
Nieuws van het gildehuis voor de uitgevlogen nestverlaters 

Eerst het minder goede nieuws. 

Gildemoeder Els Verberk heeft zaterdag haar linker bovenarm gebroken. Zij maakte zich op om 

naar Ravels te gaan, doch de goden beslisten anders. Haar dochter Geneviève meldt ons via de 

keizerin dat ze mede vanwege een te hoge en vooral onregelmatige hartslag naar het 

Elizabethziekenhuis is gebracht. Als er nader nieuws is, verneemt u dit nog. 

 

Ook minder goed nieuws: 

Wie vrijdag niet bij het happy hour en de uitgebreide BBQ van Ans en Marcel aanwezig was, 

heeft wat gemist. En dan bedoel ik niet de collectedoos voor de JK-stichting, want die wordt 

nog onder uw neus gestopt. Daar ontsnapt niemand aan. 

Ik bedoel vooral dochter Valenka Kleinekorte, die het schieten wel leuk vindt en zich beraad 

over een gildelidmaatschap. 

Wat u nog meer gemist hebt: de aanwezigheid van Suus von der Fuhr en Dolf Sars. Die hebben 

we lang moeten missen, maar ze zijn flink herstellende (zo overtuigden we ons). 

 

Dan eindelijk het goede nieuws 

Onder uitzonderlijk goede weersomstandigheden (en onder hoge tentdaken) hebben ongeveer 

de helft van de gezworen broeders en de gildezusters het toetreden gevierd van Marcel als 

noviet-gildebroeder. Marcel had deze traktatie in zijn tuin aangeboden als entreebijdrage bij 

zijn installatie. Het was dat de positieve ballotage unaniem was, anders was het gilde met 

kleingeld afgescheept. 

Nu begon men met tap, wijn of sap, uitvoerig aangekleed met veelsoortige, luxe hapjes. Na 18 

uur liet de gastheer zijn technische aanleg zien, ineens brandden op drie plaatsen grote open 

ovens. Op deze elektrische of verkoolde barbecues deden de meest Bourgondische 

vleesgerechten een bruin jasje aan en eventueel een overgooier van sausjes. Bels vlees van 

exportkwaliteit, doch na stemming bleken de Poppelse worstjes de allerbeste. 

Daarnaast hadden Ans en Trix een grote tafel onder een kleed vandaan getoverd met 

rijstgerechten, diverse aardappel- en andere salades, paprikaschotels en visschotels en nog 

wat lekkernijen die ik niet kende.  

Als het allemaal op had gemoeten, heeft het halve gilde dat doel lang niet gehaald, ondanks  

rijkelijk oversproeien. Uitbuiken en de drank laten afvloeien, dachten we laat op de avond. 

Edoch, daar kwam Marcel met een gekoelde ijscokar uit Baarle-Nassau. Vier Italiaanse 

ijssoorten van Nederlandse koeien (Malaga, Straciatella, Vanille, Kriek) in sorbetporties.  
 

Ans en Marcel,  

heel erg bedankt voor het gulle, nee, overdadige onthaal.  

We gaan hier een traditie van maken voor nieuwe gildebroeders, maar jullie hebben hiermee 

het entreegeld voor Valenka ook al dubbel en dwars voldaan. 

 

O ja, nog iets: 

Morgen, dinsdag 14 juni, komen de wedstrijdschutters van De Meierijenaars op bezoek. We 

kunnen ze aan, als het goed weer wordt en we op de boom schieten. Zo niet, dan krijgen we 

een lesje en Raymond, althans Den Boer, een poreuze achterwand. 


