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OLIEBOLLENKERMISVERSCHIETING  
 

Op dinsdag 24 juli waren op één na alle liefhebbers al om 20 uur gearriveerd in het 

Boswachtershuisje in Ravels. Vorig jaar, in 2017, was deze traditionele verschieting annex innige 

contactdag helaas niet doorgegaan. Maar het initiatief van wijlen Cees Verberk decennialang 

volgehouden aan de Goirleseweg en later in het gastvrije Lage Mierde kreeg weer een vervolg. 

Marcel en Ans Kleinekorte en hun dochter hadden alles geregeld. Zij bakten de oliebollen en dit keer 

ook appelbeignets. Die vonden gretig aftrek want schutters en schuttersvrouwen zijn lekkerbekken 

zoals wij weten van de 17de-eeuwse schilderstukken. Aan een grote gezamenlijke tafel aan de 

achterzijde van het cafeetje werd genoten van Belse bieren en bekende frisdranken onder 

buitenlandse namen. We hebben er ook een gezamenlijke rekening van gemaakt die later hoofdelijk 

gesplitst werd en hopelijk betaald werd. 

Het schieten vond naast de schuur 

nabij de gehoornde schapen plaats. 

Tijd voor het bekijken van de 

marmotten, de kippige haan (geen 

AE) en de overige diersoorten was er 

niet. Schieten en aanmoedigen was 

het motto. Er deden tien schutters 

mee en (oh verrassing) Cécile won 

met  113 punten en dat voor 12 

pijlen. Zij kreeg de eer en de 

bewondering van de 27 andere 

aanwezigen. De keizer had de drie 

prijzen aan de middenmoot, de 

middelmatige schutters, toegedacht. 

En zo gingen Lidewijde, Jan en de 

keizer zelf (!) met een fles Tilburgse 

chocoladelikeur terug naar het 

vaderland. Deze Tilburgse likeur 

(“Hullie Gullie”) was heel passend 

van de kermis afkomstig. 

De locatie op de Arendonkse 

Steenweg in Ravels was erg geschikt 

en voor vaste herhaling vatbaar. Wie 

teveel drinkt kan er blijven slapen. 

Marcel en Ans en Venividivice zeer 

bedankt. 
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FIETSTOCHT 2018 

Het is breed bekend dat onze keizer een fietsfanaat is. Het stoere Sebastiaangilde heeft daar veel 

voordeel van bij de postbezorging. Maar de liefde moet ook uitgedragen worden naar anderen. 

In die geest vond op zondag 5 augustus de intussen jaarlijkse  fietstocht voor gildezusters en hun 

bodyguards plaat. De start was om 11 uur bij de Leijhoeve en als goed begin werd er koffie genoten.  

Op het terras troffen de cyclisten tot hun verrassing Liesje van Diessen en haar zoon Joop jr. Joop 

verblijft sinds kort in de Leijhoeve en de verzorging en de sociale contacten daar bevallen hem meer 

dan uitstekend. 

De tocht werd voortgezet door her Leijpark en langs de route werd in één moeite door Lot Movig 

opgehaald. Zagen we die ook weer eens. Zoiets heet actief activeren. Nou ja, het was ook prachtig 

weer en op de fiets heb je minder last van de hitte. 

Het volgende richtpunt was het Trappistenklooster. Helaas werd daar niet aangelegd. Zelfs radler is 

volgens professionele fietsers niet goed voor de kuiten, tenzij na afloop. De tocht werd dus wreed 

voortgezet richting Beek, langs het Wilhelminakanaal en door de Akkerstraat. Op het Vrijthof in 

Hilvarenbeek werd ons wel een sanitaire stop gegund en was er gelegenheid voor NB één foto. Over 

onthaasten gesproken. Het ging verder richting Gorp en Roovert en bij de Roovertse Leij werd naar 

de nieuwe optrek van “Den oude  Boer” gezwaaid. Maar een stop bij Rob...? Ho maar.  

De rustplaats voor de 12 peddelaars was iets verder, bij 

het voormalige klooster van Nieuwkerk, ook een oud-

Tilburgse aangelegenheid. Daar werden de 

meegenomen versnaperingen en fris  plus 0-0-%-bier 

(en 2,5%) schutter gemaakt. Zijne Majesteit, de Chef, 

werd op een niet geplande bierdouche getrakteerd. 

De route terug liep langs de golfbaan en tegen 16.30 uur 

bereikte men Goirleseweg 43 waar de Chef opgedroogd 

bleek. Nu begreep iedereen waarom de lunch was 

weggevallen. De keizerin, Jozefien en Ton hadden voorbereidingen getroffen. De gezamenlijke 

barbecue smaakte werkelijk heerlijk. Bij dat eindmaal had ook Marianne Schols zich aangesloten. En 

we hadden natuurlijk ook Sjef en Trix bij de BBQ verwacht, maar helaas. Sjef mag een volgende keer 

als grilmaster optreden. Onnodig te zeggen dat de evaluatie is alle opzichten positief uitviel. 

 

SCHOKKEND NIEUWS 

Tot verbijstering van de gildezusters en de gildebroeders en talrijke aanwezigen heeft zich het 

ongekende feit voorgedaan dat onze coryfee Cécile Bogaerts bij een echte wedstrijd niet de 

hoofdprijs heeft geschoten. Heel Tilburg spreekt er nog over; “slechts de tweede plaats”. 

Een dag na zijn 70ste verjaring had de illustere keizer van het koninklijk handboogschuttersgilde ten 

paleize van de keizerin audiëntie toegestaan aan de gemelde gebroeders en gezusters plus aan een 

aantal vermaarde relaties, vrienden en familieleden. De laatste groep was zeker tweemaal zo groot 
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als de gildecompagnie, waarmee weer eens duidelijk werd hoeveel waardering zijne majesteit ook 

buiten het gilde geniet. Het gilde had nagenoeg voltallig acte de présence gegeven. Op zaterdag 25 

augustus waren de gasten vanwege het dreigende weer ondergebracht in enorme tenten. Het paleis 

was volgeladen met catering en cadeaus. 

Om het netwerken te veraangenamen werd er intussen tot vermaak geschoten. Elk drietal, 

bestaande uit een gildebroeder plus twee leken-schutters, schoot 6 pijlen af op een van de twee 

doelen. De fabrieksgrond achter de combinatie van hek, hoge omheining en netten was het meest in 

trek, afgezien natuurlijk van de drank. De sporadische motregen, de wat lage temperatuur en de 

windstoten (allemaal net díé dag tussen goedweerdagen in) werden ruimschoots gecompenseerd 

door warme koffie, spiritualiën en een perfecte tevens overdadige barbecue. Lag het aan de braad-

meesters, aan de vrijwilligsters (catering 70+) of aan de regie van Hare Majesteit, dat wie later dan 

14 uur kwam of wie voór 20 uur weg moest, moet grote spijt gehad hebben. 

De uitslag van de gasten in prijzen uitgedrukt: 

eerste plaats/prijs: Joris Oomen (geoefende familie) 

tweede plaats/prijs: Charlotte Haen (geoefende familie) 

derde plaats/prijs: Noud van Roosmalen (door goede instructeur) 

 

Van het gildegebroed verwierf Wim van der 

Elzen de eerste plaats, werd Cécile tweede 

en schoot Sietze Graafsma zich naar de 

derde plek. 

Cécile Bogaerts, Joris Oomen en Bart Hooft 

vormden het beste drietal.  
 

Het was de zesde keer en dus het zesde 

lustrum dat Peter-Paul zich op deze 

gastvrije wijze liet feliciteren en het grote 

huldelied is elke keer beter geworden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De juiste foto bij dit bericht is nog steeds 

niet opgestuurd. 

 
 


