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Gildedag op 3 september
Hoogtepunt van het Landjuweel is de Brabantse
Gildedag op zondag 3 september. Op de
slotdag van het Landjuweel komen veel van de
nog bestaande schuttersgilden en schutterijen
bij elkaar. Met naar schatting tussen de 100

grootse
gildedagen
in soest

en 120 schuttersgilden uit Brabant, maar ook
enkelen uit Gelderland en Limburg, zal het een
ontmoetingsdag worden voor alle deelnemende
gilden en schutterijen. Daarnaast moet de
Gildedag een presentatie weergeven van hetgeen
de gildes in deze moderne tijd te bieden hebben.

GLOBAAL PROGRAMMA VAN DE
LANDJUWEEL/GILDEDAG
11.00 uur

Welkom en erewijn

12.00 uur

Massale opmars en opening

12.30 uur

Optocht

13.30 uur

Start wedstrijden

17.00 uur

Prijsuitreiking

Het Landjuweel Soest 2017 begint op zaterdag
19 augustus en kent een divers programma.
Veel Soester verenigingen en organisaties
hebben hun medewerking toegezegd.

Volg ons op facebook
facebook.com/LandjuweelSoest/

Het definitieve programma wordt in het
voorjaar van 2017 bekend gemaakt.

Of ga naar gildesoest.nl
voor het laatste nieuws

Gildefeesten van 2016
waren een “goede generale”

Ook in 1987

Het Groot
Gaesbeeker Gilde
kijkt uit naar het
tweede Landjuweel
in Soest

organisator van een “Brabants”Landjuweel onder

Het Soester gilde is voor de tweede keer de
auspiciën van de Noord-Brabantse Federatie van
Schuttersgilden. In 1987 was Soest al het decor
van het Landjuweel van de Brabantse gilden
en schutterijen. Dat betekende toen drie weken
allerlei activiteiten en evenementen op het gebied
van onder meer sport, folklore en muziek. Dertig
jaar later dus opnieuw een Landjuweel in Soest.
De gildebroeders kijken er reikhalzend naar uit
en een comité onder leiding van René van Hal,

Het Groot Gaesbeeker Gilde (GGG) organiseert

voormalig ouderman (voorzitter) én voormalig

verschillende activiteiten voor haar leden en
andere belangstellenden. Hoogtepunt is het
jaarlijkse Gildefeest dat in de laatste week van
augustus rondom het koningsschieten gehouden
wordt. Het gildefeest 2016 was de opmaat naar
het Landjuweel 2017.
De Soester gildebroeder Mark Leegwater loste
het koningsschot. Dat was één van de vele

Landjuweel in Soest, 1987

koning van het GGG, is vanaf het voorjaar van
2015 al bezig om een programma te maken dat
moet aansluiten op de doelstelling van: elkaar
ontmoeten en het geven van een extra impuls
aan het Soester verenigingsleven.

Tentoonstelling

hoogtepunten van het gildefeest van 2016.
Ieder jaar blijkt het gildefeest een evenement

In Museum Soest zal er in de periode 21 juli tot 22

van ontmoeten, verbroedering, gezelligheid en

oktober 2017 een tentoonstelling over de historie

ongedwongen samenzijn. De editie van 2016 was

van schuttersgilden en schutterijen en hun huidige

succesvol en werd zo een goede generale voor het

functie in regionale gemeenschap. Objecten uit

“gildefeest-extra”: het Landjuweel 2017.

Brabant, het Limburgs Schutterijmuseum in Steyl
en het Schuttersmuseum/Liemers Museum in
Gelderlandzijn dan te zien.

Mark Leegwater viert
zijn koningsschot

