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de basbazuin nieuwsbrief van het koninklijk handboogschuttersgilde 

     Sint Sebastiaan van Willem III te Tilburg        nr 25 

 

WILDVORSTVERSCHIETING   

U hebt in uw agenda staat dat de Wildvorstverschieting dit 

jaar plaats vindt op zondag en wel op zondag 15 

december, vanaf 14.00 uur bij Boerke Mutsaers. De 

ongebruikelijke dag is onze schuld. We zijn te laat geweest 

met reserveren. 

U hebt allemaal van de keizer een mooie uitnodiging gehad. 

Bij die zelfde keizer moet u zich ook opgeven en aan hem 

betalen.  

Gildezusters die de uitslag willen meemaken en zich te goed 

gaan doen aan de hazenpeper of de hertenbiefstuk kunnen op 

16.30 uur aanschuiven voor de borrel. Maar ze zijn natuurlijk 

ook de hele middag welkom, al kan ik mee voorstellen dat 

zulks best saai is. 

 

 

UIT DE ZIEKENBOEG 

Met onze oud-koningin en gildezuster Hilde Vlek gaat het op dit moment redelijk (lees: 

dragelijk). Na alle afspraken met de neuroloog, oncoloog, fysiotherapeut en de 

radiotherapeut, kreeg ze een (korte en relatief lichte) kuur waarin ze gedurende 15 

werkdagen bestraald werd in het Verbeeteninstituut. Tegelijk kreeg ze chemotherapie in 

tabletvorm.  
 

Het gaat verder redelijk, ze kan de dagelijkse dingen thuis zelf, maar is wel snel moe. Haar 

zus Bernadette was een ontzettend fijne hulp in huis maar moet a.s. zaterdag weer naar de 

V.S.  Hilde rust 3x per dag. Ze maakt zo mogelijk dagelijks korte (bos)wandelingen, waar ze 

erg van geniet.  Terecht geniet ze ook zoveel mogelijk van de tijd die ze samen met haar 

dochters door kan brengen. 
 

Ze is momenteel redelijk hersteld van de operatie, maar wat blijft is dat ze snel vermoeid 

raakt en dat ze het best druk heeft. Omdat de prognose op de wat langere termijn niet goed 

is, wordt er ook een mentale aanslag op haar gepleegd. Daarom spreken we af om haar niet 

te bellen en niet te bezoeken, overeenkomstig de wens van wie haar na staan. U kunt uw 

aandacht en medeleven tonen door een kaart of een briefje te sturen. 
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Jacques Penders 
 

Met Jacques gaat het na een hevige verkoudheid weer zoals het 

laatste half jaar. Meestal te moe om mee te rijden naar een gilde-

avond. Natuurlijk verwacht hij geen vooruitgang meer, maar het gaat 

ook niet slechter met hem. Hij voelt zich happy in het verpleeghuis, 

geniet van de zorg en volgt de wereld om hem heen in krant en op tv. 

Hij laat u allen groeten en hoopt nog steeds eens in het gildehuis 

langs te komen. 

 
 

Frans en José Schuurmans  
 

Met Frans gaat het goed. Uiteraard kan hij alleen op schietavonden komen wanneer José 

hem brengt. Ze heeft nog behoorlijk last van haar knie, maar ze mag weer autorijden. Dus 

we zullen Frans binnenkort wel weer eens zien. Verder voelt José zich goed. Samen redden 

ze het behoorlijk. Ook zij vroegen mij u hun beste groeten over te brengen. 

 

  UITNODIGING OPENING  
   STILLLEVEN Expositie LocHal Tilburg 

Met veel plezier nodigen gemeente Tilburg en Brabant Remembers u uit voor de opening  

van de STILLLEVEN expositie  op vrijdag 15 november in de LocHal in Tilburg.  
 

In 2019 en 2020 vieren we dat Noord-Brabant 75 jaar geleden is bevrijd en dat we sindsdien 

in vrijheid leven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn levens voor altijd ingrijpend 

veranderd. Brabant Remembers vertelt deze bijzondere, inspirerende en persoonlijke 

verhalen waarin een levensveranderend moment centraal staat. Dat doet zij onder andere 

met de expositie STILLLEVEN.  
 

Social designer Rocco Verdult ontwierp en maakte een collectie van 75 maquettes waarbij 

het publiek letterlijk om het verhaal heen kan lopen en zo vanuit verschillende perspectieven 

naar de sleutelscène kan kijken. Momenten uit de WOII-geschiedenis, waar nog geen beeld 

van was, krijgen met STILLLEVEN vorm en zijn hierdoor makkelijker inleefbaar.  
 

Op het unieke Stadsbalkon in de LocHal in Tilburg komt deze collectie, na een succesvolle 

première op de Dutch Design Week, weer bij elkaar in één grote overzichtsexpositie.  

Voor de opening van deze expositie willen wij u van harte uitnodigen (14.30 – 16 uur). 
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BROEDERLIJKE ONTMOETING VAN TWEE KONINKLIJKE GILDEN 

BEIDE GEWIJD AAN SINT SEBASTIAAN   

Op dinsdag (!) kwam het Koninklijk Handbooggilde van Sint 

Sebastiaan uit Poppel op tegenbezoek in ons gildehuis. Zes 

prominente schutters en één coach werden welkom geheten in onze 

wat krappe gildekamer. Maar bogen opspannen en met hun 

uitsteksels op meegebrachte standaarden zetten, gaat ook in de 

schutterszaal. Na de koffie vormde de deken-thesauriër duo’s van 

telkens een Poppelse en een Tilburgse schutter. Die moesten ieder 

tien pijlen deponeren in elk van drie blazoenen. Die waren gemaakt 

op afgekeerde aquarellen van Jan van Riel. De puntentelling (positief 

en negatief) was zoals we dat ook doen bij de wildvorst-verschieting. 

Je wist niet of je goed deed met de oever, de lucht of de rivier te 

raken. Je moest maar afwachten wat een boom, een schuit of een 

kerktoren je voor winst zou opleveren. 

Het werd een uitermate geanimeerde en late avond waar iedereen 

met plezier aan terugdenkt. De hoofdprijs voor de allerbeste 

persoonlijke schutter was een uitje. Waarheen?  

Die individuele prijs ging –niet onverwacht- naar Cécile. Voor het beste duo waren er twee 

flesen wijn beschikbaar Die werden gewonnen door het duo Marcel Kleinekorte/Nico 

Antonise met 202 punten (voor Ries van der Linden/Cécile Bogaerts met 191). De verdere 

prijzen bestonden uit grote likeurbonbons met daarin schobbelèr. Als je ook de afzonderlijke 

blazoenen van die Tilburgse prijzen voorziet, zijn er zoveel dat iedere aanwezige uit Poppel 

zo’n prijsje had. Ook in Poppel waren we twee maanden terug goed en gezellig ontvangen. 

Beide ontmoetingen doen uitzien naar een herhaling in de zomer. Kunnen wij buien die 

veelgetrainde matadoren verslaan met de pluimen op de schietboom.  
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Hoofdprijs     klein prijsje 

  

 

HET SLACHTEN VAN HET VARKEN 

Daags vóór de slachtmaand, op Haloween-avond, heeft onze machtige keizer PP het zwaar 

geworden varken geslacht. Wie schetst zijn verbazing voor de bijzondere vondsten die hij 

deed naast de courante geldmiddelen.\ 

Daar waren: - een biljet van 10 Tolar uit Slovenië (huidige koers €0,0418) 

   Helaas is daar in 2007 is de Euro de munteenheid geworden. 
  PP vraagt zich dankbaar af wie deze gulle gave doneerde aan het varken c.q. het gilde. 
-  een muntstuk van 1 gulden (1980 met de beeltenis van Juliana) 
-  een muntstuk van 2,50 gulden (1960 met de beeltenis van Juliana) 
-  een muntstuk van 2 pound (2002 met de beeltenis van Elisabeth) 
-  een muntstuk van 100 franc uit de Oost-Afrikaanse Republiek 
-  een muntstuk met een gaatje; afkomst 
onbekend.   
 
Helaas zijn bovenstaande munten geen van 
alle (meer) te gebruiken bij de 
boodschappenkarretjes van de diverse 
supermarkten! 
Toch brengt de keizer bij deze hulde aan de 
goede gevers. 
 

 

 

TRAINEN VOOR DE GLORIE VAN HET GILDE 

Waarom zijn de jongens uit Poppel zoveel beter als het serieuze wedstrijden waren 

geweest? Zij trainen elke maand een avond met Ad van Vught aks instructeur.  
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Bij ons komt Ad hoogstens eens in het jaar. Vorige maand moest dat door omstandigheden 

van hemzelf uitvallen. Nu heeft de keizer afgesproken dat Ad van Vught alsnog komt en wel 

op maandag 25 november, We beginnen dan om 20.00 uur precies.   


