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Nieuwsbrief van  het koninklijk handboogschuttersgilde  

Sint Sebastiaan van Willem III te Tilburg  

31 januari 2023 

Statiedag    22 januari 023 

We vieren de statiedag op de eerste zondag 

na de feestdag van Sint Sebastiaan. Dat is voor het eerst weer sinds een 

paar jaar. Vorig jaar was deze feestdag op 3 april omdat toen nog niet 

zeker was of corona op tijd ons met rust zou laten. Nu waren alle be-

perkingen opgeheven en was het een dag als vanouds. 

Het thema van de dag: HELING. Toepasselijke kan haast niet! De medi-

tatie vond plaats in de mooie kapel van het klooster Notre Dame aan 

de Bredase weg. Het offer op de trom, door het gilde en eigen gasten 

bedroeg bijna € 500,- en komt te goede aan de Oekraïense vluchtelin-

gen die in het klooster wonen . 

Natuurlijk werden ook de overleden gildebroeders en zusters herdacht. 



De statiefoto van 

het gilde anno  

januari 2023. 

Helaas kon Frans 

Schuurmans, van-

wege de slechte 

weersomstandighe-

den, niet aanwezig 

zijn. Charlotte en 

Ton hangen op deze 

foto op de schou-

ders van hun broe-

ders. Ze konden pas 

later aanschuiven. 

Toen was de foto al 

gemaakt. Ik heb ze 

ertussen geplakt. 

Bij Boerke Mutsaers werden we door 

Raymond verwend met een heerlijke 

lunch. Natuurlijk met een glaasje 

brandewijn, zoals we gewend zijn en 

een kroketje! 



Daarna volgde de confrontatie. Zoals gebruikelijk wordt dan een 

thema aangeboden dat  de commissie aanspreekt, in dit geval voor-

al Ludo.  Dokter Jan van Eijck vertelt over 13 Brabantse dokters  die 

in de loop van de geschiedenis over de gezondheid van de Brabant-

se mens waakten. Dat werd door toenemende kennis en scholing  

steeds succesvoller.   

Jan van Eijck is conserva-

tor van het museum  “De 

Dorpsdokter” in Hilvaren-

beek. Helaas was het mu-

seum zelf van wege hoge 

verwarmingskosten ge-

sloten. Jan kwam dus bij 

ons. 

DOKTERS ! TOEHOORDERS! 



En dan zijn er ook 

altijd nog prijzen 

uit te reiken:  

De Rozentrofee 

voor de meest 

 constante 

schutter 

en Coupe Jacob 

voor Ludo omdat 

hij bij de buiten-

verschietingen 

één keer raak 

heeft geschoten!! 

Met grote dank aan de commissie: 

Carel en Brigitte Bressers 

Hanneke van den Boogaart 

Ludo en Jannemie Doomernik 

en aan de crew van den Boer…. 

Met veel plezier gemaakt 

Gerda 

JUBILATIE ! 


