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Nieuwsbrief Annagilde Hattem, maart 2022     

                                     

Herstart schietavonden en schietcompetitie                                                                                                           
Wat deed het goed om te zien dat zo’n 24  gildebroeders  waren samengekomen voor de 
eerste schietavond na 2 jaar van gedwongen stilte. Donderdagavond 3 maart j.l. was het 
zover. Het voelde weer als vanouds. Zelf 3 jonge aspirant leden meldden zich. Drie begin 
40ers. Mooi toch. Een geanimeerd gesprek tussen hen en ons oudste lid Bob Beek volgde. 
Mooi moment. Het schieten gebeurde nog even met mondkapje. Voor brildragers wat lastig 
schieten, maar de resultaten vielen alleszins mee. De eerstvolgende  schietavond is nu 
voorlopig vastgesteld op donderdag 7 april 2022. Nader bericht volgt.  

 

Puntentelling schietcompetitie 2022.                                                                                     
De telling voor de schietcompetitie 2022 gaat als volgt. De maanden december 2019 en 
februari 2020 tellen mee voor het beeld van heel 2022 en zo komen we weer uit op een totaal 
van maximaal 10 schietbeurten, waarvan de beste 7 beurten worden geteld.                                        

 

Een hart onder de riem                                                                                                                  
Het was flink schrikken na het bericht van de hartinfarct van gildebroeder Joep Veldman. Hij 
is gelukkig weer thuis en sterkt goed aan. Joep heeft het gildebloemetje reeds ontvangen. Hij 
moet zijn vele klussen en sociale ‘verplichtingen’ voor de Hattemse samenleving even laten 
liggen. Hem kennende, komt dat wel weer goed. 

 

Koningsdagschieten                                                                                                                        
De Oranjevereniging heeft gevraagd of wij op woensdag 27 april a.s. de schietbanen voor 
groot en klein weer willen opzetten. Uiteraard gaan we hieraan voldoen, want het blijkt steeds 
‘een schot in de roos’. Vooral de kinderbanen worden druk bezocht. We vertrouwen er op dat 
tenminste 10 gildebroeders zich voor deze dag aanmelden bij schietmeester Henk de Graaf, 
tel.4447070. We schieten op 2 volwassenen banen en 3 kinderbanen. De opbouw start om 
11.00 uur en de afbouw om 16.30 uur. Het schieten vindt plaats van 12.00 tot 16.00 uur. De 
bijdrage van de oranje vereniging is zodanig dat geen schietgelden gevraagd worden. 

 

Voorlopig jaarprogram 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Schietavonden 7/4, 5/5, 2/6, 7/7, 1/9, 6/10 en 3/11                                                                              
ALV op 21 april 2022, aanvang 20.00uur bij Smash 70. Uitnodiging en stukken volgen.                                                           
Gaaijschieten op 23 juli, om 15.00 uur, bij Harry Zwerus. Schutterskoning Bert Cleijsen, al 2 
jaar drager van de koningssjerp en de schuttersketen. Een zware last maar met trots geeft hij 
aan op zijn post te blijven zolang dat nodig is. Hopelijk dat hij dan afgelost mag worden. Het 
wordt hoog tijd. 

 

 

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

www.sintannagildehattem.nl 

http://www.sintannagildehattem.nl/

