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de basbazuin nieuwsbrief van het koninklijk handboogschuttersgilde 

 Sint Sebastiaan van Willem III Tilburg, alweer  nr 19  

 

ZONDAG 19 MEI 

A.s. zondag is Jacques Penders jarig. Hij wordt 93 jaar. 

Blijvende duizeligheid en een algehele futloosheid en 

moeheid verhinderen hem van zijn kamer te komen. Een 

wandeling op de gang met zijn fysiotherapeut van 2x 8 

meter is zelfs een beproeving. Maar zijn geest is nog 

helemaal niet moe.  

Jacques beschouwt zichzelf als emeritus-schutter, blijft in 

het gilde geïnteresseerd en laat u allen hartelijk groeten. 

Stuur hem eens een kaartje (want aan de telefoon altijd 

hetzelfde moeten vertellen, is ook niet alles). 

DE BUITENVERSCHIETING VERVALT 

De aangekondigde buitenverschieting aanstaande dinsdag 21 mei gaat niet door (19.30 uur). 

Wel is het een verschieting binnen op doel en wel op de gebruikelijke tijd. 

ZONDAG 26 MEI: VERBROEDERING 2019 

Dit jaar schiet het gilde van Sint Joris koning. Daarom organiseren zij ook de jaarlijkse 

verbroedering van de drie gilden van Tilburg-Stad met prijzen op de vreemde wapens, voor 

de meest trefzieke koning en het befaamde Letschert-schild. 

Een en ander  vindt plaats op het gildeterrein van de 

kruisboogschutters aan de Oisterwijksebaan. De start is 

om 13.30 uur (inschrijving om 13 uur). 

De befaamde schutters van het enige Nederlandse 

schuttersGILDE dat koninklijk is, komen in sportieve outfit 

(T-shirt in Bourgondische kleur met Sebastiaansymbool). 

Zij moeten minstens met tien schutters zijn en van hen 

wordt veel resultaat verwacht. Maar de opkomst is 

natuurlijk veel groter met non-combattanten, verzorgers 

en geliefden. 

Voor afwezigen moet het gilde toch inschrijfgeld betalen. 
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Anders dan eerdere jaren is het inschrijfgeld beperkt tot 

€ 5 (voor de prijzen).  

Drank en versnaperingen zijn wel te verkrijgen (tegen 

betaling) maar zonder bonnensysteem. Met hoopt 

hiermee verspilling te voorkomen. 

   Verbroedering onder ons → 

UITWISSELING 

De aankondiging van een uitwisseling met het gilde uit 

Poppel (een oude relatie weer opnemen) is niet juist.  

Dinsdagavond 18 juni kunnen we geen buitenverschieting houden bij Boerke Mutsaers. 

 

WIJZIGINGEN IN DE AGENDA 

Op de dinsdagavonden van 18 en 25 juni kunnen we niet terecht in ons gildehuis, noch binnen 

noch buiten. Op beide dagen heeft Boerke Mutsaers een bruiloft met barbecue. Op 11 juni 

krijgt St.Sebastiaan in Poppel instructies van Ad van Vught.  

We nodigen op een andere avond (vanaf half acht bij goed wee en vanaf half negen bij regen 

of storm) drie of vier gildebroeders uit Poppel uit. Ook in het verleden hebben we veel 

contacten met het Koninklijk Sint-Sebastiaansgilde uit Poppel gehad. Nog dit jaar nodigt het 

gilde in Poppel ons terug in hun nieuwe, erg luxueuze heemhuis voor een gezamenlijk schot. 

 

Misschien kunnen we 18 of 25 juni eerst naar Poppel en de Poppelse schutters in augustus 

terugvragen. 

Een andere mogelijkheid is dat we de ontvangst hier verschuiven naar 2 juli of naar augustus 

U hoort daarover nog nader, want deze BasBzuin moet de deur uit. 
 

KLEINE KRING 

De Kleine Kring wordt gevormd door de 

handboogschuttersgilden van de kring Oirschot. 

Zij organiseren beurteling een wedstrijd 

buitenschieten op doel (30m). Dit jaar vindt het 

gebeuren plaats op zaterdag 7 september in 

Middelbeers, onder hoede van het Onze Lieve 

Vrouwe gilde aldaar. Inschrijfgeld betaalt het 

eigen gilde. De prijs die iedereen krijgt, is voor de 

deelnemers.  

Het heeft de Hoogheid daarom geen enkele 

moeite gekost om vijf  uiterst gerenommeerde 

schutters uit ons midden mee te krijgen. Dat 

mogen er ook tien worden (twee teams). 


