
Gildebroeders, gildezusters en supporters: opgelet. 

1. 

Van Godelieve vernemen we, via onze majesteit de keizerin, dat Els Verberk vandaag al weer een 

week thuis is. Ze is vrijdag uit het ziekenhuis ontslagen en hoefde dus maar één nachtje ter 

observatie in het ziekenhuis te blijven. Ze heeft uiteraard 24-uurszorg. Dat is nodig want ze kan niet 

veel met een gebroken arm. 

2. 

Volgende week vrijdag (alweer vrijdag) mag Suus von der Fuhr naar huis. Ze is dan tien weken in De 

Hazelaar geweest. Dat goede nieuws zie je haar aan en hoor je meteen aan haar stem. Ze gelooft er 

weer in. Over toeval gesproken; zij brak haar linkerschouder bij de bovenarm (en kneusde pols en 

hand en nog wat meer) op dezelfde dag als de deken-schrijver zijn enkel brak.  En laat het bij haar nu 

ook om de linker bovenarm gaan, net als bij Els Verberk. Er zit systeem in. 

3. 

Belangrijk bericht van de kranige keizer: 

In de aankondiging voor de FIETSTOCHT1 van het gilde op zondag 14 augustus 2016 is als uiterste 

datum voor inschrijving 7 augustus a.s. vermeld. Die datum is niet correct.  

U moet inschrijven vóór 25 juli. Noteert u dat even? 

4. 

Op de schietavond van afgelopen dinsdag vond de ontmoeting met de schutterij De Meierijenaars 
(geen gilde) plaats. Helaas waren er weinig gildebroeders om de gasten competitie te geven.  We 

gaan ook naar hen toe voor een revanche en wel op donderdag 14 juli. 
Dat is in Berkel-Enschot op het terrein achter de woning van Sjef en Trix. We worden daar om 19.30 
uur verwacht. 
Als de weersomstandigheden het toelaten, schieten we buiten (op de liggende wip). 
We kunnen daar kennismaken met verschillende bogen (en er gebruik van maken) onder andere de 
compoundboog. 
Tijdens de komende schietavonden zullen we nagaan hoeveel gildebroeders willen deelnemen. Maar 
we rekenen natuurlijk ook op veel support van non-combattanten. 
 

Dat was het weer. Het kan niet altijd feest zijn. 

 
1 44 km, door landgoed De Utrecht en landgoed Gorp en Roovert, met revitaillering en picknick. 
Vertrek bij Theo en Jozefien, Beeklaan 57 (Tilburg). U wordt om 11 uur verwacht. 


