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Voorwoord 

 

 

Beste gildezusters en gildebroeders, 

 

Bij deze krijgen jullie weer een goed gevuld Sepke want mei en juni waren drukke maanden voor onze gilde. 

Over al deze activiteiten vinden jullie een uitgebreid verslag in dit Sepke. 

 

Nog vers in ons geheugen ligt het jaarlijks gildefeest dat dit jaar werd ingericht door de Sint Jorisgilde van 

Loenhout op 25/26 juni. 

 

Onze kersverse koning Benny trok zaterdag met het geselecteerde zestal vol verwachting naar Loenhout om 

deel te nemen aan de schietingen. Blijkbaar had hij zijn ploeg vooraf het nodige krachtvoer gegeven. Al dan 

niet tevreden met de uitslag, behaalden zij een mooie 4
de

 plaats met 1520 punten. 

Zondag hadden alle andere plechtigheden, wedstrijden en demonstraties plaats. 

Al vroeg zijn onze keizer Jan, onze griffier Jan en gildezuster Lea Boom naar Loenhout vertrokken om de 

gildemis bij te wonen. Daarna had een academische zitting plaats in de feesttent, gevolgd door een receptie 

en een gildemaal.  

 

Ondertussen waren wij met een 15-tal gildeleden aanwezig in de kerk van Essen Centrum voor de viering 

van 50- jarig priesterjubileum Stan Dries. Het was de bedoeling dat we na deze viering aan de kerk hulde 

zouden brengen aan onze proost met de “dans rond de schout”. Maar door het slechte weer is dat niet gelukt. 

 

Om 12 uur hadden we afspraak in ons lokaal voor vertrek naar Loenhout maar toen kwam het bericht dat de 

optocht, het schoon inkomen, ook niet zou doorgaan. Zo hadden we dan nog voldoende tijd om onze dans 

nog eens door te nemen en ons meegebrachte boterhammetjes op te eten.  

In Loenhout aangekomen, was de grote tent (80m x 30 m) al goed volgelopen en was het zoeken naar een 

tafel om samen te kunnen zitten. 

 

De organisatie moest nog beraadslagen hoe het verder de namiddagwedstrijden zou kunnen invullen. 

De buienradar gaf aan dat er opklaringen op komst waren maar ook nog buien in de late namiddag. Om 

14u45 uur kwam dan de beslissing: dansen binnen in de tent, vendelen en roffelen buiten.  

Ons dansleidster May had wederom haar uiterste best gedaan om onze dansgroep klaar te stomen voor de 

uitvoering van de dans “dans rond de schout”, en voor deze gelegenheid hadden we een echte schout 

uitgenodigd. Het resultaat was een mooie 4
de

 plaats. 

Met veel belangstelling werd gekeken en geluisterd naar het optreden van onze roffelaar Jan Luyten. 

Hij deed zijn kunde van het roffelen alle eer aan maar moest dit jaar de twee eerste plaatsen afstaan aan het 

jong aankomend talent. 

Dan was het nog wachten tot onze vendeliers aan de beurt kwamen. Vorig jaar had Marc beslist om zijn 

vendelstok door te geven wegens rugproblemen. Zoon Wouter had al vlug een opvolger gevonden; zijn neef 

Stijn. Vol bewondering hebben we gekeken naar hun optreden dat op perfecte wijze werd uitgevoerd. Hun 

eerste gezamenlijk optreden werd beloond met de mooie 3
de

 plaats. Een bijzonder dank u wel voor Marc die 

25 jaar voor onze gilde heeft gevendeld en steeds mooie uitslagen heeft behaald . 

 

Beste gildebroeders en gildezusters, ik wil jullie allemaal proficiat wensen met deze prachtige uitslagen en 

wil jullie danken voor de talrijke opkomst. Spijtig dat we niet naar buiten konden komen met onze groep 

want met 46 leden hadden we zeker ook een prachtige uitslag gewonnen bij het schoon inkomen. 

 

 

Hoofdman  

Fons 
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Openingschieting staande wip 1 mei 2016 

 

 

1 mei 2016 : Openingsschieting staande wip -  Sint Sebastiaansgilde Essen : 

 

Patje Boeren schiet de vogeltjes van de wip 

 

Van uw verslaggever ter plaatse … 

 

We hebben er even op moeten wachten, op een stralende zonnige lentedag én op de eerste schieting 

van het seizoen op staande wip. Maar zondag 1 mei was het dan toch zo ver…  

 

Ondergetekende is nu niet meteen een fervent bezoeker, laat staan deelnemer aan deze activiteit. 

 

Als ik de dag in enkele woorden/ zinnen mag/moet samenvatten? Hier zijn de headlines :  

 

- Bijna elke pijl van Patje is raak 

 

- 95-jarige schiet de pannen van het dak 

 

- Machtsstrijd binnen gezin Krijnen- en Filip gaat strijken met de eer. Rudy zint op revanche op 22 

mei maar Viv stelt haar veto 

 

- Olivier passeert meermaals langs de kassa 

 

- Eddy Mertens schiet zijn eerste vogeltje ooit (en probeert daarna – mbv Jan- de zaak te beduvelen) 

 

-Jarige Jacques lijkt last te hebben van zijn knie – ook vingersptiselmassage brengt geen soelaas  

 

- Koning Stanny Bosmans strooit zand in de ogen en laat niet in zijn kaarten kijken 

 

- Kiest de nieuwe koning ook een nar? ( oftewel : waar is die “Stokerstrui” ???) 

 

- Gert-Jan schiet alvast de hoofdvogel … zal hij dit op 22 mei nog eens overdoen? 

 

- David probeert dopingcontrole te omzeilen 

 

- Pijlen met GPS? Magnetisch veld? Jambers zoekt het wellicht binnenkort voor u uit. 

 

 

Tot zover de “enkele woorden” … 

 

 

Eddy Mertens 

 

 

 

 



 

vzw Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde - Essen 

v.u. Heikantstraat 33/2 - 2910 Essen 

3 

Openingschieting staande wip 1 mei 2016 

 

 

 

Naam Hoofdvogel Zij Kal vogel totaal 

 
5 4 3 1 punten 

Boeren Patrik 1 1   6 15 

Cuypers Jim   1 1   7 

Nelen Olivier   1   3 7 

Aerts David     1 4 7 

Krijnen Filip   1   3 7 

Nelen Gert Jan 1       5 

Michielsen Tom   1   1 5 

De Rooy Kees   1     4 

Krijnen Rudy       3 3 

Kerstens Frans       2 2 

Van Landeghem Albert       2 2 

Bosmans Stanny       1 1 

Tuytelaers Jaak       1 1 

Boeren Leo       1 1 

Jaspers Fons       1 1 

Van Sanden Nancy       1 1 

Schittecat Hugo       1 1 

Mertens Eddy       1 1 

Kerstens Dré       1 1 

Pelckmans Maria         0 

Jaspers Jan         0 

Van de Moer Wouter         0 

Van Thillo Fons         0 
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Orde van papegaai  8 mei 2016 
 

Verslag jaarlijkse uitreiking van de “Orde van de Papegaai” en de “Orde van Trouw”.  

08 mei 2016. 

Vanaf 9u30 werden alle gildebroeders en gildezusters die in aanmerking kwamen voor deze 

eretekens ontvangen in het Ontmoetingscentrum, Schoolstraat 31 te Lichtaart. 

 

Van het welkom door de opperhoofdman van de Hoge Gilderaad der Kempen VZW (bestaat reeds 

sinds 03/02/1953) en van de burgemeester van de gemeente Kasterlee zijn me een aantal dingen 

bijgebleven. 

 

Om met de burgemeester te beginnen. 

Hij bracht hulde aan een Gildezuster die bij de jubilarissen aanwezig was met de leeftijd van 101 

jaar. Je moet het maar doen … zo kranig. 

Voor het overige werd het belang van vrijwilligerswerk en het Gildeleven benadrukt. 

 

De opperhoofdman maakte gebruik van een mooie powerpoint. Waarvan ik niet alles heb kunnen 

noteren want dat ging iets te vlug. 

Toch enkele gegevens die het vermelden waard zijn. 

In totaal waren en 187 meeëters ingeschreven … als je meeëters opzoekt in Van Dale dan krijg je 3 

betekenissen nl.  

 1 iemand die meeëet 

 2 verstopte talgkliertje in de huid 

 3 een zekere soort van mijt 

Jullie begrijpen het al, betekenis 1, was hier aan de orde.  

Dat was zonder meer duidelijk als je de leeftijden zo’n beetje kon inschatten. 

 

Toch ook belangrijk uit de presentatie was de dia mbt “Orde van de Papegaai” en “ Orde van 

Trouw”. Deze worden uitgereikt door de hoofdman van de betrokken Gilde die hun leden die in 

aanmerking kwamen voor deze eretekens hebben voorgedragen. 

Trouw aan de Gilde wordt vanaf nu beloond vanaf 25 jaar, 40 jaar en 50 jaar lidmaatschap. 

Voorheen was dat 35 jaar, 50 jaar en 60 jaar. 

Eretekens voor verdienste aan de Gilde worden uitgereikt voor: 

15 jaar, 25 jaar en 35 jaar hoofdman, 

20 jaar, 30 jaar en 40 jaar griffier of penningmeester. 

 

Daarnaast worden er ook nog eretekens voor extra verdiensten uitgereikt door opperhoofdman dan 

de Hoge Gilderaad der Kempen VZW zelf. 

 

De hiërarchie van de eretekens heb ik niet kunnen noteren. Misschien kan onze Hoofdman of onze 

Griffier alsnog de inhoud van die dia eens bemachtigen want volgens mij is dat toch een 

toegevoegde waarde … als we dan een Gildebroeder of een Gildezuster met een of ander edelmetaal 

zien rondlopen dan weten we toch hoeveel “respect” we daarvoor moeten hebben … ik denk dan 

aan gouden platen (uitwendig zichtbaar uiteraard) … alle inwendige medisch verantwoorde platen, 

pinnen of bouten worden hier dus niet besproken en zeker niet bedoeld … 
 

Moraal van het verhaal: “Hoe hoger de inzet, hoe rijker beloond!” 
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Wat wel benadrukt werd is dat het edelmetaal of het ereteken dat uitgereikt is behoort als vast 

onderdeel bij de officiële kledij van de Gilde.  

Ik zou niet aanraden van het te dragen tijdens het dansen of schieten, maar zeker wel bij Schoon 

Inkomens of andere stoeten …Traditie heeft haar rechten … 

Ook vermeldenswaard is dat Fons Van Thillo, als landjuweelhouder, en José Francken  als 

echtgenote alle jubilarissen mochten begeleiden naar de fotograaf … en die fotograaf was ook geen 

onbekende nl. Jan Suykerbuyk van de Gilde van Wildert …  

Aan Jan heb ik nog gevraagd hoe hij van mij een schone foto kon maken … hij heeft me beloofd 

zijn uiterste best te doen ook al vraagt dat veel extra werk … ik ben dus gerustgesteld … 

 

Maar door de inhaalbeweging waren er meer jubilarissen dan andere jaren en … dat heeft zo z’n 

gevolgen. Vanaf 11u10 kwam er meer rumoer in de zaal. Moet dat lukken dat op dat ogenblik de 

grootste groep jubilarissen aan bod kwam nl. deze van de handboog.  

Het geduld was duidelijk op de proef gesteld … 

 

Na wat onduidelijkheden en heen en weer geloop was het moment aangebroken (we noteren 12u09) 

om een groepsfoto van alle jubilarissen te nemen met als achtergrond de muren van de kerk van 

Lichtaart. 

Daarna kwam de lang verwachte receptie op gang (we noteren hier 12u15) 

Let op, je moest opschieten om Gildebier te pakken te krijgen want … vergis u niet … om 12u38 

waren we al op wandel naar het Ligahof waar een Breugeliaanse koffietafel op de ingeschreven 

meeëters (je kent nu de betekenis al) stond te wachten .  

Dus veel tijd om gratis te drinken was je niet gegund … Volgens mij een bewuste tactiek … 

misschien ook niet ten onrechte … sommigen hadden vooraf al wat (mits betaling en van de grote 

dorst denk ik dan) geconsumeerd.  

Tijdens het innemen van de plaatsen had ik het genoegen om plaats te nemen naast en bij 

Gildebroeders en Gildezuster van Veerle (neen niet de meisjesnaam, maar de plaatsnaam) en let op 

ook niet Klein Veerle, maar Veerle bij Laakdal.  

En wat er tussen ons van gedachten gewisseld is, helaas … dat blijft een geheim en is alleen bekend 

bij de direct betrokkenen … maar ik heb in elk geval genoten en … veel gelachen . 

Uiteraard ook aanschuiven en eten was vereist. We hadden immers honger want we waren al heel 

vroeg uit Essen vertrokken.  

Tot slot geef ik jullie het tijdschema van het eten nog even mee (voor de statistieken): 

13u20 start soep 

14u30 gedaan met hoofdschotel (let op 187 aanschuivers … meeëters kan voor verwarring zorgen 

zoals je weet). 

15u10 nagerecht verorbert. 

15u20 iedereen buikje vol en … je zag ze allemaal vertrekken.   Onze hoofdman en echtgenote en ik 

hebben onze Gilde vertegenwoordigd bij het helpen opruimen van de zaal (tafels, stoelen) terug op 

hun plaats zetten waar we ze een paar uur eerder hadden weggehaald. 

15u35 alles opgeruimd en voldaan naar huis. 

 

Toch een kritische noot. 

De papieren diploma’s geven de nieuwe periodes van gildetrouw weer dus 25 jaar, 40 jaar of 50 

jaar. Al is dat voor sommigen toch ondergewaardeerd … Maar alle begrip om per gildelid het 

effectief aantal jaren trouw te noteren … dat zou de administratie nog moeilijker maken … Maar 

toch als je nazaten het document vroeg of laat terugvinden tussen al het andere papierwerk … blijft 

het toch een onderwaardering …  
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Jullie verslaggever:  

Roger (34 jaar lid) dus één jaar te vroeg of 9 jaar te laat het ereteken ontvangen. 

En … binnen 6 jaar terug jubilaris … als we dat nog halen en als de Gilde haar administratie goed doet.  

 

Want vanaf nu geeft de  Hoge Gilderaad der Kempen geen signaal meer aan de Gilden wie er in aanmerking 

komt voor de eretekens … De Gilden moeten die administratie nu zelf bijhouden … Maar voor onze gilde 

zijn we gerust die administratie wordt al jaren goed opgevolgd … 

 

Roger van Turnhout 

 

Even verduidelijken , de  leden die in aanmerking komen voor een ereteken worden voorgedragen door de 

hoofdman van de betrokken gilden en worden uitgereikt door de opperdeken van het wapen waartoe de gilde 

behoort. 

Onze leden die een ereteken in ontvangst mochten nemen:  

Cis Brant                    gouden papegaai    + 40 jaar lid (1968) 

Kees Mertens            zilveren papegaai     lid sinds  1980   

Vera van Pelt           zilveren broche          lid sinds 1980 

Suykerbuyk Ria         zilveren broche          lid sinds 1980 

Van Nassauw Gerard   zilveren papegaai   lid sinds 1982 

Brouwers Jose            zilveren broche          lid sinds 1982 

Van Turnhout Roger   zilveren papegaai      lid sinds 1982 

Lammens Geertrui      zilveren broche        lid sinds 1982 

Jan Nelen                    gouden schild            lid sinds  1983 ( heeft reeds eretekens ontvangen als 

opperkoning hgk en keizer ) 

May Anthonissen      zilveren broche         lid sinds 1983 

Schittecat Hugo           zilveren papegaai      lid sinds 1980 bij Sint Sebastiaansgilde Schoten 

Pelkmans Lieve            zilveren broche          lid sinds 1980 bij Sint Sebastiaansgilde Schoten 

Fons Van Thillo          zilveren papegaai      15 jaar hoofdman 

 

De volgorde van de uit te reiken onderscheidingen is als volgt:  

1. de zilveren papegaai of broche  

2. de gouden papegaai of broche  

3. een gouden plaat(je), te bevestigen aan de gouden papegaai of gouden broche  

4. een schildje  

5. een oorkonde  

 

Pas na het bekomen van 

een lager gerangschikte 

onderscheiding, kan een 

hogere onderscheiding 

bekomen worden. Een 

schildje of een oorkonde 

kan meermaals verkregen 

worden 
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Fietstocht 16 mei 2016 

 

Met 16 gildenleden vertrokken we om 10 u aan het Heuvelplein voor hopelijk een leuke 

fietstocht.   

Jos Brosens en Jaak Tuytelaers hadden vooraf een fietstocht uitgestippeld.  Later bleek 

ook dat ze de nodige stops goed hadden voorzien want toen we aankwamen voor de 

eerste ‘koffiestop”  bij Non + ultra  waren we eerst in de veronderstelling dat er voor 

ons geen plaats meer was gezien een lange tafel reeds gedekt was maar…..Joske had dit 

voor ons gereserveerd zodat we met z’n allen gezellig konden genieten van een lekker 

“bakkie koffie”.    Ook voor de eetstop was een gezellige locatie uitgezocht  

 

Vervolgens reden we richting kreekkraksluis en was het heerlijk fietsen tussen de 

grazende schapen op de dijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsluiten deden we met een drink in Den Drenck 

met een gratis attractie van loslopende kippen die 

alle moeite deden om in ons appelgebak te 

kunnen pikken.  Vervolgens fietsten we 

huiswaarts. Het was heerlijk fietsweer en vooral 

een mooie fietstocht. 

 

Bedankt Jos en Jaak 

 

 



 

vzw Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde - Essen 

v.u. Heikantstraat 33/2 - 2910 Essen 

8 

Koningsschieting 22 mei 2016 
 

Kort voor aanvang van de broodmaaltijd krijg ik van onze hoofdman de vraag om een verslag op te maken 

van onze Koningsschieting. Als de hoofdman iets vraagt, kun je moeilijk weigeren.  

De (waarheids-)gevoelige lezer wil ik er echter op wijzen dat dit een belevingsverslag is en meer dan 

waarschijnlijk geen juiste weergave van alle feiten … 

 

Voor ik eraan begin, wil ik toch eerst alle gildebroeders en – zusters en verder iedereen bedanken die er 

mede voor gezorgd hebben dat ik een heel plezante dag heb gehad. Dank jullie wel ... 

 

Ik maak ook graag gebruik van de uitnodigingsbrief van onze griffier om het “verslag” aan op te hangen. 

 

“Onze dagindeling ziet er als volgt uit :  

10.30 u Woord- communiedienst in onze tent ...” 

 

In een goed, maar niet helemaal, 

gevulde tent wordt het al snel 

duidelijk dat de gildebroeders al 

zeer ernstig bezig zijn met hetgeen 

later op de dag gepland staat : bijna 

allemaal trekken ze op afzondering 

achteraan in de tent zodat de 

gildezusters vooraan mogen plaats 

nemen. 

Ons gildelid en diaken, Leo Van 

Gink, heet ons van harte welkom 

en wijst ons op “de grootste waarde die er is in het gildeleven, de broederlijkheid  tussen de gildeleden 

onderling, alsook ten overstaan van onze medemensen”. 

Lector van dienst, keizer Jan Nelen, kwijt zich met verve van zijn taak (al lijkt hij het liever over “jeugd” te 

hebben dan over “deugd”...). De proost is duidelijk op de hoogte van het belang van de dag en spaart de 

benen van de gildezusters en –broeders door hen hosties rij per rij te geven… 

 

“… gevolgd door een broodmaaltijd …”  

 

Nadat we met de zegen in vrede zijn gegaan, blijkt meteen dat het niet onbelangrijk is die zegen 

daadwerkelijk te vragen. Grote May blijft bij het naar beneden komen van een trapje met haar hak haken in 

de zoom van haar rok, waardoor ze haast nog voor de maaltijd begon de trap afdondert. Gelukkig kan ze net 

op tijd haar evenwicht herstellen en de pas geplaatste trapleuning grijpen.  

Het wordt nog maar eens duidelijk hoe groot de honger is naar het koningschap : als hongerige wolven 

storten de gildebroeders (en in iets mindere mate ook de gildezusters) zich op de schalen met brood. 

Vakkundig en gezwind worden voorkeur-kleur en beleg van de schalen geplukt en desgewenst overgoten 

met een toefje mosterd. De dorstigen worden gelaafd met liters koffie en wat minder thee. Sandra is zo goed 

de sluier van Benny, die thuis op de tafel was blijven liggen, achterna te brengen en zo is een ieder weer 

klaar om de rest van het programma aan te vangen (na eerst de pronostiek te hebben ingevuld, uiteraard) 
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“ 12.00 u  Vertrek in optocht, onder de begeleiding van harmonie V.S.V. en Essentia, voor het afhalen van 

de uittredende koning … die ons op een natje en een droogje zal trakteren …” 

Onder de prachtige, feestelijke klanken van beide 

harmonieën, zoekt ieder zijn plekje in de optocht. Vlaggen 

en muziek vooraan gevolgd door een “wagen volgeladen 

vol met … gildezusters”, met daarachter “de jeugd”. Rini 

neemt de belangrijke taak op zich om het zitje van de 

uittredend koning vooraan op de bok van de huifkar alvast 

warm te houden en de koetsier bij te staan met zijn 

ongebreidelde kennis van het Essens wegennet.  

En omdat wandelen best wel dorstig is, wordt er uit een 

rugzak wat gerstenat gehaald om de afstand tussen Oude 

Pastorij 

en de 

Molenakkerstraat te overbruggen… 

Aldaar aangekomen, worden we hartelijk verwelkomd 

door Stanny, die niet alleen zijn deur voor ons opent, maar 

meteen de garagepoort open zet. Een kruik die drie jaar 

geleden mee is gekomen van bij Will, wordt nu plechtig 

overgedragen aan Stanny die meteen volle glazen en 

flessen laat aanrukken, vergezeld van hartige hapjes en 

heerlijke broodjes. 

We genieten van een momentje rust, de prachtige tuin, een 

gezellige babbel … 

 

“ 13.15 u  Vertrek in optocht van bij de uittredende 

koning …” 

Voor Stanny plaats neemt op de bok, gaan er verschillende 

flessen in de mandjes van enkele gildezusters zodat we 

ook onderwege gene schrik moeten hebben dorst te lijden. 

Met muzikale begeleiding trekken we verder door de 

Essense straten. Marcel voorziet daarbij zowel 

gildebroeders en gildezusters als toeschouwers geregeld 

van een glaasje… 

En omdat het toch wel erg ver stappen is, zeker als er 

daarna nog geschoten dient te worden, wordt er dankbaar 

gebruik gemaakt van de gastvrijheid van het 

gemeentebestuur om aan het gemeentehuis nog even op 

adem te komen en wat bij te tanken… 
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“…naar het schietterein in de hovingen van de Oude Pastorij 

…”  

…moeten de gildezusters het laatste eindje te voet afleggen : 

de huifkar is net iets te breed voor de wegversmalling richting 

Watermolenstraat. 

 

“ 14.00 u  Ereschoten van de genodigden, trekking van de 

volgorde voor de schieting en voorlezen van de reglementen 

…” 

Bogen worden opgespannen, en de koeltas waarin de nummers 

van volgorde koel, vakkundig en zuur-vrij zijn bewaard 

gebleven, wordt bovengehaald. 33 schutters passeren de revue 

en de koeltas en trekken hun nummer. En terwijl de 

genodigden onder deskundige leiding van Dirk hun pijlen richten op de hoofdvogel, bereiden de 

gildebroeders zich mentaal en fysiek voor op wat komen gaat.  

Ikzelf leg de pijl die ik van ons vader heb meegekregen op de tafel van de gildebroeders en –zusters van de 

gilde van Berkel-Enschot, ge weet nooit waar dat goed voor is … 

 

“15.00 u Aanvang Koningsschieting” 

Stanny mag als uittredend koning “de dans openen” 

Ikzelf ben als als 11
e
  aan de beurt om mijn geluk te beproeven (want van kunde is er weinig sprake). 

Blijkbaar was het toch niet zo’n goed idee om die pijl bij onze noorderburen weg te leggen : ik knal hem 

tegen de wip en als ik hem opraap heb ik enkel nog de pijlschacht en de vlimmekes … 

David heeft meer geluk en meer kunde en haalt de hoofdvogel al gelijk al naar beneden. 

Er is niemand die hem dat in dezelfde ronde nadoet, dus is het nu aan hem om te beslissen of hij het 

koningschap aanvaardt … na een sigaretje om van de schrik, heu, de emoties te bekomen en een telefoontje 

voor de nodige feedback, deelt David ons mede dat hij de koningstitel (en bijhorende plichtplegingen) niet 

aanvaardt.  

Dus beginnen we met 32 schutters aan de volgende ronde. 

Ik heb voor mezelf beslist dat ik er na de eerste vijf verplichte rondes mee ophoud, kwestie van het lot niet te 

zeer te tarten. Maar zover komt het echter niet, want 

nog voor het zo ver is, doet Benny de hoofdvogel naar 

beneden dwarrelen… 

Benny pakt er een Blueke bij en maakt ook gebruik 

van zijn mobiele telefoon voor hij zijn beslissing 

bekend maakt : hij zal zijn best doen om n’n goeie 

koning te zijn … en daar mag op gedronken worden 

en horen felicitaties bij, een huwelijk is er niks bij, 

want als Sandra met de zoon arriveren, en we kunnen 

overgaan tot de  
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“ Aanstelling van de nieuwe koning en huldiging door de gilde …” 

 

worden die felicitaties nog eens overgedaan   

 

En dan kan er gefeest worden, met dans, 

muziek en vendelzwaaien (en ook een klein 

beetje drank en gezang) 

 

Bij het vendelen zijn we getuige van het zeer 

geslaagde debuut van Stijn die neef Wout komt 

versterken. Maar ze hebben dan ook n’n heel 

goede leermeester, hé. Dat wordt nog maar 

eens duidelijk als ze koning verwelkomen voor 

hij het gildelokaal binnen gaat … 
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“19.00 u Koningsmaal in gildelokaal”  

 

Het gezellig, lekker tafelen verloopt aanvankelijk lekker rustig, maar naar verloop van tijd zijn er toch 

enkele onverlaten die die rust ernstig verstoren met niet altijd even toonvast gezang. Het spreekwoord “is de 

drank in de man, wijsheid in de kan”, krijgt een nieuwe variant : “is de drank in de man, wijsheid in de kan 

en een ander krijgt er koppijn van”… 

Gelukkig weet Jacques het niveau nog een beetje op te krikken en brengt voor de nieuwe koning een 

onvolprezen proclamatie ten berde van het gedicht “Ik weet dat jij van mij nu denkt dat ik verlegen ben…” 

 

En moe, maar voldaan, keer ik met een paraplu in de hand huiswaarts… en kijk al uit naar de volgende 

koningsschieting over drie jaar … maar eer we zo ver zijn, gaat de wereld nog heel wat rondjes rond haar as 

draaien, en vieren we nog 500 jaar Sint-SebastiaansGilde Essen en is er een Landjuweel en... en… en … 

elke dag een heel klein beetje genieten ;-)   

 

Eddy Mertens 
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 Koningsschieting 22 mei 2016 
 

 

                                                                                                                 Essen 23 mei 2016 

 

Beste gildebroeders en zusters, 

 

 

Gisteren was het een dag vol praal en pracht, 

toen St Sebastiaan mij de zegen bracht. 

 

Nee ,ik ving geen bot in het vierde schot. 

Boog ,pijl en pees hanteerde ik met enige vrees. 

maar dat weerhield mij niet van dit lot. 

 

Toen viel de vogel voor mijn voeten neer 

en wist ik het efkes allemaal niet meer. 

 

Vele groeten ,wensen en kussen 

deden mijn twijfels ontaarden, 

om het fel begeerde koningschap te aanvaarden. 

 

 

Benny Goetschalckx 

 

Koning van de St.Sebastiaansgilde van Essen 
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Algemene ledenvergadering 27 mei 2016 

 
Tijd: 20:00 - 21:45 
Aanwezig: 30 beëdigde gildeleden 
Verslag: François Spoelders 
 

0 – 0 – 0 
 

Welkom 
Hoofdman Fons verwijst naar de ongewone uitnodiging voor de extra ledenvergadering en dankt de 
aanwezige leden voor ‘het begaan zijn’  met de gilde. 
 

Aandachtspunten vergadering 
Tijdens de vergadering werden volgende onderwerpen behandeld: 

 de viering 500 jaar Koninklijke Sint-Sebastiaangilde Essen in 2018 

 de restauratie van de spaanhoeden. 
Aan de leden werd gevraagd om vooraf even over beide onderwerpen na te denken, ideeën te noteren, 
evt. scenario’s uit te werken en persoonlijke suggesties of standpunten kenbaar te maken. 
 

0 – 0 – 0 
 

1. Viering 500 jaar Koninklijke Sint-Sebastiaangilde Essen in 2018 
Toelichtingen Fons Van Thillo: 

 Het 500 jaar bestaan van de gilde is een uniek gebeuren als oudste vereniging van de huidige 
bestaande verenigingen in Essen. De gilde wenst er een echt feestjaar van te maken! 

 Voor wie? Eerst en vooral voor alle gildeleden, met uitstraling naar de gemeenschap in Essen (en 
omstreken). 

 Tijdens de raadsvergadering in december 2013 is er gestemd, en goedgekeurd, tot het aanmaken 
van een nieuw beeld van onze patroonheilige Sint-Sebastiaan. Bij het huidige beeld is hij afgebeeld 
als een ridder, bij het nieuwe beeld wordt hij afgebeeld als een martelaar. Het beeld in keramiek 
zal door gildelid Ivo Nijs gemaakt worden, kostprijs 1.965,00 euro (incl. btw), te betalen door de 
gilde. 

 De gemeente Essen wil ook haar medewerking verlenen: 
o Elke vereniging die 50 jaar bestaat ontvangt via de cultuurraad een kunstwerk (beeld, …). 

Kunstenaars en/of beeldhouwers uit Essen dienen zich hierop in te schrijven. 
o De gilde, het gemeentebestuur en de uitvoerder van het kunstwerk hebben inspraak in het 

uiteindelijke ‘uitzicht’ van het kunstwerk. 
o Dit kunstwerk zal op het terrein van de Oude Pastorij een standplaats krijgen. 
o De gemeente Essen betaalt dit kunstwerk. 

 Er zal ook een boek samengesteld worden. 
 

Een kleine werkgroep vanuit de raad was reeds gestart met de voorbereidingen om een globaal 
feestprogramma uit te werken. Hoofdman Fons gaf hierbij de huidige stand van zaken. 
 

 
Activiteit 1: Officiële feestdag (ZO 17 juni 2018) 
 

 Locatie: alle evt. geplande activiteiten vinden plaats in de Hovingen Oude Pastorij, uitgezonderd de 
misviering. 

 Uitnodigingen: 
o Niet alleen een afvaardiging van culturele verenigingen, maar ook sportclubs, 

schuttersverengingen, … Kortom, alle verenigingen in Essen krijgen een schrijven 
toegestuurd. 

o Bestuurlijke en kerkelijke macht 
o Leden van de HGK 
o Bevriende gilden: hoofdman, keizer, koning 
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o Familie (ouders, broers, zusters, kinderen en kleinkinderen), vrienden, kennissen 
o Iedereen via aankondigingen: pers, website, … 
o … 

 Een eerste en voorzichtige planning van de activiteiten: 
o 10:00 Misviering in de Onze Lieve Vrouwkerk Essen-Centrum 

 Afgevaardigden van verenigingen in hun kledij en met vlag (indien mogelijk). 
 Wijding van het nieuwe beeld van de patroonheilige Sint-Sebastiaan. 
 … 

o  11:30 In stoet naar het feestterrein Oude Pastorij 
 Muzikale ondersteuning: navragen bij muziekverenigingen Essen. 
 … 

o 12:30 Academische zitting 
 Receptie aangeboden door het gemeentebestuur?  
 Toespraken: hoofdman van de gilde, burgemeester, opperhoofdman HGK, … 
 Muzikale intermezzo’s: navragen bij muziekverenigingen Essen. 
 Tussendoor de honger stillen: boterhammen met … (zoals bij de officiële opening 

van het gildelokaal, echter niet gesmeerd en niet rondgedragen door eigen 
gildezusters) 

o 14:30 Onthullen beeld geschonken door de gemeente 
 Opvrolijken met dansen, vendelen en roffelen. 

o 15:00 Voorstellen van het boek. 
o ??:?? 
o 17:00 Eten: lopend Breughel buffet (stuk verleden naar heden) 
o 19:00 Aanvang Bal Populair 

 Voor iedereen, ook voor zij die dan pas komen. 
 Optreden van een groep: zorgen voor podium, verlichting, … (organisatie door 

Kobie?) 
 

o ??:?? Afsluiten officiële viering. 
 

o Het is duidelijk dat er tijdhiaten zijn, dat niet iedereen zal deelnemen aan de officiële 
activiteiten en waarin/waarvoor best activiteiten opgezet worden. Tijdens de vergadering 
werden volgende acties voorgesteld: springkasteel, volksspelen (joppen, touwtrekken, 
zaklopen, …). 

 Er zal aan jeugdverenigingen gevraagd worden om de organisatie en 
verantwoordelijkheid op zich te nemen! 

 Er is de intentie dat op deze feestdag alle gildeleden niets hoeven te doen! Zij 
zullen echter volop meewerken aan allerlei voorbereidingen. 

 

 
Activiteit 2: Tentoonstelling gildebezittingen (van VR 7 september t/m ZO 16 september 2018) 

 Een doorlopende tentoonstelling in de Oude Pastorij 

 Bezetting door gildeleden die de mensen degelijke informatie kunnen aanleveren. 

 In samenwerking met de Koninklijke Heemkundige Kring: 
o Aanleveren van materiaal 
o … 

 Deze activiteit dient nog verder uitgewerkt te worden! 
 
Activiteit 3: Familiedag (ZA .. of ZO .. september 2018) 

 Een juiste datum moet nog vastgelegd worden. 

 Deze activiteit dient nog verder uitgewerkt te worden. 

 … 
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David Aerts bracht een aantal ideeën/activiteiten die tijdens het hele feestjaar 2018 uitgevoerd kunnen 
worden. Hierdoor zal de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Essen het hele jaar in de belangstelling staan. 
 
Activiteit 4: Jaaractiviteit(en) 

 Het uitwerken van een fotozoektocht t/m augustus 2018: 
o Foto’s, teksten, vragen, … betreffende het gildeleven in Essen 
o Sponsors? 
o Specifieke acties voor kinderen/volwassenen 
o Onderweg: gildemaal, gildebier, …? 
o Uitslagen van de zoektocht bekend maken op locatie van de tentoonstelling 

gildebezittingen  
o Logo van de gilde op elke broodzak (% opbrengst per brood) 

 Activiteitenborden Essen 
o Aanmaken Sint-Sebastiaansgilde borden met verwijzing naar 500 jaar bestaan. 

 
Activiteit 5: Uitgave van een boek “500 jaar geschiedenis van de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Essen”. 
 
Toelichtingen François Spoelders: 

 Het laatste boekwerk ‘het St.-Sebastiaansgilde van Essen’, werd geschreven door hoofdman Gerard 
Meeusen in 1963. Sindsdien is er nauwelijks iets aangaande de verdere ontwikkeling van de gilde 
op papier vastgelegd. 

 Wat is de stand van zaken? Oriëntatiefase: 
o Diverse boeken aangaande vieringen X jaar bestaan van andere gilden. 
o Wat en hoe gaan we publiceren? 
o … 

 Welk materiaal is er ter beschikking? 
o Archief van de gilde 
o Heemkundige Kring Essen: samenvatting beschikbaar gildemateriaal in archief en 

medewerking 
o Abdij van Tongerlo: archieven 
o … 

 Opstarten werkgroep. 
 

0 – 0 – 0 
 
2. Restauratie van de spaanhoeden 
 
Bij een aantal restaurateurs is een offerte opgevraagd t.b.v. de restauratie van de spaanhoeden. Om 
subsidies vanwege de ‘Dienst Erfgoed - Provincie Antwerpen’ te bekomen is een aanvraag op korte termijn 
noodzakelijk. Zelfs met een toegekende subsidie blijft de restauratie een vrij dure aangelegenheid. 
 
Toelichtingen Marcel Verbist: 

 De gilde bezit 25 spaanhoeden. Het is een unieke verzameling en redelijk zeldzaam: 
o De linten zijn geweven, worden niet meer gemaakt en zijn bijna niet meer te vinden. 
o De hoeden zijn gemaakt van fijn Italiaans strooi, zeer fijn gesneden en gevlochten. 

 De spaanhoeden zijn stuk voor stuk nagekeken door 2 dames restaurateurs: 
o De volgende onderdelen werden onder de loep genomen: het karton binnenin tussen het 

strooi en de voering, de voering, de toestand van het strooi, de linten. 
o Van elke spaanhoed is er een beschrijving gemaakt: grootte, buitenkant, binnenkant, 

linten, vaststelling van de schade en de noodzakelijke herstellingen. 
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o Conclusie van de controle:  
 8 spaanhoeden zijn niet meer geschikt om gedragen te worden en zullen 

behandeld worden ter bewaring (conserveren, fixeren). 
 17 spaanhoeden zijn geschikt om gedragen te worden. 

 Bij de restauratie van een spaanhoed is de kost aan materiaal minimaal t.o.v. de kost aan het aantal 
uren handenarbeid. 

 Na het restaureren dienen de spaanhoeden bewaard  te worden in zuurvaste dozen. 
 
Extra toelichtingen Lieve Pelckmans: 

 Opsporingswerk op het internet en navraag in het Modemuseum te Antwerpen leert ons 
o Dat de spaanhoeden voor het eerst gespot zijn in 1800 in Parijs. In 1807 zijn ze in België 

gespot tussen de Grote en de Kleine Nete. 
o Worden ze nog gemaakt? Dit gaat Lieve nog verder uitpluizen! 
o Onze gilde is blijkbaar de enige gilde die spaanhoeden bezit. In 1980 werden ze al als 

‘zeldzaam’ vermeld! 
 
Kostprijs en subsidieaanvraag 

 De totale kostprijs van beide offertes bedragen 15881.25 en 16365.25 euro, oftewel +/- 16000.00 
euro, inclusief 21% btw. Een zuurvaste bewaardoos kost 11.25 euro, inclusief 21% btw. 

 Voor het totale restauratieproject van 25 spaanhoeden is er subsidie aangevraagd bij de ‘Dienst 
Erfgoed - Provincie Antwerpen’: 

o Normaliter wordt er bij een project een subsidiebedrag toegekend van 50% van de totale 
kostprijs en dit tot een maximum van 5000.00 euro. Voor het project van de spaanhoeden 
zou dit betekenen 

 Kostprijs: +/- 16000.00 euro 
 Subsidie: 5000.00 euro 
 Gilde: +/- 11000.00 euro 

o De ‘Dienst Erfgoed - Provincie Antwerpen’ stelt voor om het totale project te splitsen in 2 
deelprojecten, nl.  

 Project 1: restauratie van de nog te dragen 17 spaanhoeden 

 Kostprijs: +/- 10900.00 euro 

 Subsidie:  5000.00 euro 

 Gilde: +/- 5900.00 euro 
 Project 2: het conserveren van de niet meer te dragen 8 spaanhoeden 

 Kostprijs: +/- 5100.00 euro 

 Subsidie: +/- 2550.00 euro 

 Gilde: +/- 2550.00 euro 
 Bijdrage gilde totale project: +/- 8450.00 euro 

 
Stemmen 

 Na wat discussie werd uiteindelijk voorgesteld om in eerste instantie door te gaan met project 1 en 
hiervoor een subsidieaanvraag in te dienen bij de ‘Dienst Erfgoed - Provincie Antwerpen’. 

 Bij het stemmen met handopheffing werd dit voorstel door meerderheid van stemmen van de 
aanwezige beëdigde gildeleden goedgekeurd! 

 
0 – 0 – 0 
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Spaanhoeden 

 

Waar het allemaal begon, bij de SPAANHOEDJES. 

 

De gilde, man – vrouw, streekdracht en natuurlijk de 

spaanhoedjes, oftewel luifelhoed of boerinnekeshoed. 

 

Al vanaf het eerste moment dat we in contact kwamen 

met de St.-Sebastiaansgilde van Essen, was er de link naar 

de spaanhoedjes.  Ik vermoed bij het eerste SEPKE dat 

we te lezen kregen, stond een vermelding over een info-

avond of lezing over de spaanhoeden, wat had ik een spijt 

dat ik dit net gemist had.  Maar niet getreurd, een aantal 

maanden later, was het zo tussen de regels door wel eens 

onderwerp van gesprek, en was m’n interesse weer 

gewekt. 

 

Een algemene ledenvergadering werd aangekondigd, en 

één van de onderwerpen was het restaureren/conserveren 

van de reeks spaanhoeden in gildebezit.  Deze 

ledenvergadering was de aanzet om mij toch iets meer te 

verdiepen in de materie.  In plaats van te gaan surfen op 

het internet, begaf ik mij, naar de bibliotheek van het 

Modemuseum te Antwerpen.  Ik had op voorhand al 

aangegeven naar welke info ik op zoek was.  De 

opgevraagde boeken,  tijdschriften werden uit de 

archieven gehaald en ik kon aan de slag.  Zo ’n middagje 

doorbrengen in een bibliotheek in alle rust en stilte, met 

een onderwerp waarvan je hart een sprongetje maakt, wat kan een mens nog meer wensen. 

 

Ik wil jullie dan ook m’n bevindingen niet onthouden, vooral het boek “Streekdrachten in onze 

gewesten” geeft hierover veel info. 

 

Het spaanhoedje werd voor het eerst gespot in het begin van de 19
e
 eeuw, de Duitse 

landbouwkundige J.K. Schwerz vermeldt omstreeks 1807 dat in het departement van de Twee 

Neten, dus vooral in de Kempen, de vrouwen een witte muts dragen met een strooien hoed waaraan 

een paar zijden linten handen die om de schouders fladderen.  Volgens Schwerz werden de 

spaanhoeden toen niet gedragen in Brabant.   

De vorm van de spaanhoeden is vermoedelijk ontleend aan de luifelhoeden die men omstreeks 1800 

in de Parijse modebladen kan vinden. Voor de naam moet men een verklaring zoeken in het woord 

“spaander” waarmee vermoedelijk het gekloven stro bedoeld wordt waaruit de hoed gevlochten is.  

Men gebruikte er meestal het fijn Italiaans stro voor. 

De spaanhoed is gevlochten van fijn Italiaans stro, met een opstaande boord die het gezicht 

omkranst.  De strooien buitenwand wordt binnenin versterkt met een kartonnen draagpatroon. De 

meestal lichtblauwe of groene, geruite of gebloemde zijde waarmede de binnenkant wordt bekleed, 

reikt tot aan de rand van de boord. 

Aan de achterkant van dezelfde boord is er bij sommige hoeden gevlochten gallonnetje als 

versiering aangebracht.  Het loopt door tot in de hals. 



 

vzw Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde - Essen 

v.u. Heikantstraat 33/2 - 2910 Essen 

19 

De spaanhoed draagt als versiering nog twee brede loshangende zijden linten (tenminste 10cm breed 

en zowat 20cm afhangend), waarvan de motieven bloemen, strepen en ruiten kunnen zijn. 

De spaanhoed werd zowel over een klein kanten mutsje als over de lange vleugelmuts gedragen, 

vooral op hoog-en feestdagen.  Hij werd als een kostbaar hoofddeksel beschouwd dat met zorg 

gedragen en bewaard werd.  In de kerk, op een feest of bij een bezoek, werd de spaanhoed 

afgenomen en, met de linten erin, omgekeerd op een stoel gezet.  Thuis werd hij in een spaandoos 

gezet. 

De spaanhoed was onder de vrouwelijke hoofddeksels wel de 

zeldzaamste. 

Toen het dragen van de spaanhoed niet meer in de mode was, 

werden de oude exemplaren bij veldwerk afgedragen als 

bescherming tegen slecht weer, daardoor zijn de spaanhoeden 

zeer zeldzaam.  De restauratie hiervan is een zeer intensief en 

tijdrovend werk.  Het strowerk wordt gereinigd met enzym 

amylase, dat in het menselijk speeksel terug te vinden is.  

De spaanhoed was in onze gewesten in de mode tot omstreeks 

1890-1900.   

 

In sommige Kempische schuttersgilden behoort hij nog altijd 

tot de feestdracht. 

 

Niet alleen de spaanhoed, maar ook de zijden linten zijn zeer 

interessant, de info die ik tot hiertoe hierover kon vinden is nog 

zeer bescheiden, ik hou jullie zeker op de hoogte mocht er nog 

wat tevoorschijn komen. 

 

Naarmate de industrialisering toenam kwamen 

hoogstwaarschijnlijk meer zijden stoffen ter beschikking van de 

armere bevolkingslagen.  In de eerste helft van de 19
e
 eeuw 

ging het vooral om dunne stoffen, eventueel met kleine 

ingeweven motieven die, mits ze gevoerd werden, voor 

vrouwenjakken gebruikt konden worden.  Zijden sjaals waren 

voor de doorsneeplattelandsvrouwen waarschijnlijk een luxe 

die velen zich niet konden veroorloven. 

Linten voor de mutsen waren allicht ook voor de meer 

bescheiden beurs betaalbaar.  Brede zijden linten versierden de 

spaanhoed.  Die linten hadden dikwijls ingeweven 

bloemmotieven in heldere kleuren.  Ook ruitmotieven kwamen 

vaak voor.  Linten waarvan de schering voor het weven bedrukt 

was, zodat de motieven een karakteristiek wazig uitzicht 

kregen, werden chiné genoemd.  De linten kwamen 

waarschijnlijk uit Frankrijk (Lyon, St.-Etienne) en Zwitserland (Basel). 

 

De spaanhoed werd altijd over een andere muts gedragen, hierover meer in het volgende Sepke. 

 

Lieve 
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Schietspel Vlimmeren 5 juni 2016 

 

 

Beste gildebroeders en zusters, 

 

 

 

Op zondag 5 juni  trokken we vol goede moed naar Vlimmeren om deel te nemen aan het schietspel 

. 

De weergoden waren ons goedgezind, maar we waren blij de beslissing genomen te hebben ons 

partytentje mee te brengen. Gelukkig hadden we een specialist inzake planlezen onder ons midden.  

Daardoor  konden we tijdig beschutting  zoeken voor de stralende zon om een beetje af te koelen. 

Even dreigde er een zwarte donderwolk op ons af te komen maar die dreef gelukkig voorbij. 

 

Ook aan de hardgekookte eieren en gebakken frikandellen had het niet gelegen. Dankuwel Joséke.  

 

Het bier was lekker maar de concurrentie zwaar. Uiteindelijk belanden we op een mooie vierde 

plaats, waarvoor ik ons  zestal toch zeker wil bedanken. 

 

Benny Goetschalckx 

 

Jullie koning  
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Dansoptreden - ’t Schakeltje 4 juni 2016 

 

Nav het 20 jarig bestaan werden door de kringwinkel ’t Schakeltje te Essen allerlei 

activiteiten georganiseerd met o.a een Vlaamse kermis.   

 

Onze dansgroep werd uitgenodigd voor een dansoptreden.   
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Wisselschaal Burg. Van Tichelt 11 juni 2016 

 

 

 

 

Totaal: Hoofdvogel 5 zijvogel 4 kal 3 kleine vogel 1 

BOEREN LEO 14 1   2 3 

CUYPERS JIM 10   2   2 

BOEREN PATRIK 8 1     3 

LUYTEN JAN 8   2     

NELEN OLIVIER 8       8 

VAN THILLO FONS 7 1     2 

BOSMANS STANNY 6     1 3 

AERTS DAVID 4       4 

TUYTELAERS JAAK 2       2 

KRIJNEN RUDY 2       2 

PELKMANS MARIA 1       1 

SCHITTECAT HUGO 1       1 
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Kringgildedag St Willibrordus gilde Alphen 19 juni 2016 

 
Op 10 september 1966 hebben de leden van de handboogschutterij Concordia het sint Willibrordusgilde 

heropgericht. Het gilde bestond destijds uit slechts 15 schutters. 
In de afgelopen 50 jaar is het gilde uitgegroeid van een beperkt aantal leden en geen eigen onderkomen tot 

één van de grootste gilden in de omgeving.  
Op dit moment telt het gilde 60 leden en zijn we de trotse bezitter van ons eigen gildehuis ’t Paaike. 

Het gilde van Alphen is door zijn jonge herbestaan een van de weinige 'complete' gilden met schutters, 
bazuinblazers, tamboers, vendeliers en een standaardruiter met gildepaard. Het geniet ook buiten 

gildekringen grote faam. Het is een vereniging welke de tradities uit ons rijke verleden zeer getrouw en 
enthousiast voortzet. 

 

Dit jaar vieren we dan ook met trots het 50-jarig bestaan! 
 

GILDEDAG 
Het 50-jarig bestaan vieren we door middel van het organiseren van een grootse gildedag. Deze gildedag zal 

in het teken staan van verbroedering. 
Rond de middag zal er door de straten van Alphen een mooie optocht gaan met ongeveer 45 deelnemende 

gilden.  
Hierna volgt een massale opmars op het gildeterrein, dit is een heus spektakel voor het publiek. Tevens is dit 

de officiële opening van de gildedag. 
U kunt vervolgens gaan genieten van wedstrijden in de volgende disciplines: vendelen; trommen; 

bazuinblazen; standaardrijden; jeu de boulen en kruisboog-, handboog- en geweerschieten. 
Naast wedstrijden is er natuurlijk ruimte voor verbroedering in de feesttent onder genot van een hapje, 

drankje en muziek van DJ Timmie Tirol en Tiroler Teufel!! 
Omstreeks 18.00u vind hier de prijsuitreiking plaats, en komt er een einde aan de gildedag. 
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Gildenfeest Loenhout  25 juni 2016 
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Gildenfeest Loenhout  26 juni 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans rond de schout 
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Gildenfeest Loenhout  26 juni 2016 
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Tussenstand schieting staande wip  
 

 

Ludiek  
 
In al onze ijver om sportief te blijven  
parkeren we onze auto toch zo dicht mogelijk bij de sporthal. 
 
Elke getrouwde man weet waarom ze aan orkanen vrouwennamen geven. 
 
Als je een keus moet maken en je doet het niet, 
is dat op zich een keus. 
 
Geld lijkt op vet. 
Van beide is er genoeg, maar altijd op de verkeerde plaatsen. 
 
Een man maakt je eerst het hof en leid je dan om de tuin. 
 
Ze hebben daar een grote hond. Als er iemand van voor belt, begint hij 
vanachter te blaffen. 
 
Door de grote droogte zagen we overal lege plassen staan. 
 
WAAROM drukken we harder op de toetsen van de afstandsbediening als de 
batterijen bijna leeg zijn ? 
 
 
 
 

DATUM: 03-05 10-05 17-5 24-05 31-05 7-6 14-06 21-06 28-06 TOT. BESTE 10 

BOEREN PATRIK 11   2 4 4 5 2   7 35 35 

BOSMANS STANNY 0   5 7 3 6 6   3 30 30 

TUYTELAERS JAAK 2   1 4 5 7 6   5 30 30 

CUYPERS JIM 1   5 5 4 5 7     27 27 

BOEREN LEO 3   3 7 5 4 1   1 24 24 

AERTS DAVID 2   3 8 5 1     1 20 20 

GOETSCHALCKX BENNY       1 0 1 7   2 11 11 

VAN THILLO FONS       0 5       6 11 11 

NELEN OLIVIER 2   5   2       1 10 10 

NELEN GERT-JAN 5   0     4 0     9 9 

SCHITTECAT HUGO 0   1 0 1 1 1   2 6 6 

KERSTENS FRANS 5                 5 5 

NELEN BENJAMIN     4             4 4 

PELKMANS MARIA 0   0 0 0 1 0   0 1 1 

MICHIELSEN TOM 0   0             0 0 



 

vzw Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde - Essen 

v.u. Heikantstraat 33/2 - 2910 Essen 

28 

Van harte gefeliciteerd 

 

   Juli           Augustus 
 

 

5 Krijnen Rudy 

5 Spoelders Francois 

6 Van Nassauw Gerard 

6 Van Campen Dirk 

17 Mertens Kees 

19 van Gink Piet 

21 Verbist Marcel 

23 Quick Gerard 

23 Bosmans Stanny 

24 Nelen Benjamin 

26 Sels An 

   29 Van Gink Leo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 jaar huwelijk 

Gust Wagemakers en Sandra van Ginneken 

27.8.1986 

 

40 jaar huwelijk 

Leo van Gink en Marina Mattheeusen 

02.07.1976 

 

45 jaar huwelijk 

Piet van Gink en Lea Boom 

09.07.1971 

 

50 jaar huwelijk 

Fons Van Thillo en José Francken 

19.07.1966 
 

 

 

 

 

 

3 Boeren Patrick 

9 Bastiaansen Paula 

17 Hontele Walter 

18 Pockele Leo 

20 Suykerbuyk Wis 

21 Van Thillo Alfons 

26 Danssaert Dirk 

28 Van Ginneken Anthony 
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Activiteiten 
 

 

 

Juli         Augustus 
 

03 14.00 uur Wipschieting Schilde 

03 09.30 uur Gildenfeest Mazenzele 

04 20.00 uur Raadsvergadering 

05 19.00 uur Schieting op staande wip 

10 14.00 uur Doelschieting Schelle 

10  11 juliviering Essen 

12 19.00 uur Schieting op staande wip 

14 20.00 uur Dansrepetitie 

17 14.00 uur Doelschieting Essen 

19 19.00 uur Schieting op staande wip 

24 14.00 uur Sponsorschieting Lichtaart 

26 19.00 uur Schieting op staande wip 

28 20.00 uur Dansrepetitie 

31 14.00 uur Kip- en wijnschieting 
 

Dank aan de talrijke gildenleden die een verslag(en) gemaakt hebben.  Op die manier  kunnen we 

een rijkelijk gevuld Sepke. samenstellen.   

 

Graag zou ik het item “Wist je datje…..” terug meer leven willen inblazen, dus bij deze een oproep 

indien je een leuke anekdote  hebt mag dit steeds bezorgd worden op het emailadres 

joannes.luyten@live.be. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en tot ’n volgend Sepke 

01 20.00 uur  Raadsvergadering 

02 19.00 uur Schieting op staande wip 

07 14.00 uur Wipschieting Zoersel 

07  Antwerpse gildenfeesten 

14 14.00 uur Doelschieting Loenhout 

09 19.00 uur Schieting op staande wip 

11 20.00 uur Dansrepetitie 

16 19.00 uur Schieting op staande wip 

21 14.00 uur Bosmierenschieting Schilde 

23 19.00 uur Schieting op staande wip 

25 20.00 uur Dansrepetitie 

30 19.00 uur Schieting op staande wip 

mailto:joannes.luyten@live.be

