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OLIEBOLLENKERMISVERSCHIETING 

Op dinsdag 23 juli tijdens de Tilburgse kermis is ons gildehuis gesloten (en de week daarop 

ook) . We houden dan de jaarlijkse verschieting met oliebollen, decennia terug bedacht door 

Cees Verberk en sindsdien één van de hoogtepunten waar gildezusters en broeders in 

gemoedelijke sfeer elkaar kunnen treffen.  

Net als vorig jaar vindt dit treffen plaats bij 

Het Boswachtershuisje, Arendonkse Steen-

weg 37,  in het natuurgebied van Ravels.  
 

Neem de N12 van 

Goirle naar 

Turnhout. Neem 

vóór de bebouwde 

kom van Ravels naar 

links de afslag naar 

Eel (en Arendonk) 

en volg de weg die links de bossen ingaat. 
 

We schieten, snoepen oliebollen of appelbollen en drinken wat. We 

bedienen onszelf. De kosten worden achteraf per persoon 

omgeslagen.  

 

DE BANDEN MET POPPEL WEER AANGEHAALD 

Twee dinsdagavonden konden we niet terecht bij Boerke Mutsaers vanwege een bruiloft die 

ook buiten gevierd werd. De avond van 18 juni waren 

we (gelukkig) uitgenodigd door het Koninklijk 

Handboogschuttersgilde Sint Sebastiaan van Poppel 

om daar te komen schieten. ‘Koninklijk’ is in België 

een eretitel die je bijna automatisch na 50 jaar 

bestaan krijgt. Een decennium geleden hadden we via 

Joop van Diessen regelmatig contacten met onze 

naamgenoot uit Poppel. Zo waren de hoofdman en de 

overheid steeds te gast op ons koningsschieten en bij 

andere bijzondere gelegenheden. De gildebroeders in 

Poppel zijn voor een groot deel van de Nederlandse 



Mededelingen  27 juni 2019 

nationaliteit (financiële vluchtelingen?) maar wel betere schutters. Bij hen zijn zowel de 

recurve als de compoundboog in gebruik. De gebruikelijke afstand is 25 meter. 

Van de uit het Tilburgse overgekomen negen gildeleden waren er zes 

schutters. Alle aanwezigen werden in zes groepen van 3 personen 

ingedeeld. Telkens twee Poppelse schutters en één van Willem III. 

Geschoten werd op een afbeelding van de zoon van Willem Tell met appel 

en worm. De setting leek sterk op onze gebruikelijke Wildvorst-

verschieting. De winnaar werd ploeg 4. De hoofdprijs bestond toepasselijk 

uit drie appels voor elk van de drie winnaars. Waarschijnlijk op lotavond 3 

september krijgen we een tegenbezoek en komt Poppel naar Tilburg.  

De bijzonder amicale en gezellige sfeer van verbroedering van juni wordt dan herhaald. 

 

HORIZONTALE BUITENVERSCHIETING 
 

Op de tropische dinsdagavond van 25 juni konden we 

opnieuw niet bij D’n Boer terecht. Weer bruiloft met 

BBQ buiten. Keizer PP had de gildebroeders daarom 

die keer in zijn tuin uitgenodigd. Het was een gewone 

schietavond zonder aanhang en met zes schutters. 

Theo hield als gebruikelijk de telling en de stand van 

de Oranjeleeuwinnen bij.  

Opvallend was dat Gerard beter buiten als binnen 

schiet. Dat wisten we nog van zijn koningstitel.  

Marie-Louise, verbannen naar de keuken, trakteerde vanwege haar verjaardag niet op 

flessen maar op een hapje en een glas. De schutter die haar leeftijd het dichtst benaderde, 

kreeg de hoofdprijs. Zo kon ze Eduard feliciteren en hij haar. 
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AGENDA 

Dinsdag 2 juli is Lotavond 

Dinsdag 16 juli buitenverschieting   we beginnen we om 19.30 uur 

Dinsdag 23 juli Oliebollenkermisverschieting in Ravels,  aankomst 19.30 u, aanvang 20 u 

Dinsdag 30 juli geen gildeavond 

Zondag 11 augustus gilde-fietstocht 

Zondag 25 augustus Sint Joris schiet  een nieuwe koning 

 

Met dank aan de fotografen: Marie-Louise, Theo en Jan  

ZATERDAG 


