
Geliefde gildebroeders en nog meer geliefde gildezusters, 

• Alle berichten zijn belangrijk. Wilt u daarom ook de laatste berichten lezen? 

1. 

Het gaat niet zo best met onze gildemoeder Els Verberk. Ze is maandagavond 4 juli 

opgenomen op de maag-, darm-, leverafdeling van het Elisabethziekenhuis in Tilburg. 

Ondanks de thuishulp was ze al een paar dagen ziek en ging snel achteruit.  

Uit de foto en CT-scan van de buik blijkt nu dat ze een darmafsluiting heeft in het begin van 

de dikke darm. Dit hoogstwaarschijnlijk ten gevolge van een kwaadaardige tumor.  Er is een 

hele kleine kans dat een ontsteking de oorzaak is.  

Om het een ander met zekerheid vast te stellen zou er dinsdag een colonscopie gemaakt 

worden waarbij biopten worden genomen. Die is niet doorgegaan. Over een paar dagen 

beslist men of ze meteen geopereerd wordt in het Twee Steden Ziekenhuis.  

Els heeft een infuus waardoor ze vocht krijgt. Verder mag ze niets eten en alleen af en toe 

een slokje water.  Haar gebroken bovenarm is ineens bijzaak geworden (maar wel lastig). 

Gelukkig is ze helder maar wel heel erg moe.  Ze slaapt veel. 

Waarschijnlijk verhuist ze dezer dagen naar de afdeling chirurgie van het Twee Stedenzie-

kenhuis in Tilburg  (in het Elisabethziekenhuis is geen afdeling chirurgie en op de maag-, 

darm-, leverafdeling kunnen ze niets voor haar doen).  

  

Bezoek proberen we zo veel mogelijk te spreiden zodat ze twee keer per dag kort bezoek 

heeft. Mocht er iemand op bezoek willen gaan, dan is de keizerin onze tussenpersoon 

(haenevers@gmail.com T: 013 543 68 15)en anders een mailtje (gverberk@marcsmulders-

tuinontwerp.nl) of telefoontje naar Geneviève (0485-384747; 06-30544837) 

 

2. 

Het gaat weer flink beter met broeder Dolf Sars. Hij is gesignaleerd op de schietavond van 5 

juli jl. en meteen afgezwaaid met de non-combatanten-fles. 

 

3. 

Komende week is dinsdag 12 juli een gewone schietavond bij Den Boer. 

Maar twee dagen later op donderdag 14 juli om 19.30 worden we verwacht bij de schutterij 

De Meierijers in de Hoolstraat in Berkel (de achterburen van de afwezige Sjef van Erp). We 

schieten daar gewoon op doel en kunnen kennismaken met andere typen boge zoals de 

compoundboog). 

Laten we nu eens een keer wel voor een goede opkomst zorgen. 

DIT IS EEN UITNODIGING 

Wil iedere gildebroeder voor zondag 10 juli een mailje sturen aan de keizer 

(ppmm.haen@avans.nl) , dus ook als je niet komt, buitenlands bent of niet mag.  

De organisatie moet het aantal deelnemers weten. 

Voor de route vanaf de Druiventros zie kaartje 
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4. 

DIT IS OOK EEN UITNODIGING 

Dinsdag 26 juli a.s. is het Oliebollenkermisverschieting 2016 bij Fred en Ine in Lage Mierde. 

Het schieten begint om 20.30 uur. 

Ook hiervoor geldt het uitdrukkelijk verzoek aan de gildezusters en de broeders om te 

reageren vóór dinsdag 19 juli, ook -nee- juist als men niet komt, aan de keizer 

(ppmm.haen@avans.nl). 

Op dinsdag 29 juli regelen we het verplaatsen van de zusters zonder vervoer. 

 

5. 

De toekomst van het gilde 

Zie: http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/07/02/voor-god-koning-en-vaderland-2947061 

  
6. 

Op 21 augustus vindt in Bergen-op-Zoom de verschieting De Zilveren Pijl plaats. 

Oorspronkelijk was dat 28 augustus maar dan is het koningsschieten in Tilburg en zouden wij 

niet kunnen. Mede voor ons is de nieuwe datum gekozen. 

We hebben voor een viertal ingeschreven. Er moeten toch 4 schutters te vinden zijn die voor 

onze eer willen opkomen. 
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