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KONINGSSCHIETEN 2018 
 

Ondanks het erbarmelijke regenweer is het koningsschieten dit jaar door de inzet van velen (en door 

plastic capejes) goed verlopen. De mis werd met een traditioneel Domine salvum fac afgesloten en 

de vendelgroet vond plaats onder de overhuiving van de winkelgalerij. Bij de verlate lunch waren 

behalve de vogel-  en boogdragertjes  vele gasten van andere gilden en van buiten aanwezig.  

Dat burgemeester Weterings zowel bij het vrijen van de schietboom als bij de presentatie van de 

nieuwe koning aanwezig was, werd alom op prijs gesteld. Dank zij een ferm schot werd een 

gildebroeder met heel veel dienstjaren, Wim van den Elzen, voor de komende drie jaar onze koning. 

Met een geanimeerde receptie en een prima gildediner werd de lang verbeide dag besloten. 

Afijn,  u bent er allemaal bij geweest, bij de bloemversiering als van oudsher, bij de toespraak met 

ruiker voor oud-koningin Hilde, bij het waardig optreden van de hoofdman, dus waarom op details 

ingaan? Het fotoboek komt eraan. Kijken maar.  
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MICHIELSCHIETEN 2018 

Toen het aloude en zeer koninklijke gilde van Sint Sebastiaan gebruikelijk nog buiten schoot, werd 

het seizoen afgesloten op de laatste zondag van september, omtrent Sint Michiel (29 september). 

Tegenwoordig is die dag een open dag voor familie, kennissen en andere gasten om het gilde te 

promoten.  Als altijd een geslaagde dag met redelijk weer, al waren er dit jaar wat minder bezoekers. 

Acht van hen waagden zich aan de boog en bout. Deze bezoekende deelnemers waren betere 

schutters dan de gildebroeders. Ze schoten allemaal punten behalve één gildezuster. Bij de twaalf 

gildebroeders waren er vier die geen pluim omlaag konden halen. 

Afgetekend winnaar met 30 punten werd Marcel Kleinekorte. Komend jaar staat Den Bas in Ravels op 

de schoorsteen. Met 20 punten werd Erik van den Elzen de beste schutter onder de amateurs. Maar 

u kent het gebruik: elke deelnemer ging met een niet onaardig prijsje naar huis. 

Helemaal in de traditie verzamelden de taaie feestvierders zich bij I Pin Kee om daar van een 

gevarieerde rijsttafel met drank weg te werken. Bertram Hille voelt zich bij elke gelegenheid meer 

thuis in het gilde, 

 

NIEUWS VAN LIEF EN LEED 

De verschieting van de leugenvogel acht dagen voor het 

koningsschieten is dit keer niet doorgegaan. De dag viel binnen de  

rouwperiode voor het onverwachte heengaan van oud-deken Fred 

Scheffers. Hij is in gildekring herdacht. Bij die herdenking waren 

ook gildezusters aanwezig en dat mag een nieuwe traditie worden.  

Een terecht nagenoeg voltallig gilde was in Diessen aanwezig bij de 

uitvaart en de vaandelgroet. Terecht, want juist Fred was altijd 

aanwezig als hij maar enigszins kon, avond aan avond en (om te 

trakteren) bij de optocht op de kringdagen. 

Het In Memoriam wordt u binnenkort toegezonden. 

 

Het herstel van gildezuster Ton Wels gaat gestaag maar wel goed. Haar gebroken enkel is zonder 

operatie aan het herstellen. Dat vraagt meer tijd maar het is wel beter. 

Frans Schuurmans heeft de loszittende tanden in zijn boven- en in zijn onderkaak laten trekken. In de 

bovenkaak zijn de weggevallen bijtertjes opgevuld met kronen of prothesen. Onderin verwachtte 

Frans hetzelfde maar de opererende specialist had een volledige prothese laten maken. Op dit 

moment is de discussie nog niet afgerond of daarom alles uit de onderkaak gedeletet moet worden.  

Onze oudste gildebroeder, de 97-jarige Stan Claassen, heeft al enkele weken het bridgespel al dan 

niet tijdelijk aan de wilgen gehangen. De pijn aan zijn rug, waardoor hij in ernstige mate krom liep, 

belette hem niet zijn hersenen actief te houden. Maar daar zijn nu aanvallen van pijn in en op de 

borst bijgekomen. Een half uur fietsen op zijn hometrainer doet hij nog dagelijks, hij lacht nog even 

gul en hij laat u allen groeten. 
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ADRESWIJZIGING 

[Dit bericht is door internetproblemen bij de deken-schrijver ernstig verlaat, wel zes weken gedurende 

de verhuizing]. 

 

Het nieuwe onderkomen moet onbeschrijflijk mooi geworden zijn. Er zullen dan ook vele 

commissievergaderingen gehouden worden. In het gilde zijn stemmen opgegaan om de hoofdman 

naast felicitaties een routebeschrijving te sturen waarin de nieuwe route van Hasseltplein naar 

Boerke Mutsaers helder staat aangegeven. 

WILDVORSTVERSCHIETING 

De onvolprezen wildvorstverschieting wordt gehouden op zaterdag 15 december 2018 in ons 

gildehuis. De schutters worden voor de inschrijving verwacht om 14 uur. De gildezusters die willen 

aanschuiven, worden bij Boerke Mutsaers verwacht voor de gezamenlijke wildmaaltijd. De kosten 

zijn voor iedere mee-eter € 25, tevoren te voldoen bij de keizer. 

Zijne majesteit en de keizerin hebben u voor dit speelse evenement op 16 november jl. al een mooie 

schriftelijke uitnodiging doen toekomen.  

 


