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Nieuwsbrief Annagilde Hattem, juni /juli 2021     

Informeel samenzijn rond naamdag Sint Anna                                                                                                                        
Als eerstkomende gildeactiviteit na lange tijd wordt u uitgenodigd op zaterdag 17 juli 
a.s.(zonder Anna’s) voor een bescheiden gildetreffen rond de naamdag van onze patroon-
heilige met een drankje en een bbq-hapje. Er wordt niet op de Gaay geschoten en dus ook 
niet op de vlakbaan. We starten om 14.00 uur en eindigen om 20.00 uur. Zie ook het bericht 
hieronder. De plaats van samenkomst is  weer bij Harry en Henny Zwerus, aan de Hessen-
weg op de Gaedsberg. De te dragen kledij is het gildekostuum met baret en voor de Mees-
ters ook de sjerpen. Schutterskoning (Bert Cleijsen) draagt de schutterskoningssjerp en de 
koningsketen. We hopen zoveel mogelijk gildebroeders te begroeten. U bent  ingevolge het 
HH-reglement van ons gilde verplicht eventuele afwezigheid te melden bij de schrijver. 

 

Gedenken overleden gildebroeders en gilde Anna                                                                                      
Op 17 juli a.s. komen we eerst om 14.00 uur samen bij de begraafplaats aan de Kwartelweg 
in Wapenveld. We gaan daar samen met Willemien Suermondt het graf van Rudolf bezoeken 
om een laatste gildegroet te brengen. Om 15.00 uur doen we datzelfde bij het graf van Joost 
Hulsbergen aan de Zalkerdijk 39A en om 16.00 uur komen we dan samen bij Harry Zwerus. 
Daar zal Tonny van der Kolk zijn om ook Henry te gedenken. Tenslotte zullen we datzelfde 
doen voor Anne Karssing. Verzoek is om zoveel mogelijk het autovervoer naar de begraaf-
plaatsen te combineren.   

 

Herstart gildeactiviteiten                                                                                                          
Het gildebestuur heeft besloten dat we pas na de gildedis, dus per december a.s. (start  
schietseizoen 2022) voor het eerst de maandelijkse schietavonden weer gaan invullen.       
De gildedis op 18 november a.s. gaat wel door. Daarover hoort u later meer.                                            

 

Inhuldiging Marleen Sanderse als burgemeester van Hattem                                               
Het moment van inhuldiging van onze nieuwe burgemeester en overprovisor en de wijze 
waarop wordt later bepaald. Wel is Marleen Sanderse uitgenodigd op het gildetreffen op 17 
juli en de gildedis op 18 november. Voor ons samenzijn van 17 juli is zij vanwege vakantie 
helaas afwezig.  

 

Dikke Tinne festival 2021                                                                                                                           
Het ziet er naar uit dat we toch nog met allerlei Corona-restricties te maken krijgen, die het 
organiseren van een publiekstrekker als het historisch evenement ‘Dikke Tinne’ onuitvoer-
baar maken. De veiligheidsmaatregelen en de controle daarop door vrijwilligers is ondoenlijk 
en onverantwoord. Ook het straattoneel werd dusdanig beperkt dat op deze wijze het spel 
niet gespeeld kan worden. De TIP organisatie is dringend geadviseerd het festival onder 
deze condities niet te organiseren. Wij houden u op de hoogte van de laatste stand van 
zaken. 

 

5 jaar Nieuwsbrief Annagilde                                                                                              
“Het is al weer vijf jaar geleden dat onze eerste Nieuwsbrief verscheen. Inmiddels een ver-
trouwd medium, waarin wat dieper op allerlei zaken in ons gilde kan worden ingegaan. De 
inhoud van de nieuwsbrieven is een zaak van de Meesters. Toch zou het mooi zijn als ook 
gildebroeders hun verhalen, ideeën, wensen met ons allen zouden willen delen. Een soort ru-
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briek voor aanbieders, vragers en zoekers. In de oude Homoetkrant heette die rubriek: ‘Pin-
kies’. Wij zouden het ‘Gaaitjes’, ‘Roosjes’ of ‘Pijltjes’ kunnen noemen of een andere leuke 
suggestie. Wellicht dat we daarmee nog meer voor elkaar kunnen betekenen. Zeker in deze 
tijd geen overbodige luxe. We horen graag uw reactie. Vier keer per jaar moet kunnen”. 

Denkt u nog even aan bovenstaande oproep! We hebben namelijk nog geen reactie 
ontvangen! 

 

Een hart onder de riem                                                                                                    
Wij wensen gildebroeder Koos van Olst van harte sterkte, geduld en vertrouwen toe bij het 
herstelproces na heftige gezondheidsklachten. Houd vol en houd goede moed. 

 

Voorlopig jaarprogram 2021                                                                                                                                                                          
Schietavonden op z’n vroegst vanaf december                                                                                 
Inhuldiging bm/overprovisor ???                                                                                                         
ALV van 15 april 2021 verplaatsen naar april 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Gildedis donderdag 18 november 2021          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze en alle andere nieuwsbrieven en overige gilde-informatie vindt u terug op onze website:  

www.sintannagildehattem.nl 

http://www.sintannagildehattem.nl/

