik die vogel eraf. Maar bloedfana-
tiek 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 

GILDEFEESTEN
DIAMANTEN SPONSOREN
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ERNST KUYPER van Bouwbedrijf De Bruin-Putten bv: ”Er moet wat gebeuren in Soest.”
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Je komt hem letterlijk op of langs de weg tegen. Rick Kok, de sympa-
thieke rijzige Soester. Hij is dagelijks te vinden in grond-, straat-, sloop- 
en rioleringswerk. Heb je een beetje ‘pech’ dan kan je zomaar achter 
hem rijden als hij op zijn kraan zit, richting Soesterberg bijvoorbeeld. 
Met een tempo van een kilometer of 30 kan je als achtervolger volop 
genieten van de bosrijke omgeving tussen Soest en Soesterberg.  
 
Voor het blad van zijn zo geliefde Groot Gaesbeeker Gilde waar Rick 
sinds 1983 deel uitmaakt van het korps, spraken wij Rick in zijn hal  
aan de Koningsweg. Het is de uitvalsbasis voor de werkzaamheden die 
Rick en zijn team dagelijks aanpakken. ,,Het mooie aan mijn werk is de 
afwisseling. Geen een dag is hetzelfde.” 
 
De blik van de Soester ondernemer gaat al vooruit naar het zilveren  
jubileum in 2024. Op 1 mei 1999 startte Rick, nadat hij een aantal jaar 
als loonwerker had gewerkt, zijn veelzijdige onderneming. Bijna een 
kwart eeuw dus. ,,Ja, als je dat zo zegt is het een hele tijd. Maar het is 
omgevlogen voor mij. Wij hebben inmiddels een echt volwassen bedrijf. 
Door onze 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 realiseren van bestrating, het afgraven van een tuin of een schuur 
slopen en puin milieubewust afvoeren. Vakmanschap is meesterschap 
en dan komen die al die jaren jaar ervaring goed van pas. Zijn materieel 
is overigens te huur, inclusief machinist.  
 

,,Juist in coronatijd hadden wij het erg druk. Dat snap ik wel. Mensen 
konden niet weg en wilden graag investeren in hun directe omgeving. 
Dan komen wij al snel in beeld. Wij werken voornamelijk in de regio 
Soest, Amersfoort, Baarn en Utrecht. Maar we lopen niet weg voor een 
project elders in het land. 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.” 
 
Uiteraard steekt Rick voor het Gilde ook graag de handen uit de mou-
wen. ,,Fijn dat we weer een compleet gildefeest mogen vieren. Ik plan 
daar mijn dagen voor. We hebben de laatste jaren diverse klussen  
gedaan op het gildeterrein. Zoals het planten van een boom en het 
aanpassen van de elektra. Daar zijn de nodige sleuven voor gegraven. 
Tijdens de festiviteiten help ik mee met corvee- en deurdiensten. Daar-
naast verleen ik indien nodig assistentie voor het leggen van rijplaten. 
Aan onze minishovel is een speciale schuif gemaakt om de tent na een 
festiviteit leeg te schuiven. Bij verhardingswerkzaamheden 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.” 
 
Uiteraard gaat Rick op 28 augustus ook het geweer aanleggen voor  
het koningschap. ,,Ik schiet sinds een jaar of negen elke keer mee.  
Natuurlijk ga ik ervoor. Dan zit ik op maandagmiddag niet in het  
grondwerk maar bij de 55+middag met mijn koningin.  
 
R. Kok Kraanverhuur Soest 
Koningsweg 35a 
3762 EA SOEST 
www.koksoest.nl 
 

RICK KOK een veelzijdige ondernemer in grond-, straat-, sloop- en rioleringswerk



SPONSORGALERIJ
GOUDEN SPONSOREN
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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!

ZILVEREN SPONSOREN



39

EN MEER
ZILVEREN SPONSOREN

BRONZEN SPONSOREN

100 jaar van Asch
1919 2019

Wonnink Zonwering B.V. 

Majoor Makelaars 

Ondernemershuis Birkstaete 

Jan van Dijk Tours 

Catering Centraal 

DLC Soest 

Sabrosa kitchen & bar 

Bres Advocaten 

Robert Roest Rijopleidingen 

Uitvaartverzorging Smorenburg 

Van de Ven For Office & More 

Votrans B.V. 

Hans Nota Optiek 

Clavo Verde 

Aannemersbedrijf de Boer 

Alexanderhoeve Overhees 

KW Metaal B.V. 

Schut Elektrotechniek 

Consignium B.V. 
 

 



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
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TEMPO SOEST
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



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 06-13 59 33 24 (of 06-22 66 94 01). 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 programmaoverzicht 
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 27 en 28 
augustus is er bovendien parkeergelegenheid op het terrein Kerkebuurt 
ingang Peter van den Breemerweg. Tijdens deze dagen wordt het par-
keren in goede banen geleid door Scouting Don Bosco, dan wel door  
andere herkenbare parkeerwachters. Een vrijwillige bijdrage, bestemd 
voor de kas van de verenigingen waarvan de leden voor het parkeren 
zorg dragen, wordt op prijs gesteld. De fietsenstalling, die in de avond-
uren verlicht is, is gelegen nabij de hoofdingang aan de Ferdinand 
Huycklaan. Tevens is er een fietsenstalling ingericht op het aangren-
zende terrein aan de zijde richting de Birkstraat. Wij verzoeken u altijd 
de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.  
 
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 20 augustus van 08.00 tot maandag 29 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 20 augustus vanaf 08.00 tot 16.00 uur; 
Zondag 21 augustus vanaf 08.00 tot 16.00 uur; 
Woensdag 24 augustus van 18.00 tot 20.00 uur; 
Donderdag 25 augustus van 17.30 tot 03.00 uur; 
Vrijdag 26 augustus vanaf 17.30 tot maandag 29 augustus 24.00 uur; 
 
Afgesloten: Het volgende traject is afgesloten voor bestuurders in beide 
richtingen op woensdag 24 augustus vanaf 18.00 uur tot een half uur 
na afloop van de Gildeloop: Peter v.d. Breemerweg (De Blaak) - Hooiweg 
- Eemweg - Lange Brinkweg - Korte Middelwijkstraat - linksaf Kerkpad 
ZZ - klein stukje Kerkstraat - linksaf Peter v.d. 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 26 t/m 29 augustus medewerkers van 
een beveiligingsbedrijf aanwezig die een bijdrage leveren aan de veilig-
heid en de bevoegdheid hebben daartoe personen te visiteren. Volg 
aanwijzingen ter zake op. 
 
Aansprakelijkheid 
Stichting Gildefeesten Soest alsook de besturen van de andere orga- 
niserende verenigingen zijn niet aansprakelijk voor ongelukken of  
schaden die voor, tijdens of na de Gildefeesten ontstaan. 
 

GILDEFEESTEN
ORGANISATIE EN LOCATIE
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ORGANISATIE 

Stichting Gildefeesten Soest. 

Secretariaat: Ferdinand Huycklaan 5a  

3768 HW Soest 

tel. 06-11 56 67 06 

secretariaat@gildefeesten.nl 

www.gildefeesten.nl 
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ZATERDAG 

25/08 
vanaf 08.00 uur 
INSCHRIJVEN

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 Gilde-
huis, en wel tot 30 juni 2023. Oude consumptiebonnen (d.w.z. uitgege-
ven vóór augustus 2022) 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  
hiervoor 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
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In de vorige eeuw ging de publiciteit omtrent Gilde(feesten) nog na- 
genoeg uitsluitend op papier, sindsdien is dat meer en meer overgeno-
men door berichten op de website. Op https://gildesoest.nl vindt u in-
formatie over het gilde als vereniging en bijbehorende activiteiten door 
het hele jaar heen. Op https://gildefeesten.nl staat vooral informatie 
over het feest eind augustus dat rondom het Koningsschieten is uit- 
gebreid naar een hele week van festiviteiten. 
 

Het nieuws is hierdoor bij ons zeer divers, het kan gaan over wed- 
strijden van korpsleden tot informatie over de kaartverkoop van een 
feestavond. Al is de doelstelling nog steeds om het nieuwsarchief op de 
website actueel te houden, de laatste jaren zijn wij veel meer Facebook 
gaan gebruiken om korte informele nieuwsberichten te melden.  
De ervaring leert dat Facebook gemakkelijker en sneller is en een groter 
bereik heeft. Er is al enige tijd ook een Instagram account. Deze zal 
vanaf dit seizoen ook worden ingezet om de daarbij behorende doel-
groep te bereiken. 
 
Op de verschillende social media kanalen hebben wij de volgende  
pagina’s.  
https://www.facebook.com/Groot.Gaesbeeker.Gilde/ 
https://www.facebook.com/Gildefeesten/ 
https://www.instagram.com/gildefeestensoest/ 
 
Op social-media wordt de hashtag #Gildesoest gebruikt. 
 
Maar nog steeds schenken ook de aloude media als krant en radio  
veel aandacht aan dit unieke spektakel. Radio Soest is te beluisteren via 
hun website www.radiosoest.nl en in Soest via de ether op 105,9 FM,  
in Soesterberg via 107,9 FM, via de kabel op 102,4 FM, Telfort glasvezel 
op 107,5 FM. 

ORGANISATIE
GILDE IN DE MEDIA

ZATERDAG 

25/08 
vanaf 08.00 uur 
INSCHRIJVEN

Voor de avonden met een toegangsprijs zijn kaarten op  
www.gildefeesten.nl te bestellen.  
 
Die kaarten worden bij binnenkomst op de unieke barcode gecontro-
leerd. Het is uiteraard eenieders eigen verantwoordelijkheid dat dit  
toegangsbewijs 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. 

ORGANISATIE
VOORVERKOOP TOEGANGSKAARTEN



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

Volgend jaar uw advertentie hier? 
Neem contact op met: advertentie@gildefeesten.nl



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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ORGANISATIE
HUISREGELS



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

 

- Ontstoppen 
- Camera inspectie 
- Stank opsporing  
- Aanleg en reparatie 

- Relinen (riool repareren zonder hak/breekwerk)
- Plaatsen en onderhoud pompputten
- Schoonmaken van kruipruimtes
- Kolkenreiniging

035-6037923       riooltechnieksoest.nl

Untitled-3   1 20/06/2022   13:33

Boeken over de historie van Soest 
Boordevol foto’s, verhalen, anekdotes.  

Een must voor elke Soester 
Door Lex Bergers en Peter Beijer  

 
Verkrijgbaar via  
www.uitgeverijpeles.nl 
 

Weteringpad 2c 
3762 EN Soest 
Tel. 035-8880858

Wij staan voor Kwaliteit & Vertrouwen. 

Volgend jaar uw advertentie hier? 
Neem contact op met: advertentie@gildefeesten.nl



Wat leuk dat wij onszelf hier aan jullie voor mogen stellen! Wij zijn 
Frank en Linda en samen zijn we Stichting FrankLin. Sinds 2016 orga- 
niseren wij vakanties, activiteiten en evenementen voor mensen met 
een verstandelijke beperking. Inmiddels doen we dat niet meer met z’n 
tweeën maar hebben we een grote groep enthousiaste mensen om ons 
heen met wie we deze mooie doelgroep elke keer weer onbezorgd 
mogen laten genieten. Misschien kennen jullie ons al wel van het 
FrankLin festival dat we inmiddels twee keer hebben georganiseerd in 
openluchttheater Cabrio, hier in Soest. Een festival waar een paar  
honderd mensen met een verstandelijke beperking genieten van  
Nederlandse artiesten, lekker eten en drinken en leuk entertainment.  
 
Het begon allemaal in 2015 toen we een vakwerkboerderij in Sauer-
land kochten en op gingen knappen, zonder dat we hier een bestem-
ming voor hadden. We hadden al wel wat ervaring met het werken met 
mensen met een beperking op een vrijetijdsafdeling van een zorgin-
stelling. Daar kwamen folders voorbij met zogenoemde ‘betaalbare’  
vakanties voor deze doelgroep, maar de prijzen begonnen vaak met 
ruim twaalfhonderd euro per week. Dat was volgens ons helemaal niet 
betaalbaar. Toen begon het balletje te rollen en ontstond het idee om 
eenmalig zes mensen met een verstandelijke beperking mee te 
nemen op vakantie naar onze boerderij in Sauerland. Iedereen 
was enthousiast en de vakantie was een succes, we besloten 
om onze droom na te gaan jagen. We gaven onze banen op 
en als snel ontstond Stichting FrankLin. 
  
Nu, een paar jaar later, mogen we al 200 mensen blij maken 
met een vakantie, organiseren we drie keer per jaar een 
groot evenement voor de doelgroep; Het FrankLin festival in 
de zomer, prinsen en prinsessenbal op koningsdag en een 
groots kerstdiner op eerste kerstdag en het hele jaar door 
kunnen mensen zich opgeven voor gezellige uitstapjes en 
leuke activiteiten. En we zijn nog lang niet klaar, want niks 
is zo mooi als deze mensen onbezorgd te zien genieten. 
 

Iedereen heeft een talent en deze talenten komen het mooist tot hun 
recht wanneer we ze delen met elkaar. Kom je op 27 of 28 augustus bij 
ons langs bij onze informatiestand op het gildeterrein om kennis te 
maken met ons en onze gezellige deelnemers? Misschien word je wel 
net zo enthousiast als wij en vind je het leuk om jouw talent in te zet-
ten voor deze mooie doelgroep. We kijken naar jullie uit! 
 
Feestelijke groeten, Frank & Linda 
 
Stichting FrankLin 
Molenstraat 134, 3764 TJ Soest 
06 - 23 39 18 89 
info@stichtingfranklin.nl / www.stichtingfranklin.nl 
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FRANK EN LINDA 
STICHTING FRANKLIN



 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



De organisatie van de Gildefeesten zou niet mogelijk zijn zonder de 
medewerking van velen, zowel gildeleden als niet-gildeleden.  
 
De spontane en enthousiaste medewerking stimuleert de organisa-
toren ieder jaar 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 en sponsoren, die o.a. de uitgave van deze programma-
gids mogelijk maken, verschillende participanten die een eigen pro-
gramma-onderdeel voor hun rekening hebben genomen en aan alle 
anderen, die door hun persoonlijke inzet of anderszins de Gildefeesten 
ook dit jaar ongetwijfeld tot een succes maken. 
 
Het bestuur van de Stichting Gildefeesten Soest 
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ORGANISATIE
COLOFON

ORGANISATIE
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, Rico Uiterwijk, 
                           organisaties evenementen en artiesten 
Drukwerk:      Practicum Grafimedia Groep BV 



Bewindvoering, budgetcoaching, nalatenschappen, 
mentorschappen, volmachten, curatele en meer. 

www.dazelaarbewindvoering.nl

“In ieder budget  
 zit meer muziek  
 dan je denkt!”

www.gildesoest.nl

Volgend jaar uw  
advertentie hier? 

Neem contact op met:  
advertentie@gildefeesten.nl
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De Stichting Gildefeesten Soest beschikt bij de organisatie van de  
Gildefeesten over enkele honderden vrijwilligers. Velen dragen dus een 
steentje bij aan dit feest. Niet alleen deze personen, maar ook vele be-
drijven ondersteunen de organisatie omdat zij hun kennis en/of mate-
riaal spontaan ter beschikking stellen. Hierdoor kunnen de Gildefeesten 
in Soest een echt volksfeest genoemd worden. Een groot gedeelte van 
de inzet van deze bedrijven is voor de buitenstaander niet zichtbaar en 
dat vinden de betrokkenen ook niet altijd nodig. Toch willen wij enkele 
van deze bedrijven onder de aandacht brengen: 
 
Ook dit jaar verzorgt Record Brandbeveiliging uit Soest de brandblus-
middelen op en rond het Gildeterrein. Veiligheid staat bij Record Brand-
beveiliging en de organisatie van het Gilde voorop, voorkomen is beter 
dan genezen.  
 

Tuinadviescentrum ‘t Vaarderhoogt draagt ook dit jaar zorg voor een 
feestelijke aankleding van De Blaak.  
De organisatie vindt dat de entourage en de accommodatie er goed  
verzorgd uit moeten zien. Daarom vragen wij ook aan degenen die ons 
feestterrein bezoeken om alles netjes te houden. Terreinversiering en 
bloemen in de feesttent maken het alles nog eens extra vriendelijk.  

SPONTANE MEDEWERKING SOESTER BEDRIJFSLEVEN
WETENSWAARDIGHEDEN

TOT VOLGEND JAAR 

EIND AUGUSTUS!



Herbouw café d' Oude Enghe

Gebr. Beijer B.V.
Zuidergracht 57
3763 LT  Soest
035-6013017
www.beijercontainers.nl

Levering van diverse soorten:
Zand en cement
Grind en siergrind
Tuinaarde en compost

Verhuur van open en gesloten
afvalcontainers

Verhuur van opslagcontainers

WWW.BEIJERCONTAINERS.NL



Lange Brinkweg 77 | Soest www.extrales.com

Huiswerkbegeleiding | Bijlessen 


