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aan de bevolking van de stad,
in ere te herstellen. Er zit een
. Theoyan Soest treedt op zaterdag 26 november na der- . verhaal achter elk gelui."
tien jaar af als voorzitter van het Utrechts Klokkenlui.Aantredend voorzitter is Theo
Poort, die vanaf de oprichting
ders Gilde (UKG).
toetrad als luider en actief beToen Limburger Van Soest in
trokken was bij verschillende
iedere Utrechter lid van het
1994 in de Domstad kwam
werkgroepen binnen het
Gilde moeten worden:"
wonen wilde hij wat meer bin- Sinds april 1998 is hij behalve
UKG. "In eerste instantie was
ding met de stad krijgen. Tijik slapend lid. Ik werkte toen
voorzitter ook luidmeester en
dens het Festival Oude Munog zeven dagen in de week
houdt hij de website bij. "Tijziek hoorde hij het machtige
dens mijn voorzitterschap. heb
in mijn zaak aan de Lijnik meer eenheid in het Gilde
gelui van de Dom en meldde
markt. Toen ik die in 2001
hij zich als lid bij het UKG.
willen aanbrengen. We wersloot kon ik op zondagochtend ook in de touwen gaan
"Ik wilde ook wel eens aan de ken met historisch erfgoed,
touwen hangen. De club bewaar in het verleden nogal
handen in plaats vanuit mijn
bed naar de klokken luisteren.
stond uit veel kleurrijke figueens nonchalant mee omgeren, gekscherend de Quasimo- sprongen werd. Het UKG is er Ik vind dit een ontzettend fasdenk ik sinds de oprichting in
cinerende club. Als voorzitter
do's van de Dom. Destijds
hadden we 300 leden. Dat
wordt ik ondersteund door
1979 goed in geslaagd om het
aantal is gedurende mijn voor- oorspronkelijke gebruik van
heel veel leden, waaronder
zitterschap uitgegroeid tot
de klokken, namelijk het over- ook steeds meer vrouwen. We
hebben zelfs een vrouwelijk
maar liefst 600. Eigenlijk zou
brengen van een boodschap
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luidmeester, tegenover zeven
mannen. Het is fantastisch als
je bij een grote luiding overal
mensen stil ziet staan om te
luisteren. Als op 4 mei de
machtige Salvator een half

uur lang luidt na de dodenher~
dehking, is dat een allesomvattend plechtig gehoor. Een
sport blijft het om met Nieuwjaar om klokslag twaalf uur
het nieuwe jaar in te luiden.
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Op de eerste trans van de
Dom is het oppassen geblazen, je kunt de vuurpijlen er
bijna vangen."

Meer informatie, lid worden:'
www.klokkenluidersgilde.nl
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'Scheidend voorzitter

Theo van Soest, rechts aantredend

voorz.itter Theo Poort.

