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WELOM WIESJE VANSTEENSEL 
 

Hein heeft er een zusje bij. Gildezuster Sanne-Roos en gildebroeder Martijn van Steensel 

hebben het Koninklijk Handboogschuttersgilde van Sint Sebastiaan in Tilburg laten weten dat 

op 22 mei jongsleden geboren is WIES JOOSJE PHINE. De boreling woog 3250 gram en was 

49 cm groot. Wij wensen haar in Bilthoven een mooie toekomst toe en we hopen dat de 

trotse ouders haar op z’n tijd in Tilburg komen showen. 

Dat is lang geleden dat het gilde op deze wijze aanwas kreeg. Als de penningmeester terug is 

van vakantie, zullen we de oude traditie van een presentje weer opvatten.  

 

ZONDAG 8 juli GROOT GILDEFEEST IN UDENHOUT 
 

Het gewerengilde van Sint Joris in Udenhout houdt op zondag 8 juli aanstaande een groot 

gildefeest met optocht en wedstrijden voor de kring Maasland. Hoewel de gilden van 

Tilburg-stad tot een andere kring horen, zijn ook zij uitgenodigd vanwege een speciale reden. 

Ons Koninklijk Handboogschuttersgilde zal niet meedoen aan de optocht en aan de 

wedstrijden maar zal wel massaal acte de présence geven. Die middag wordt namelijk tevens 

de nieuwe burgemeester van Tilburg, Theo Weterings, geïntroniseerd in het Tilburgse 

gildewezen. Behalve de eed van trouw aan het wereldlijk gezag die de burgemeester in 

ontvangst neemt, zal hij ook door de vaandels van de groot-Tilburgse gilden geëerd worden. 

Het is daarom van belang dat naast de vaandeldrager van ons gilde zoveel mogelijk 

gildebroeders in ornaat aanwezig zijn. Nadere informatie zal nog volgen. 

 

BUITENVERSCHIETINGEN 
 

Op dinsdag 12 juni (komende week) is er een buitenverschieting wanneer de weergoden het 

ditmaal wel toestaan. Die begint om 19.30 uur. Bij slecht weer schieten we binnen; 20.30 u. 

Op dinsdag 10 juli (vier weken later) is het opnieuw een buitenverschieting, ijs en weder 

dienende. Bij redelijk weer beginnen we ook dan om 19.30 uur. 

OLIEBOLLENKERMISVERSCHIETING  
 

De befaamde oliebollenkermisverschieiting vindt plaats op dinsdag 24 juli aanstaande en wel 

net over de Belgische grens. Nadere informatie volgt binnenkort. 

ANDERE DATA 
 

De 31 juli is (evenals op 24 juli) het personeel van Boerke Mutsaers nog op vakantie. Die 

avond is er daarom GEEN gilde-avond. 

Om iedereen aanwezig te krijgen is de Hoogheidsvergadering verplaatst van juni naar 

maandag 9 juli. 


