
1 

 

de basbazuin  nieuwsbrief van het Sint Sebastiaansgilde              nr.5 

NATUURLIJK IN ORNAAT 
 

De knaap als bode van het gilde heeft als een van zijn taken het oproepen van gildebroe-

deren naar vergaderingen en feesten, en gildegezusters naar feesten.  

Bij deze roep ik u allen dus op om op vrijdag 17 november aanstaande om half acht in het 

gildehuis te verschijnen in ornaat zonder gaanstok, teneinde ter gelegenheid van de 50-

jarige heroprichting deel te nemen aan het grote 

  Jubileumfeest tevens Benefietavond  
waar geen gezonde gildebroeder met zelfrespect en enig sociaal gevoel mag /zal ontbreken. 

 
INHALEN VAN DE NIEUWE BURGEMEESTER 
 

Op dinsdag 28 november om 19.00 uur wordt burgemeester Theo 

Weterings ingehaald in Popcentrum 013. De gilden (maar niet 

duidelijk is wie  precies en hoeveel personen) zijn daarvoor 

uitgenodigd. Welke rol wij zullen spelen (erehaag, opstoet) is nog 

niet duidelijk. 

 
LIEF EN LEED 
 

Met onze gildebroeder Eduard Aarts gaat het weer goed. Hij had bloedvatvernauwingen in 

beide bovenbenen. Aan een daarvan is hij geopereerd. Dat viel niet mee, wat het vooruitzien 

naar de volgende operatie niet makkelijker maakt. Wat wel meeviel is het herstel. Hij kan 

zich al weer goed verplaatsen. Eduard is daarom weer op de vaste schietavonden 

gesignaleerd. 

 

Met Fred Scheffers gaat het redelijk goed. De keizer had moeite om met hem in contact te 

komen, maar dat lag aan een defecte telefoon. Fred gaat weer vooruit en u zult hem op de 

benefietavond ontmoeten.  

 

WILDVORST 
 

De wildvorstverschieting 2017 vindt plaats in ons gildehuis op zaterdag 16 december.  

Na afloop een wildmaaltijd waarbij ook de gildezusters kunnen aanschuiven. 

Opgave en betaling bij Zijne Majesteit de Keizer himself. 

 
KALENDER 
 

De kalender 2018 wordt officieel vastgesteld tijdens de jaarvergadering in januari. Om bij het 

aanschaffen van een nieuwe agenda een veto uit te kunnen spreken over enkele verplichte 

(moreel en anderszins) gildedata volgen hier enkele gegevens. De zondag van het koning-

schieten is verplaatst omdat er voor de andere Tilburgse gilden een regionaal treffen is. 
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Dinsdag 16 januari  jaarvergadering met ballotage 

Zondag  21 januari  feest onder de statie van St.Sebastiaan met installatie 

Zondag 8 juli   groot gildefeest in Udenhout 

Zaterdag 8 september verschieting van de leugenvogel 

Zondag 16 september koningsschieten 

Zondag 23 september Michielschieten 

 

VERRE TOEKOMST 
 

In een gesprek met wethouder/waarnemend burgemeester Berend de Vries bleek dat de 

gemeente Tilburg positief staat tegenover een indoor-landjuweel omstreeks 2018-2019. van 

en voor de gilden die aanwezig waren op Koningsdag 2107. 

De organisatie ligt dan bij de drie gilden uit oud-Tilburg. Die zouden de Koepelhal en de 

Wagenhal kunnen gebruiken, gratis of voor een symbolisch bedrag. De locaties in de 

Spoorzone zijn immers ook voor gewone Tilburgers, zei hij, en jullie geven die gratis toegang. 

Januari 2019 leek hem bij uitstek geschikt, omdat 2019 een kroonjaar is voor Tilburg 

(stadsrechten).   

De gilden kunnen bovendien de catering in eigen hand nemen. 

De wethouder wijst in deze een ambtenaar aan als vast verbindingspersoon naar de gilden. 

 

We zijn uitgenodigd door het handboogschuttersgilde, onderdeel van de Stichting Hendrik 

de Keijser  in Middelburg, om in hun bijzondere locatie te komen schieten op de liggende 

wip. Mogelijk eind 2018. Sjef van Erp bereidt dat voor. Later vragen we die schutters hier 

voor een tegenbezoek. 

 

 


