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de basbazuin nieuwsbrief van het koninklijk handboogschuttersgilde 

     Sint Sebastiaan van Willem III te Tilburg        nr 26 

       [drie maanden na nummer 25, foei] 

WILDVORSTVERSCHIETING   

D e Wildvorstverschieting 2019 vond plaats 

op een zondag . Die 15de december heeft 

wederom Ludo zich bovenmenselijk 

ingespannen om de eretitel van helmdrager 

(samenhangend met de laatste plaats) te 

behalen. We schoten ook dit keer op 

afgekeurd werk van wijlen Jan van Riel, 

waar Theo vreemde maar geheime 

waarderingen aan had toegekend. Na de 

onthulling van de puntenverdeling bleek op de 

respectieve blazoenen Marcel, Cécile en Ton Bas 

een prijs te behaald te hebben en de hoofdprijs 

plus de vorstenkroon ging naar Marcel 

Kleinekorte. Dat kan eigenlijk niet want het reglement geeft aan dat je per persoon maar één 

envelop kunt krijgen en dat bij de kleine prijzen in geval van doublures de nummer twee in 

aanmerking komt. Bij de uitreiking en de wildschotel van Boerke Mutsaers waren ook een 

trits gildezusters aangeschoven, zodat het nog extra gezellig werd. 

 

UIT DE ZIEKENBOEG 

Hilde 
Met onze oud-koningin en gildezuster Hilde Vlek gaat het na alle bestralingen en 
chemotherapie redelijk, al voelt dat door de bijwerkingen niet geweldig. Hilde gaat dagelijks 
naar buiten, fietsen of wandelen. Bezoek dat mee naar buiten gaat, is welkom na telefonisch 
contact. Tenminste wanneer je niet verkouden bent of in contact geweest met een risico. 
 

Cécile Bogaers 
is maandag 9 maart weer aan ons verschenen. Ze moet voorzichtig aandoen maar ze schiet 
weer goed en werd meteen eerste op bijna haar oude niveau. 
 

Frans Schuurmans  
Met Frans gaat het tamelijk goed. Hij hoest nog wel, maar dat heeft niets met corona te 

maken. Toch vindt hij het niet leuk om een avond tussen ons te zitten hoesten en daarmee 

de schutters te storen. Zodra dat weer wat beter gaat, laat Frans zich weer zien. 
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Ton Wels 

Minder goed gaat het met Ton Wels. Toen Ton en Leo klaar stonden de om met andere 

gilde-broeders en zusters naar de Seefeld te gaan, bleek zij een fikse longontsteking te 

hebben.   

 

Jeugd en toekomst 
 

Bij de sportdag op het Van Maerlantlyceum 
in Eindhoven konden de leerlingen 
inschrijven op 
onder andere 
(veilig) 
boogschieten. 
Daar was veel 
belangstelling 
voor. Onder 
leiding van 
keizer en eerste 
deken raakten 
zowel hoge als 

lage klassen enthousiast over hun eigen resultaten. Natuurlijk 
ook dank zij de prijzen (van de school). Men vreest voor grote 
toeloop in komend jaar. 
 

 Nieuwjaarsreceptie 

Ook in 2020 hield het gilde zijn 

nieuwjaars-receptie bij Lidewijde en Ton 

Bastianen thuis. Bijna iedereen was 

aanwezig en dat kwam de fijne sfeer nog 

extra ten goede. Op de foto lijkt het 

bestuur van de JKS de toekomst nog 

somber in te zien, ook van-wege de 

schaduwen die ze zelf uitwerpen. Na 

afloop keken de heren weer erg blij. De 

broeders en zusters hadden het geld dat 

ze uitgespaard hadden met kerstkaarten royaal in de bedeldoos van de JKS gedaan. 

Jaarvergadering 2020 
 

Van de jaarvergadering is weinig nieuws te melden, behalve dat hij op de 13de januari in de 

Schutterszaal gehouden werd en maar twee uur duurde. Zonder de aanwezigheid van Sietze 

kon er geen Commissie Statiedag 2021 gevormd worden. 


