Voorstelling Glenn Desaer
Beste Gildebroers en zusters.
Ik heb de eer en het genoegen om vandaag Glenn Desaer te mogen voorstellen als nieuwe
gildebroeder.
Glenn is geboren in 1975 te Herentals maar woont in Vorselaar. Hij is via Louis en Gerda in onze gilde
terecht gekomen ergens in 2013.
Hij is getrouwd met Vanessa en ze brengen nu samen hun dochter Julie groot.
Al sinds de eerste keer dat ik de Glenn zag dacht ik mmmm dat word nog ne concurrent. Het
boogschieten ging hem goed af en hij schafte zich algauw een deftige boog aan (persoonlijk had ik
wel andere latten en een mooiere kleur gekozen maar soit)
Glenn was bezeten door het boogschieten en is daarom bij mooi weer ook bijna elke dag in zenne
hof te vinden (om te schieten uiteraard)
Als deken van de gilde viel me wel direct t’een ent ander op … namelijk dat onze biervoorraad in de
zomer verdween als sneeuw voor de zon en dat den trippel een vaste waarde werd op onze kaart
De inkomsten van de kelder zijn sindsdien nooit hetzelfde geweest! En misschien staat hier wel een
toekomstige deken voor mijn neus!
Naast het boogschieten gaat Glenn nog regelmatig whisky proeven en naar de schotters zien… hij is
namelijk hevige fan van de Lierse … hoewel hevig? De kleuren van zijn pijlveren zijn volgens mij die
van den Anderlecht… maar soit.
Ik hoop dat Glenn veel witte bonen mag proeven en dat hij snel al beeidigd lid mag verder schieten.
Alhoewel…
Als nieuwe koning is Glenn ook een te duchten kandidaat …
Ik dacht dat hij zelfs vorig jaar tijdens de oefendagen al eens de gaai heeft afgeschoten, dus ik zal
alvast maar beginnen te oefenen
Er zijn natuurlijk ook wel veel pluspunten aan ons nieuw gildelid:


Als er zware karweien moeten uitgevoerd worden staat de Glenn altijd paraat. Metsen is
namelijk zijn beroep dus hij mag alvast beginnen aan de nieuwe schietstand.



Ook onze hoofdman kan de Glenn goed gebruiken, tijden het kuisen van de gildekamer moet
ik alvast nooit meer de ramen poetsen ….

Beste gildeleden, u hoort het zelf… redenen genoeg om alvast uw witte bonen te nemen.
Ikzelf wens Glenn alvast hartelijk welkom in onze Gilde en hopelijk nog een lange toekomst als
topschutter van Herentals misschien?
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