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HOERA…… DE MAANDAG IS TERUG 

Hoe lang al snakten we naar een terugkeer van de vaste schietavond naar de maandag. De 

avond waar bijna alle broeders bij hun eed op de boog rekening hadden gehouden. De 

traditionele avond waarop we al 45 jaar lang schoten en proosten. 

Een zevental jaren geleden had Rob Mutsaers ons gevraagd om naar de dinsdagavond uit te 

wijken. Dan kon hij zijn personeel op maandag een vrije dag geven. En zo week een sociaal 

voelend gilde uit. Tot alweer te veel jaren geleden bleek dat de schuttersvereniging De 

Vriendschap op die heilige maandagavonden schoot en gasten ontving, zoals zij eerder op 

donderdagen deden. Al die tijd bleef het zeer koninklijk gilde tussen eetgasten mopperend 

ruimte zoeken om de bogen op te spannen. 

Tot vorig jaar met een beroep op rechtvaardigheid de kwestie opnieuw werd aangekaart. 

Tijdens de Statiedag in januari jl. kondigde onze hoofdman onze plannen tot terugkeer aan 

naar de maandag die dus helemaal niet vrij was geroosterd. Daarvoor was wel de 

medewerking van De Vriendschap en van Raymond Jansen nodig. Met onze medeschutters 

van De Vriendschap is de verhouding altijd goed geweest. We delen onderling de kosten 

voor onderhoud van de schutterswand.  

Toch heeft het erg lang geduurd voor deze vereniging tot een besluit kwam. Daar zijn twee 

ledenvergaderingen voor nodig geweest en daarna een vakantieperiode. Begin augustus, 

acht maanden later, kwam er groen licht. De Vriendschap verhuist weer naar de donderdag. 

U hebt het bericht van de hoofdman ontvangen:  

vanaf  maandag 2 september  

wordt u voor altijd op de maandagavonden verwacht en komt er een nieuwe agenda 2019.  

U ontdekt weer hoe de hoofdman 

eruit ziet, Bertram zal meer 

aanwezig zijn, de leden van de 

Prinsjes, van de Wetenschappelijke 

Kring en van de Vereniging van 

Voormalige Misdienaars kunnen 

weer komen op lotavonden.  

Kunnen we daar geen feestje op 

geven? 
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FIETSFEEST 2019 

De jaarlijkse fietstocht voor onze gildebroeders en zusters, is een van de initiatieven van de 

keizer en als nieuwe traditie (zoals er zoveel zijn gekomen) een teken 

dat het koninklijk gilde nog volop leeft.  

Zondag 11 augustus was het tijd voor de huidige editie.  

En natuurlijk was die weer meer dan geslaagd.  

Afgaande op het aantal deelnemers aan de tocht en het aantal 

deelnemers aan de evaluatie, mag u denken dat het doorslaggevend 

succes aan de BBQ van de keizerin ligt, maar dan doet u toch de 

competitiedrang van de gildebroeders tekort. Hare majesteit weet 

overigens uitstekend te delegeren (zie foto). 

De tocht van 40 km was gelukkig over de hele dag gespreid en kende 

genoeg rustpunten. De route ging achter Gilze richting Molenschot 

en Bavel, door de Chaamse en Ulvenhoutse bossen. Rustpunt café-

restaurant Schutterslust. Ludo Doomernik moet de tipgever geweest zijn.        Sjef en Chef 

Aan een nog mooiere tocht voor 2020 wordt gewerkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 17 augustus vierden Gerda en Gerard 

Steijns hun 50-jarig huwelijksfeest bij Boerke 

Mutsaers. Het Koninklijk Handboogschutters- 

gilde was aanwezig, in ornaat en zelfs meer. 
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PROGRAMMA KONINGSSCHIETEN OP ZONDAG 25 AUGUSTUS. 

09.45 uur Opstellen parkeerterrein aan de Noordhoekring (Total Benzine)        

                        en vertrek naar de kerk.om 10.00 uur. Entree. 

10.30 uur:        Aanvang gildemis in de kerk van “`t Heike” 

11.45 uur:       Vendelgroet 

12.30 uur        Koffietafel bij Pelgrimshoeve, Pelgrimsweg 27, nabij schietterrein 

13.30 uur        Vertrek naar het schietterrein aan de Oisterwijksebaan 11a 

                       Openingsschoten door waarnemers van burgemeester en pastoor. 

14.00 uur        Aanvang van het Koningsschieten     

16.00 uur        Beraad over en installatie van de nieuwe Koning 

17.00  uur       Ontvangst burgemeester en pastoor op het gildeterrein 

17.30 uur        Schenken van erewijn 

 

OLIEBOLLENKERMISVERSCHIETING 

Iedereen verdrong zich op dinsdagavond 23 juli om Lieske op te halen zodat uiteindelijk 

bleek dat iedereen dacht dat de ander dat gedaan had en Ans alsnog naar Poppel reed. Nog 

ruim op tijd want de vele gildebroeders en zusters hadden zich al vroeg en gretig gemeld bij 

Het Boswachtershuisje in Ravels om een beter alternatief voor de Tilburgse kermis te vieren. 

Ans en Marcel en dochter Valeska hadden de 

hele dag voorbereidend werk gedaan, zodat 

een belangrijk deel van de appelbeignets en 

de oliebollen al geurend klaar stond op tafel. 

In concurrentie met Valeska ging ook broeder 

Bertrand rond met koffie en thee, droeg 

koffiekopjes en praatjes aan als een 

voorbeeldige junior-broeder. Nu gaat het er 

natuurlijk om dat de gildebroeders na de 

koffie zich klaar maken om op 12 meter te 

gaan schieten. Maar de hoofdmoot van de avond is toch duidelijk het gezellig bijpraten en 

niet het schieten. Nou, en gepraat werd er en gezellig was het. We hebben meteen voor 

volgend jaar gereserveerd. Toch is het niet onverstandig om in de toekomst ook een 

activiteit voor de gildezusters te introduceren. 



Mededelingen  19 augustus 2019 

Keizer P.P. had voor drie mooie prijzen gezorgd. Ze 

hadden natuurlijk met de kermis te maken. De formule 

voor de prijzen was 69. Dat getal kwam voort uit de 

datum van de verschieting: 23-07-2019, 23+7+20+19= 

69. Hij of zij die dat getal op de eerste 10 schoten, op de 

tweede tien schoten en in totaal het dichtst benaderden 

vielen de grote dozen toe. Dat waren respectievelijk Ton 

Bastianen, koning Wim, en de laagste prijs mocht de 

keizer zelf in ontvangst nemen. De winnaar, ver boven 

allen uit, werd gildekampioen Cécile, maar aan winnen zat geen prijs. O O     

Een prachtige avond en de kosten waren belachelijk laag: € 7,50 p.p. voor versnaperingen, 

olie-en appelbollen, wijn en Belgisch bier. Naast de waardin moet ook barhoudster Valeska 

de volgende keer een cadeautje krijgen. 

     of de pijlenraper achter de schutting 

 

 

Op zaterdag gaan zes schutters van ons gilde 

o.l.v. keizer en koning de strijd aan in de 

schiethal van Middelbeers bij de jaarlijkse 

competitie van handboogschietende gilden 

(de zgn. Kleine Kring). 

 

Op een maandag in september komt het 

Koninklijk Handboogschuttersgilde Sint 

Sebastiaan van koning Albert uit Poppel bij 

ons op bezoek. Aanvang half acht. We 

schieten een uur buiten (bij goed weer) en 

daarna binnen. De juiste datum volgt nog. 
 

 

 

 


