Nieuwsbrief Annagilde Hattem, december 2017
Terugblik gildedis.
We kunnen opnieuw terugzien op een zeer geslaagde gildedis.
Een uitgebreid verslag kunt u lezen in De Dijkpoorter. De sfeer,
de aangeboden eet- en drinkwaren, de gastheer en zijn
charmante medewerkers, het programma van deze avond en
de stijlvolle zaalaankleding klopte geheel. Met twee nieuwe
gildebroeders en een heleboel prijswinnaars van de
schietcompetitie (uit vier schietklassen) een echte gildeavond, zoals het bedoeld is. Gildebroeder Angelin Lovey is thuis bezocht en hij laat
ieder groeten.
De ingekorte lezing van gildebroeder Dolf Moesker, over het leven en werk van
stadgenoot Frederic Adolph Hoefer was heel verrijkend en behoefde eigenlijk geen
nadere toelichting.
Het wolvenverhaal is ieder nog eens toegezonden per mail. Als men het bos in gaat
of gaat wandelen over de heide, houd dan ogen en oren goed open en uw hond
aangelijnd, want je weet maar nooit. In ieder geval is een fotocamera of een
smartphone wel handig om iets vast te leggen wat op wolven lijkt, want anders
gelooft niemand u. En bedenk, wolven zijn groter dan een Duitse herder, hebben
afgeronde oorpunten en een dikke afhangende pluimstaart. Als u ook nog kunt zien
dat ze bruine ogen hebben, in plaats van de blauwe zoals bij een Siberische husky,
dan bent u wel erg dicht bij een echte wolf. Advies: houd afstand!
Onze schutterskoning Henk de Graaf heeft uitgezocht dat onze gildeketen een echte
schuttersketen is en dus bij officiële gilde-activiteiten alleen door de schutterskoning
gedragen mag worden. De gildekoning heeft dus geen keten nodig; die valt zo wel
op.
Henk de Graaf schietprins en schutterskoning.
Een unieke situatie heeft plaatsgevonden. Dit is nog niet eerder in ons gilde
vertoond. In hetzelfde jaar dat Henk de Graaf schietprins was, werd hij ook als
schutterskoning gekroond. Een prestatie van formaat voor een gildebroeder van
formaat. Onze externe ambassadeur die onze gildekleuren ook nog eens hoog houdt
in Huissen bij Arnhem en op diverse schietevenementen in het land. Henk en zijn
Bep houden de gilde-eer hoog, want ook Bep kan er wat van en komt op landelijk
niveau uit. Gildebroeder Harry Zwerus deelde mee dat hij in kasteel Doornenburg bij
de uitreiking van de eremedaille in zilver, in de Orde Nobilis van de Papegaij aan
Henk de Graaf is geweest. Een hele happening compleet met oorkonde. Een
terechte onderscheiding voor zijn verdiensten als schutter en als onbezoldigd
ambassadeur van ons gilde.
Terugblik gildejaar 2017.
Uw gildekoning zal tijdens de Nieuwjaarsreceptie met u terugblikken op het
gildejaar 2017.
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Ontwikkelingen rond de kooi van Van Wassenaar.
De werkgroep Kooi van Van Wassenaar (nagenoeg dezelfde als destijds de
werkgroep Kladdegat), onder aanvoering van onze nieuwe en zeer gedreven
gildebroeder Evert van Olst, heeft grote vorderingen gemaakt, waarvan u wellicht
op TV Hattem in de afgelopen maanden de beelden heeft gezien. Als schrijver van
uw gilde en als stadsgids was aan mij de eer vergund om alles van een historisch
sausje te voorzien. De houten kooi is nagenoeg af en is best groot geworden.
We hebben samen tijdens de Primavera lentemarkt de onderbouw op de Markt
mogen onthullen en hebben toen zelfs de eerste prominente gast in die kooi mogen
interviewen. Nicole Buch, de weduwe van de overleden Boudewijn Buch van het TV
programma “Buch in de bajes”, was tijdens de Lentemarkt toevallig in de stad en
heel spontaan nam ze plaats in de kooi naast interviewer Gerrit Eekhof van TV
Hattem. Namens de afwezige stadsdichter Hans Lambrechts mocht uw
gildeschrijver een toepasselijk gedicht over de kooi voordragen. De hoogte van de
kooi met de bovenbouw is 2.50 m, de doorsnede 2 m en het totale gewicht zal rond
de 500 kg. liggen. Er zijn inmiddels meer dan 500 manuren in gestopt, maar het is
dan ook een prachtig staaltje van ambachtelijk vakmanschap geworden.
Als krijgsheer Van Wassenaar deze kooi zou mogen aanschouwen, dan zou hij zeker
een déjà vu gevoel krijgen en misschien nog wel terugverlangen naar die twee goeie
ouwe jaren zonder wapengekletter en oorlogstrauma’s. In september 2018 gaan we
tijdens het Dikke Tinnefestival, naast het als vanouds opstellen van onze
schietbanen voor jong en oud, ook het verhaal van de gevangenneming en
opsluiting van graaf Jan II van Wassenaar naspelen en ons gilde zal hierin een
belangrijke rol vervullen. Uw gildeschrijver is al volop bezig met script en rollen.
Ik beloof u, het zal een stuk vol schokkende onthullingen worden. Het is de
bedoeling dat de kooi een permanente plek krijgt op het wat kale en nogal saaie
Tinneplein. Een nieuwe trekpleister, welke wellicht ook gebruik kan worden als te
bezichtigen en uit te proberen historisch object, tijdens stadswandelingen en een
prima decor voor “kooigesprekken”. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte
van de verdere ontwikkelingen.
De nieuwe badges en andere kledingadviezen.
De nieuwe geelblauwe gildebadges met banier met de gildenaam,
zijn inmiddels aan bijna alle gildebroeders gratis verstrekt en op
steeds meer gildeblazers te zien. Nieuw is de scherpere afbeelding
van de Anna te drieën en de Hattemse leeuw. Nu ook met een echt
pissige leeuw met klauwen en niet langer dat hijgerige Maltezer
leeuwtje met die hangende pootjes zoals op het oude logo.
De afspraak is gemaakt dat tijdens de aanstaande Nieuwjaarsreceptie van ons gilde
op donderdag 4 januari, ook weer in de Franse School, alle gildebroeders de nieuwe
badges vast op hun gildeblazer hebben bevestigd. Het eerste goede voornemen
voor 2018. Er zullen vast nog vele volgen.
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Nieuwjaarsreceptie 2017.
Het is hierboven al genoemd. De nieuwjaarsreceptie 2018 zal plaatsvinden op
donderdag 4 januari a.s. en de inloop is vanaf 19.30 uur in de Franse School.
We willen 20.00 uur starten met een leuk program, dus zorg ervoor op tijd te zijn.
Zo u inmiddels weet bent u en uw partner door de Meesters van het gilde van harte
uitgenodigd en dat betekent dus, dat het u niets kost. Nou ja, niets? U heeft
natuurlijk allemaal uw €.100,- jaarcontributie voor 2018 al aan onze rentmeester
voldaan, dus heeft u er toch al wel iets aan bijgedragen. Wellicht ten overvloede zij
nog even vermeld, dat het dragen van uw gildekostuum met baret en voor de
Meesters ook de sjerpen verplicht is.
Belangrijke data
4 januari Nieuwjaarsreceptie in Franse School,
1 februari schietavond,
1 maart schietavond,
5 april schietavond
19 april Algemene Ledenvergadering

Eindejaarsgedicht.
Het jaar is bijna om, de dagen worden kort en kil,
het laatste blad gevallen, de bomen leeg en stil.
De donkere dagen voor de Kerst, ze staan weer voor de deur,
net als Sint en Piet, al dan niet in kleur.
We worden weer gevoelig voor armoe en voor leed
en voor zoveel meer dat naastenliefde heet.
Het kind van Bethlehem, zal het hem eindelijk lukken,
om mensen zoals wij, vruchten van vrede te laten plukken.
Laat ons dan zingen van Gloria en Kyriëleis,
doe dat vooral samen, houd goede moed en goede wijs.
Fijne feestdagen, neem wat tijd voor elkaar,
houd elkaar vast, maak eens ‘n uitnodigend gebaar.
Moge ook in ’t komend jaar broederschap ons gilde zieren
en willen wij in broederband het leven voluit vieren.
Gezegende dagen voor u en voor ieder groot en klein
blijf geloven in ’t wonder, dat Hij er altijd voor ons zal zijn.
Gerard

Gildekoning en Meesters wensen u en uw dierbaren vredige kerstdagen en gezegend 2018.
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