
Contributie blijft
hetzelfde!
Het is onze penningmeester  gelukt om
tijdens de laatste Algemene Vergade-
ring een begroting te presenteren die
sluitend is op basis van de huidige
contributie. Dankzij het strikte
financiële beleid van de afgelopen
jaren en het verwerven van extra
inkomsten (hulde aan de boedelcom-
missie!) hoeft de contributie voor
2013 dus niet te worden verhoogd.
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In mei naar de Bataviawerf
Onze volgende voorjaarsexcursie vindt plaats op zaterdag 25 mei 2013.
Ditmaal staan de Bataviawerf en de aangrenzende Rijksdienst Cultureel
Erfgoed (RCE), afdeling Scheepsarcheologie op het programma. Hoewel de
werf in een grijs verleden al eens in A&G-verband werd bezocht, gaf een kleine
peiling tijdens de laatse Algemene Vergadering aan dat er grote belangstelling
voor bestaat.

De uitnodiging om de Bataviawerf als
excursiebestemming te kiezen kwam
aanvankelijk van ons lid
Wout Hammer. Hij maakt
zich als smid verdienstelijk
op de werf.  Tijdens de afge-
lopen najaarsbijeenkomst
zette hij in enkele minuten
uiteen waarom het een zeer
interessante optie is voor de
traditionele voorjaarsexcur-
sie. Sinds het laatste A&G-
bezoek, bijna tien jaar gele-
den, is de werf op tal van
punten grondig veranderd. In
2005 is men begonnen met de
herbouw van het admiraals-
schip van Michiel de Ruyter,
de Zeven Provinciën. Dit
onderdeel is uitvoerig in het
programma opgenomen. Dat
is ook het geval met de diver-
se ambachtelijke werkplaat-
sen op de werf, zoals de
smederij, beeldsnijderij,
touwslagerij en zeilmakerij. Wout Hammer aan het werk in de smederij.

De Zeven Provinciën in aanbouw in Lelystad.

Daarnaast is door
recente bodem-
vondsten de col-
lectie van de naast
de werf gelegen
afdeling Scheep-
sarcheologie van
de Rijksdienst
voor het Cultureel
Erfgoed (RCE)
fors uitgebreid.
Een bezoek aan
deze interessante
organisatie maakt
eveneens deel uit
van het program-
ma. Het belooft

dus weer een bijzonder boeiende dag
te worden!

Wijzigingen HhR
goedgekeurd
Het in A&G Kroniek nr. 43 opgeno-
men voorstel tot wijziging van het
Huishoudelijk Reglement is door de
Algemene Vergadering van 27 okto-
ber 2012 integraal goedgekeurd. Nu
de gepubliceerde wijzigingen alle
definitief zijn geworden, kunt u deze
beschouwen als aanvulling op het
Huishoudelijk Reglement dat u reeds
in uw bezit heeft.
Om drukkosten te besparen, komt er
geen nieuwe gedrukte uitgave van de
Statuten en het Huishoudelijk
Reglement. Wel zal een volledig
geactualiseerde digitale editie worden
gemaakt, welke nieuwe leden automa-
tisch zullen ontvangen. Huidige leden
die een (digitale) kopie willen hebben,
kunnen deze uitsluitend per e-mail
aanvragen via  penningmeester@am-
bachtengereedschap.nl.

Nog geen nieuwe
ledenlijst
Anders dan aanvankelijk in de bedoeling
lag, heeft u bij deze A&G Kroniek geen
nieuwe ledenlijst aangetroffen. Aange-
zien rond de jaarwisseling relatief veel
mutaties in het ledenbestand plaats-
vinden, ontvangt u de beloofde ledenlijst
in april samen met A&G Kroniek nr. 45.



Een van de belangrijke taken van de vereniging is het doen van onderzoek naar de historie en de technieken
van de diverse ambachten. Doel hiervan is primair het verrijken van de kennis van de leden. Teneinde deze
kennis te verspreiden, heeft de vereniging natuurlijk haar blad Gildebrief, waarvan de inmiddels zesde editie
nu is verschenen. Daarnaast is door A&G de publicatie van enkele cahiers geïnitieerd, het eerste over
spijkers en draadnagels (helaas niet meer beschikbaar) en het tweede over dakpannen (nog te verkrijgen).
Deze cahiers zijn bedoeld om onderwerpen te belichten die qua omvang de mogelijkheden van de Gildebrief
overstijgen. In dit blad willen we namelijk, teneinde de inhoud zo gevarieerd mogelijk te houden, liever een
aantal kortere artikelen opnemen dan een of twee langere. Dan is er als laatste nog de publicatie in boek-
vorm voor onderzoeken die een fors aantal pagina’s beslaan. In dit verband was het onder auspiciën van de
vereniging verschenen boek over Nederlandse schaven en schavenmakers (dat recent zijn tweede druk
beleefde) een absolute mijlpaal.

Van diverse zijden was lang op een tweede druk van 'het schavenboek' aangedrongen. Deze voorzag dan
ook duidelijk in een grote behoefte. Dit neemt echter niet een zeker gevoel van teleurstelling weg over het feit

dat gedurende de tien jaar tussen de publicatie van de eerste en de
tweede druk er nauwelijks aanvullingen kwamen op de oorspronke-
lijke bevindingen van Gerrit van der Sterre. Het betreft dan vooral het
register van schavenmerken. Hoewel er in de tussentijd diverse
nieuwe merken waren 'ontdekt' en gepubliceerd (veelal via het forum
op de website), ontbrak ten enenmale een koppeling van deze
merken aan ons bekende of onbekende schavenmakers. Enerzijds is
dit een groot compliment voor de pioniersarbeid die de schrijver over
een periode van meer dan 15 jaar heeft verricht, maar anderzijds laat
het ook zien dat er weinig structuur zat in de pogingen nieuwe
merken te onderzoeken en te beschrijven. Een nieuw initiatief wil
hierin verandering brengen. Het idee is om een studie/werkgroepje in
het leven te roepen dat op systematische wijze het werk van Van der
Sterre gaat voortzetten. Hiervoor zoeken we uiteraard enthousiaste
leden die over kennis beschikken met betrekking tot nog onbekende
schavenmerken en bereid zijn mee te werken aan nader onderzoek

daarnaar. Dit raakt toch de essentie van onze vereniging. Dus ik hoop van harte dat een aantal leden zich
aangesproken voelt.

Ook in de Gildebrief 2012 vindt u weer het resultaat van menig onderzoek. Met name zou ik willen wijzen op
een in dit nummer uitvoerig beschreven typisch Nederlands stuk gereedschap: de zogenaamde 'halve hart'-
booromslag. Hopelijk is het betreffende artikel voor menigeen een inspiratie om zijn kennis, al of niet met
behulp van een van de redacteuren, op papier te zetten en deze te delen met medeleden. Dat is bij uitstek
iets waar de vereniging haar bestaansrecht aan dankt, namelijk "het opwekken en verdiepen van belang-
stelling voor de historie en de technieken van diverse ambachten", zoals het zo mooi in de statuten staat
verwoord.

Ik wens u heel prettige feestdagen toe en een voorspoedig 2013!

Hein Coolen
voorzitter.
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Van de voorzitter
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A&G op ‘Vormgevers in hout’
Pas een paar weken voordat het
evenement zou plaatsvinden, werd
onze vereniging de gelegenheid
geboden zich te presenteren op de
jaarlijkse expositie 'Vormgevers in
hout’  in het onder de rook van Utrecht
gelegen prachtige Fort bij Vechten.
Het bestuur wil met A&G meer de boer
op en dus werd in ijltempo het een en
ander geregeld. Zodoende stond op 20
en 21 oktober jl. in een van de gewel-
ven van het fort een representatieve
A&G-stand, die was ingericht als
‘gereedschapinformatiepunt’.

Hout centraal
'Vormgevers in hout' is in de kern een
expositie van kunstzinnige en ambach-
telijke uitingen in hout. Daarnaast
wordt ook ruimte geboden aan allerlei
kleine bedrijven die zich in de een of
andere vorm bezighouden met het
bewerken en/of verwerken van hout.
Mede door de fraaie natuur van Fort
bij Vechten is hier sprake van een
sfeervol, aantrekkelijk houtevenement.

ging beslist iets toevoegt aan het
geheel. Doel was A&G meer
bekend te maken, maar we hebben
ook enkele nieuwe leden aan onze
deelname overgehouden.

www.vormgeversinhout.nl
www.fortvechten.nl

Groot succes
Zonder gereedschap is houtbewerking
natuurlijk onmogelijk. De A&G- stand
mocht zich dan ook in een grote
belangstelling  verheugen. Af en toe
was het echt dringen geblazen! Hieruit
is duidelijk gebleken dat  onze vereni-
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Nieuwe opzet een succes!
Verslag van de najaarsbijeenkomst van 27 oktober 2012
Rond de honderd leden waren op zaterdag 27 oktober jl. naar 'De Bron' in Nieuwegein getogen voor de najaarsbijeen-

komst. Helaas ruim 20% minder dan vorig jaar. Het heeft er alle schijn van dat de crisis ook onze achterban niet

onberoerd laat. Maar de lagere opkomst mocht de pret zeker niet drukken. Het werd als vanouds een zeer geanimeer-

de bijeenkomst, waarbij menigeen na afloop het nodige mooie gereedschap mee naar huis kon nemen. Te oordelen

naar de positieve reacties van de aanwezigen, is ook de op een aantal punten gewijzigde opzet van de bijeenkomst

een succes gebleken.

Algemene Vergadering
Anders dan in voorgaande jaren zat
ditmaal het voltallige bestuur 'voor
het front van de troepen' achter een
tafel, compleet met naambordjes.
Achtergrond hiervan is in de eerste
plaats dat het bestuur letterlijk voor
iedereen zo zichtbaar mogelijk wil zijn
om de communicatie met de leden te
bevorderen. Daarnaast draagt deze
opstelling bij aan een vlot verloop van
de vergadering, want op vragen en
opmerkingen uit de zaal kan
ogenblikkelijk worden gereageerd,

zonder dat  het bestuurslid wiens
verantwoordelijkheid het betreft eerst
achter het spreekgestoelte moet
plaatsnemen. De inhoudelijke kant
van de vergadering vindt u beschreven
in de conceptnotulen elders in deze
A&G Kroniek.

A&G Tafelronde
In plaats van de traditionele lezing
konden de aanwezigen ditmaal  aan
vier thematafels gaan zitten, waar zij
met specialisten van gedachte konden
wisselen. Dit programmapunt had de
passende naam 'A&G Tafelronde'

De specialisten van NEOSOC, de Nederlandse Vereniging van Houtverzamelaars,
beantwoordden heel wat vragen over de meest uiteenlopende houtsoorten.

Welkom met een gulle lach.

Voor het front van de troepen...

Lau hield alles stevig in de hand.
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Algemene Vergadering

gekregen. Een lezing dient om de
kennis van de toehoorders te
vergroten. De thematafels doen in feite
hetzelfde, maar dan in geconcen-

Onze voorzitter Hein Coolen liet zich niet onbetuigd op het
gebied van Japans gereedschap. Hij maakte het afgelopen jaar

een lange ‘gereedschapsreis’ door Japan. Hierover doet hij
uitgebreid verslag in de Gildebrief 2012.

Het thema ‘Stanley’ was bij Gerrit Mensert in goede
handen. Hij heeft een van de grootste Stanley-

verzamelingen van Nederland.

eigenaar. Bij de A&G-verkooptafel
stonden dit keer ook drie dozen met
'oudroest', waarin driftig werd
gegraaid. Verder voorziet de A&G-
boekentafel nog steeds in een behoef-
te. Bij al deze verkoopactiviteiten leek
echter de crisis eveneens wat van
invloed te zijn. Dit naast de lagere
opkomst. Deze had ook enige invloed
op de verloting, maar de opbrengst
daarvan was desalniettemin heel

Henk Bos en zijn vrouw deelden hun zeer uitgebreide kennis
van natuurlijke wetstenen.

treerde vorm en helemaal
toegesneden op degenen
die aan de tafels zitten.
Terwijl een lezing
doorgaans over slechts
één onderwerp gaat,
behelsde de A&G

Tafelronde er niet minder dan vier:
houtsoorten, Japans gereedschap,
Stanley-gereedschap en wetstenen
van natuursteen. Al deze tafels

Charmante verkoop van A&G-publicaties.

mochten zich in een grote
belangstelling verheu-
gen! Aan een vijfde tafel
was continu een
bestuurslid beschikbaar
voor discussie en het
beantwoorden van vragen.

Verkoop, verloting en
veiling
Aan de diverse gereed-
schapverkooptafels van
leden en van onze
vereniging verwisselde
menig mooi stuk van

mooi: € 380,- ! De veiling van fraai
gereedschap betekende ook dit jaar
niet alleen de afronding, maar ook een
hoogtepunt van de dag. Er waren
duidelijk minder spectaculaire stuk-
ken dan vorig jaar, wat te merken was
aan de belangstelling. De veilingmees-
ter moest bovendien harder 'trekken'
om sommige kavels aan de man te
brengen. Een aantal stukken haalde de
minimumopbrengst niet en werd
aangehouden.

Zie verder de achterpagina
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Op bezoek bij Henk Phielix

Wanden vol
En zo staan we dan een tijdje later
op koffietijd voor het eerst bij Henk
op de stoep voor een nadere
kennismaking.
Binnengekomen vallen we al direct
van de ene verbazing in de andere. De

houten gangwand is een zee van
uiteenlopende gereedschappen. Aan
de muur bij de trapopgang prijken
grote reclameborden, waarvoor zelfs
de trapleuning moest wijken. Slechts
één stap verder komt een wand met
historisch hang- en sluitwerk in zicht.
Henk vertelt dat hij om plaats voor
zijn verzamelingen te creëren, de

muren van gang, hal en trapopgang
met houten schroten heeft bekleed.
Voor we verder de ronde doen, is er
eerst koffie (en het nodige
toebehoren!) in de smaakvolle woon-
kamer, waar de verzameldrift van de
echtelieden nog geen vat op lijkt te

hebben gekregen.
Er wordt heel wat
afgepraat. Henk en
zijn vrouw Corry
blijken prettige
causeurs, die veel
kunnen vertellen
over hun ca.
twintig verza-
melingen (waarvan
er inmiddels wel
enige de deur uit
zijn). Als doorge-
winterde Brumme-
naren hebben zij
door de vele jaren
heen met hun
verzamelingen de
nodige bekendheid
gekregen. Veel-
vuldig werden al
delen ervan voor
korte perioden in
bruikleen gegeven,
zoals historische
kleding voor een
boerenbrui lof t ,
bakkersalaam voor
de etalage van de
plaatselijke bakker
en veel attributen
voor de toneelver-
eniging. Meerma-

len worden uit de directe omgeving
ook nieuwe aanwinsten aangeboden.

Grutterskast met inhoud
Als we de rondgang door het huis
weer voortzetten, passeren we de
keuken, met een heel mooie
verzameling Regout  aardewerk, het
toilet met een bescheiden (hoe kan het

anders) collectie nachtspiegels, om ten
slotte op zolder te eindigen bij ‘het
museum’ van de Phielixen: de grote
verzameling blikken, deels onder-
gebracht in een kolossale, oude
grutterswinkelkast. De uitleg erover
wordt gelardeerd met een mooi
verhaal over hoe die enorme kast
langs moeilijke wegen toch op zolder
belandde.
Er is zó veel te zien en te beluisteren,
dat de uren omvliegen. Pas laat in de
middag nemen we afscheid van Henk
en Corry, na  een bedankje voor hun
gastvrijheid.
We hebben al veel markante collecties
van onze leden in het geheugen. Na
dit bezoek wordt er daar weer eentje
aan toegevoegd. Het levert de
erkenning op dat in onze vereniging
echt niet alleen schaven worden
verzameld en niet alleen het ambacht
van de timmerman onze aandacht
verdient!

Naschrift:
Vrij snel na ons bezoek in december
2011 overleed na een kortstondige
ziekte Henks echtgenote Corry. Naast
dit droeve bericht ook een iets beter:
Henk weet inmiddels de draad toch
weer wat op te pakken. Wij wensen
hem sterkte toe.

De eerste aanzet voor dit stukje begon op het grote marktplein van
Brummen, waarheen ons spoor om een onduidelijke reden  voerde. Over
het  kale, lege plein  schalde vanuit de verte plots een stem: Halló …..
Aáá..en..Géé …… ! Het was ons lid Henk Phielix die ons op afstand
herkende en begroette. Natuurlijk werd een praatje gemaakt, waaruit een
afspraak voortkwam voor een bezoekje.

door Hans Rode

Gebruik de A&G
folder goed en
werf een nieuw lid!
Het ledental van onze vereniging
loopt helaas terug. Vooral door
vergrijzing, maar ook  de verslech-
terende financiële situatie speelt
bij sommigen een rol. Het is dus
zaak nieuwe leden te werven.
Tijdens de afgelopen Algemene
Vergadering werd daartoe de
suggestie gedaan om met de
eindejaarspost een A&G wer-
vingsfolder mee te sturen. Deze
ontvangt u dus samen met de
Gildebrief en dit blad. Maak er
goed gebruik van en probeer een
bekende warm te maken voor het
lidmaatschap!
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gehouden op zaterdag 27 oktober 2012 in kerkelijk centrum ‘De Bron’ te Nieuwegein
1. Opening
Voorzitter Hein Coolen opent om
10.00 uur de jaarlijkse najaarsbijeen-
komst van de vereniging. Hij heet ca.
100 bezoekers welkom. In het kort
doet de voorzitter een aantal algemene
mededelingen over de opzet van de
dag.
In plaats van een gastspreker die een
lezing houdt, is deze keer gekozen
voor een aantal tafels waar verschil-
lende onderwerpen aan de orde komen.
De heren Piet Voermans en Piet
Groeneweg van  de Nederlandse
Vereniging van Houtsoortenverzame-
laars staan aan een tafel waar aan de
hand van monsters een en ander
verteld zal worden over dit boeiende
onderwerp. Ons lid Henk Bos  staat
samen met zijn vrouw aan een tafel
met natuurlijke wetstenen, een
onderwerp waarnaar zij jarenlang
onderzoek hebben gedaan.
Gerrit Mensert zal iets vertellen over
Stanley gereedschap aan de hand van
stukken  uit eigen collectie. Hein
Coolen zal hetzelfde doen over
gereedschap uit Japan, het enige land
ter wereld waar nog op ambachtelijke
wijze  kwalitatief hoogwaardig
handgereedschap wordt gemaakt.
Daarnaast zal er zoals aangekondigd
een bestuurstafel zijn voor algemene
vragen en opmerkingen. Naar de
mening van het bestuur zal door deze
opzet meer interactie plaatsvinden,
waarbij een ieder zijn zegje kan doen
over het onderwerp dat hem of haar
interesseert.
Het bestuur zit deze keer voor een
ieder zichtbaar aan één tafel.
In de middag is er weer de
gebruikelijke veiling. Leden die willen
bieden op een van de veilingstukken
moeten zich van tevoren inschrijven.

2. Vaststelling van de notulen
van de 18e Algemene Vergade-
ring van 29 oktober 2011
De notulen worden aan de orde
gesteld. Deze zijn met de Gildebrief /
A&G Kroniek speciale eindejaars-
uitgave vorig jaar verstuurd. Er kan
gereageerd worden op zowel tekst als
inhoud. Er zijn geen op opmerkingen.
De notulen worden als zodanig
vastgesteld.

3. Jaarverslag 2010-2011
De secretaris geeft op hoofdlijnen een
toelichting op het jaarverslag zoals dit
is opgenomen in de A&G Kroniek van
oktober 2012. Het bestuur is dit jaar
5x bijeen geweest. Vergaderd wordt
altijd bij de bestuursleden thuis, zodat
de kosten zoveel mogelijk beperkt
zijn. Het organiseren van de
voorjaarsexcursie, de najaarsbijeen-
komst, de uitgifte van de A&G
Kroniek en de Gildebrief zijn vaste
agendapunten. Met behulp van
enthousiaste vrijwilligers wordt
gewerkt aan het verder ontwikkelen
van de website. Als er leden zijn die
een actieve rol willen vervullen in het
bestuur, dan zijn die van harte
welkom. De ledenadministratie wordt
nu door Piet Hageman gedaan. Helaas
zien we na jarenlange groei dat het
aantal leden van onze vereniging iets
terugloopt. Dit is een punt van
aandacht. Als aanvulling op de
toelichting geeft Piet Hageman aan dat
er wordt gewerkt aan een nieuwe
ledenlijst. Deze zal aan het eind van
het jaar naar de leden worden
verstuurd. Gevraagd wordt aan de
leden die gebruik maken van e-mail
om ook het e-mailadres aan de
vereniging door te geven.

4. Verslag kascommissie voor
het boekjaar 2011-2012
De kas is recentelijk gecontroleerd
door Jan Ruijssenaars en Gerrit Snoek.
Van hun bevindingen doet Jan
verslag: de conclusie van de kascom-
missie is dat de boekhouding over-
zichtelijk is en een verzorgde indruk
maakt. Er zijn geen ongeregeldheden
geconstateerd. De kascommissie is
van oordeel dat de penningmeester
zijn taak correct heeft uitgevoerd en
adviseert de ledenvergadering hem
decharge te verlenen. Met een applaus
bevestigt de ledenvergadering dit
advies.

5. Verkiezing kascommissie
voor het boekjaar 2012-2013
De zittingsduur van de commissie-
leden is drie jaar; een jaar als reserve
en vervolgens twee jaar actief. Voor
het boekjaar 2012/2013 zijn Gerrit
Snoek en Jo Jacobs actief; de functie
van reservelid is thans vacant. Op de

vraag wie voor deze vacature
genoteerd mag worden, is het Jan van
der Meulen uit Baarle-Nassau die zich
spontaan meldt. De voorzitter bedankt
Jan Ruijssenaars voor zijn aandeel in
de commissie en Jan van der Meulen
voor zijn toezegging.

6. Financiën
Door Jan Blaas wordt het overzicht
financieel beheer 2011-2012 en de
begroting 2012-2013 toegelicht. Het
geheel ziet er goed uit. Wel is enige
relativering op zijn plaats: de welvaart
van onze vereniging komt voor een
belangrijk deel door de opbrengst van
de veiling, verkopen en verloting. De
laatste jaren was deze veel hoger dan
gebruikelijk. Mede dankzij een
degelijk financieel beleid is een
verhoging van de contributie niet
nodig. Met applaus wordt de begroting
vastgesteld.

7. Aanpassing huishoudelijk
reglement
Bart-Jan Lagerwaard geeft aan dat het
uitgeven van twee verschillende
tijdschriften (de A&G Kroniek en de
Gildebrief) en het hebben van een
eigen website het noodzakelijk maakte
om het huishoudelijk reglement te
actualiseren. Nieuw is ook een
bepaling die met betrekking tot
bestuurswisselingen de gang van
zaken tijdens de Algemene Verga-
dering regelt. Hans Rode geeft aan dat
hij moeite heeft met artikel 2 lid 3’het
is nadrukkelijk verboden …. etc.’ ‘het
is niet toegestaan’ is naar zijn mening
vriendelijker. Aangegeven wordt dat
duidelijkheid richting derden in deze
belangrijk is. Mede daarom is gekozen
voor ‘nadrukkelijk verboden’. Alle
leden gaan na deze toelichting
akkoord met de aanpassingen.  Het
nieuwe reglement is hiermee vast-
gesteld.

8. Bestuur
Dit jaar zijn er geen bestuursleden die
aftreden. Leden die een bestuursfunctie
ambiëren zijn van harte welkom.

9. Gedachtewisseling met leden
Door een van de leden wordt aangegeven

Lees verder op blz. 8

Conceptnotulen van de 19e Algemene Vergadering



Gereedschap, daar draait het om!

De A&G Kroniek verschijnt driemaal per jaar.
Redactie: Bart-Jan Lagerwaard (hoofdredacteur) Redactieadres: nieuwsbrief@ambachtengereedschap.nl

Hans Rode
Piet Hageman
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Vervolg van blz. 7
dat op de A&G kroniek van oktober
2012 onderaan het verkeerde jaartal is
gebruikt. Bart-Jan geeft aan dat dit een
schoonheidsfoutje is dat door het
bestuur niet is opgemerkt.
De suggestie wordt gedaan om een
rubriek ‘Vraag en aanbod’ op te
nemen in de A&G kroniek. Reactie:
dit is een interessante vraag die door
het bestuur nader zal worden bezien.
Op dit moment is de boedelcommissie
actief om leden te helpen bij het vin-
den van een goede bestemming voor
een verzameling of een deel ervan. In
de toekomst zal hierop worden
teruggekomen.
Voorgesteld wordt om een reclame-
folder van de vereniging mee te sturen
met de Gildebrief zodat leden nieuwe
leden kunnen werven. Reactie: goed
voorstel, gaan we doen.
In de Gildebrief 2010 staat een aantal
storende fouten bij het artikel over de
klinknagel. Dit is gemeld aan de
redactie. Echter niets meer gehoord.
Reactie: dit zal worden nagegaan en
alsnog gerectificeerd.
Bart-Jan geeft aan dat er momenteel
door een breed redactieteam wordt
gewerkt aan de Gildebrief. De
komende Gildebrief zal geheel in
kleur worden uitgegeven. Als er
suggesties zijn voor onderwerpen,
geef deze dan door aan het
redactieteam. Er wordt gevraagd of er
ook behoefte is aan digitaal
fotomateriaal. Reactie: heel graag.
Tot slot geeft Hein Coolen aan dat het
voorstel is om komend voorjaar naar
de Bataviawerf in Lelystad te gaan.
Een duidelijke meerderheid vindt dit
een positief voorstel. Op de vraag of
deze locatie rolstoelvriendelijk is
ingericht, wordt vanuit de zaal aange-
geven dat de Bataviawerf aan alle
eisen voldoet.

10. Sluiting
Na deze gedachtewisseling sluit de
voorzitter de 19e Algemene Verga-
dering van de vereniging Ambacht &
Gereedschap.

© Niets in deze uitgave mag, op welke wijze dan ook, worden gekopieerd en/of vermenigvuldigd zonder schriftelijke
toestemming van het bestuur van de vereniging Ambacht & Gereedschap.

Vervolg van blz. 5
Geslaagde bijeenkomst
Ondanks de hiervoor genoemde ietwat
tegenvallende resultaten, is de
najaarsbijeenkomst als geheel zonder
meer geslaagd. De plezierige, onge-

dwongen sfeer en de contacten met
oude bekenden en nieuwe gezichten
waren als vanouds, terwijl de nieuwe
opzet zich heeft bewezen. De
thuisblijvers hebben dus echt wat
gemist!

Veel belangstelling voor de A&G verkooptafel.Bijpraten en discussiëren...

Spanning tijdens de veiling.


