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Voorwoord 

Beste Gildezusters en Gildebroeders, 

 

De voorbije maanden is er weer heel wat gebeurd in ons gildeleven. 

Het hoogtepunt was zeker de keizersviering op 9 mei. 

81 gildeleden en vele genodigden waren getuige van een prachtige viering en dit op een zonnige zondag. 

En dat wij dat na 500 jaar geschiedenis hebben mogen meemaken is een unicum. 

Nogmaals proficiat Jan en wij wensen u samen met uw keizerin nog een lang gildeleven toe waar jullie met 

veel plezier kunnen genieten van deze keizerstitel. 

 

Na het 9 jaar koningschap van Jan Nelen, moest er nu een nieuwe koning komen.  

Op 23 mei werden dan al onze gildebroeders uitgenodigd onder de staande wip voor de strijd naar de 

koningstitel voor de komende 3 jaar. 

Het werd een lange en spannende strijd en na bijna drie en een half uur was het onze nieuwe gildebroeder 

Willy Hereygers die de koningsvogel afschoot en bereid was het koningschap te aanvaarden .  

Proficiat Will met uw koningstitel ! Uw naam zal in onze registers worden ingeschreven als 65 ° gekende 

koning van de Sint Sebastiaansgilde Essen.  

 

Op 30 mei waren wij als gastgilde aanwezig op de gildedag in Berkel Enschot (Nederland) bij onze 

bevriende gilde Sint Hubertus Berkel die hun 150 jaar bestaan vierden .  

Ondanks het slechte weer is het toch een gezellige uitstap geworden. 

 

Op het landjuweel in Vlimmeren op 26 en 27 juni eindigde onze Sint Sebastiaansgilde op een mooie  3
de

 

plaats. Dit na de St Jorisgilde Wuustwezel en St Jorisgilde Nieuwmoer die schitterend winnaar werd van dit 

17
de

 Landjuweel .  

Wij wensen onze vrienden uit Nieuwmoer van harte proficiat met de overwinning en al veel succes toe met 

de inrichting van het 18
de

 landjuweel in 2015. 

Een volledig verslag van al deze activiteiten vind u verder in dit nummer. 

 

Om tot dit resultaat te komen,  wordt er een grote  inspanning gevraagd aan onze leden. Ik wil dat ook al 

onze gildebroeders en gildezusters van harte bedanken voor hun vrijwillige inzet en deelname aan al deze 

activiteiten. Als er dan al eens iets is waarover men het niet eens is , dan kunnen we dat enkel oplossen   

door er over te praten . Het is belangrijk dat iedereen zich goed voelt in de Gilde! 

 

Tot slot wens ik jullie allemaal een zonnig en deugddoend verlof toe  

 

Hoofdman  

Fons 
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Winterafsluiting schieting liggende wip en doel  26 april 2010 

 

Maandag 26 april was het weer zover.  Het winterseizoen zat erop. 

 

We begonnen met de liggende wip op 5 oktober en dit gedurende 28 weken tot en met 19 april.  Met 

toch gemiddeld 14 schutters per avond is dit een traditie die zeker verdergezet moet worden. 

Dit jaar mochten we ook 3 nieuwe schutters verwelkomen, met name Willy Herreygers, Leo Van 

Gink en Wies Peeters.  Ik zou zeggen hartelijk welkom en doe zo verder. 

Want oefening baart kunst. Want het lijkt een simpel spelleke, toch zeker als ge Frans Van Campen 

bezig ziet, maar ook de andere schutters.    

Als ge hoort dat iedereen op tijd moet zijn omdat anders al het hoog reeds in de eerste rondes wordt 

afgeschoten, dan weet ge dat de kwaliteit hoog is. 

Maar zoals Frans Van Campen, winnen met 172 punten voorsprong, dat is toch niet niks.  Proficiat 

Frans. 

Ook zijn we dit seizoen begonnen met wekelijks vrijdagavond op doel te schieten.  En ook daar een 

klassement van bij te houden, waar we toch ook met een gemiddelde van 8 schutters waren.  

Opnieuw was Frans Van Campen den beste, al moet gezegd worden dat zoon Dirk eenmaal gemist 

heeft. 

Voor mij was dit mijn voorlaatste optreden als koning en rest mij alleen de openingsschieting op 1 

mei.   

Allemaal nogmaals hartelijk dank voor die 9 ongelooflijke mooie jaren. 

Dank u. 

 

Koning Jan Nelen 
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Openingschieting staande wip 1 mei 2010 

 

Niettegenstaande het wisselvallige weer toch 22 schutters op post.  Ik had voor deze gelegenheid 

een nieuwe biervogel gemaakt, maar bij nader inzien toch maar gebruikt als hoofdvogel.  Voor wat 

nen ouwe plumeau van ons moeder toch nog kan dienen.  Daar ik met mijn rugproblemen niet zelf 

de schieting kon openen, had ik aan onze Gert-Jan gevraagd of hij dit in mijn plaats wou doen.  Wat 

hij goed deed.   

Iedereen moest er weer wat in komen, want het duurde toch efkes vooraleer den eerste vogel naar 

beneden kwam.  Maar hoe meer de middag vorderde, hoe beter het ging.  In totaal werden er 29 

kleine vogels geschoten, 3 kallen, 8 zijvogels, en 4 keer den hoge.     

Of het al een verwijzing is naar het koningsschieten weet ik niet, maar 2 zware kandidaten lieten 

toch al wat van hun kunnen zien,namelijk Stanny die 1 keer den hoge had, Patje wel 2 keer.     

Hopelijk voor hen waren ze niet te vroeg in vorm.  Om 17.55u heb ik mijn laatste vogeltje mogen 

uitbetalen. 

Daarom aan allen hartelijk dank voor de voorbije 9 jaar en veel succes op 23 mei. 

 

Koning Jan Nelen                                                                                                            
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Uitslag Openingsschieting staande wip1  mei 2010 

 

 

Patrik Boeren    19 punten 

Stanny Bosmans    10 punten 

Fons Van Thillo    9 punten 

Gaby Logghe    7 punten 

Jos Jaspers     6 punten 

 Lucienne Wierckx    6 punten 

Kees De Rooy   5 punten 

Albert Van Landeghem  5 punten 

Jaak Tuytelaars    4 punten 

Benjamin Nelen    4 punten 

Leo Boeren    3 punten 

Fons Jaspers    3 punten 

Gert-Jan Nelen   2 punten 

Jan Jaspers    2 punten 

Willy Herreygers   2 punten 

Frans Kerstens   1 punt 

Olivier Nelen   1 punt 

Piet Aerts     1 punt 

 

Spijtig genoeg hadden Maurice Van de Reydt, Bob Van Hole, Maria Pelckmans en Werner Van 

Gink geen enkel vogeltjes kunnen afschieten. 

 

Orde van Papegaai 2 mei 2010 

 

 

Op 2 mei ontving Jan Nelen de zilveren papegaai als erkenning voor zijn 5 jaar 

Opperkoning bij de H.G.K.. 

.  
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Keizersviering 9 mei 2010 

 

In de 500 jaar geschiedenis van de Koninklijke Sint Sebastiaansgilde Essen wachtten generatie na generatie 

van gildebroeders en gildezusters tevergeefs op de komst van een keizer in hun midden. Jammer voor hen, 

maar op 9 mei 2010 was het dan eindelijk zover. Gildebroeder Jan Nelen had zich in 3 opeenvolgende 

koningschietingen (2001, 2004, 2007) telkenmale tot koning geschoten en de daarbij behorende 

koningstaken met hart en ziel volbracht. Op gepaste wijze werd Jan dan ook eervol als ’Keizer Jan’ door het 

gilde ingehuldigd en gevierd. Dat wij dit als gildebroeders en gildezusters mochten meemaken!  

 

Tijdens voorafgaande raadsvergaderingen werd de dag tot in de puntjes uitgewerkt. Er waren ook een resem 

voorbereidingen, zoals het samenstellen van het misboekje, het schikken van de bloemstukken als versiering 

in de kerk en in het gildelokaal, het extra oefenen van de rozenwals, het smeren en beleggen van de 

boterhammen, … 

 

De ochtendlucht kleurde grijs en het was redelijk fris, zeg 

maar koud, toen de eerste gildeleden zich aanmelden in het 

gildelokaal. Rond 10:30 was het vertrek in stoetvorm vanuit 

het gildelokaal naar de kerk voorzien. Er werd dan ook iets 

vroeger aangevat met de opstelling, met het keizerspaar 

voorop. 

Groot en luidruchtig was hun verbazing toen een sliert 

auto’s de feestlocatie kwam opgereden. Wie is da? Die 

moeten hier nie zijn! Onze Willy? Wow! Was da onze 

Gert-Jan nie? De familie van Jan en May hadden zich 

uitgedost in authentieke kledij van zo’n 100 jaar geleden. 

Een eerste smaakvolle en geslaagde verrassing van de dag voor het keizerspaar.  
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Onder begeleiding van tromgeroffel en accordeonmuziek ging het dan richting kerk van O. L. Vrouw Essen 

Centrum. Menig uitgenodigd hoogwaardigheidsbekleder, erelid, afgevaardigden van gilden, maakten hier 

hun opwachting. 
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De eucharistieviering werd voorgegaan door de proost van het gilde, zijnde E. H. Deken Stan Dries, en 

diaken gildebroeder Leo Van Gink. Het jongerenkoor Accent o.l.v. Marijke Van Schil zorgde voor een 

prachtige muzikale omlijsting. Na de toespraak van de proost tijdens zijn homilie, loofde de hoofdman Fons 

Van Thillo al het gedane werk van Jan in het gilde en gaf hij extra toelichting aangaande het belang en de 

betekenis van deze keizersviering voor het gilde. En dan was het tijd voor het hoogtepunt van deze viering, 

nl. de zegening en wijding van de keizersbreuk en keizersstaf. Mijmer nog even bij het herlezen van de 

woorden die tijdens de zegening uitgesproken werden … 

 

“Zegen deze keizersbreuk opdat hij voor alle leden een voortdurende aansporing mag zijn tot 

broederlijkheid, verbondenheid en samenwerking. 

Zegen vooral de mensen die zich rond deze keizersbreuk scharen. 

Zegen hun inspanningen om hun belangen samen te behartigen. 

Laat hun werk vruchten dragen voor alle leden”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aansluitend hierop hing de hoofdman de keizersbreuk om bij de 

keizer. En daar stond Jan dan, zo fier als een pauw, te pronken met zijn keizersbreuk en keizersstaf. Je zou 

voor minder. En het werd gewaardeerd door alle aanwezigen met een minutenlange handgeklap. Dit was 

voor Jan ’de kers op de taart’, daar had ie zo lang voor gewerkt, zo veel en 

zo goed geschoten, en zo lang naar 

uit gekeken. 

 

Een spontaan dankwoordje van de 

keizer was goed voor een tweede 

salvo handgeklap. 

 

Op het einde van deze speciale 

misviering verliet het keizerspaar de 

kerk doorheen een erehaag van 

gildebroeders en gildezusters. 
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Op het kerkplein mochten ze de vele felicitaties van allerlei mensen in ontvangst nemen, werden ze door 

menig fototoestel voor eeuwig in het geheugen opgeslagen en stonden ze in het middelpunt van de 

belangstelling tijdens een rozenwals gedanst door hun collega gildebroeders en gildezusters. Gezeten in een 

mooie hoge ouderwetse koets voortgetrokken door twee Friezen (paarden), begaf het stralend keizerlijk 

gezin zich op weg richting gildelokaal, met het hele bonte gezelschap in hun kielzog. 

 

Op de feestlocatie werd het keizerspaar opgewacht door een groot aantal mensen van allerlei pluimage. 

Iedereen keek belangstellend en met verbazing naar de vaandrigs die hun vendelgroet in hun beste versie ten 

uitvoer brachten. 
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Dit was dan meteen de aanzet tot de receptie. Het gildelokaal barste zowat uit zijn voegen om alle 

genodigden, gildebroeders en gildezusters te huisvesten. Het keizerspaar mocht fijne attenties, leuke 

bruikbare cadeautjes, nieuwe en herhaalde gelukwensen en felicitaties in ontvangst nemen. Een hapje en een 

drankje kon niet achterwege blijven. Het gildebier vloeide rijkelijk en de boterhammen met kop, kaas of 

hesp, werden gretig naar binnen gesmikkeld. Het aanbieden en het aanvullen van al dat lekkers werd netjes 

verzorgd door leden van het Sint Cecilia zangkoor van Essen Centrum. 

Het officiële gedeelte tijdens de receptie werd gestart met toespraken door de hoofdman van het Gilde (Fons 

Van Thillo), de opperhoofdman van de Hoge Gilderaad der Kempen (Theo Aerts), de burgemeester van 

Essen (Gaston Van Tichelt). Elkeen gaf een toelichting op hun zienswijze aangaande de betekenis van de 

keizersviering t.o.v. het gilde, het familieleven, de gemeenschap. De ontwerper en de maker van het 

prachtige en unieke keizersbreuk (Xavier Aertgeerts) kreeg woorden van dank en waardering voor het 

afgeleverde pronkstuk. En keizer Jan, ja die mocht ook iets zeggen. Hij schoof alle heisa en drukte omwille 

van zijn keizersviering even opzij. Jan had aan Moederdag gedacht en had voor zijn vrouw en keizerin May 

een prachtige bos bloemen aangekocht. Dit als dank voor haar steun en toeverlaat gedurende zijn 9 jaar 

koningschap. Met een goeie smakkerd er bovenop werd May dan ook letterlijk en figuurlijk in de bloemen 

gezet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de voorafgaande maanden waren er nauwe contacten 

gelegd en werkbesprekingen geweest tussen het Instituut 

voor Volkskunde en het Gilde. Er was behoefte aan het te 

boek stellen van de Essense gildedansen. Tijdens een 

dansoefening werden de muziekmaten van deze dansen 

getest en aangepast, en vervolgens voor eens en altijd 

door gildebroeder en muzikant (Louis Geysen) op de 

toonladder bij de juiste muziekpartituur vastgelegd.  
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Na een korte toespraak door de voorzitter van het IVV (Gert Laekeman) werd de eerste blauwdruk van het 

dansbundel ’Dansen uit Essen’ overhandigd aan onze hoofdman. Als aandenken aan deze dag schonk het 

IVV een extra cadeau aan het gilde, nl. een door het IVV gesigneerd boek ’Van Stof tot Ondergoed’. En als 

er een boek voorgesteld wordt over Essense gildedansen, dan moet er ook gedanst worden. Wekenlang werd 

er door 4 dansparen in alle ernst geoefend om de ‘Lansierskadril’ tot in de puntjes te beheersen. Een dans 

die uit de vergetelheid werd opgehaald en na allerlei opzoekingwerk terug in ere werd hersteld. En ze waren 

er klaar voor. Onder de waakzame ogen en nieuwsgierige blikken van menig toeschouwer werd de dans 

schoon uitgevoerd. Het optreden werd dan ook gesmaakt en gewaardeerd met handgeklap. Hiermee werd 

tevens het officiële karakter van de keizersviering afgesloten. 

Tijd dus voor wat gekeuvel met diverse mensen, het nuttigen van een extra drankje, het bewonderen van de 

keizersbreuk en keizersstaf, het spelen met de kaarten, of gewoon genieten, … 

 

De familie van de keizer, het keizerspaar, alle gildebroeders en gildezusters schoven aan tafel voor het 

keizersmaal. Het gilde bood hen een Breughelmaaltijd aan. Bloedworsten, frikadellen en krieken, 

spekrolletjes, kippenbillen, Gentse waterzooi, allerlei vleeswaren, brood, … Het was er allemaal, ruim 

voldoende, en vooral lekker. 

 

En dan was het tijd voor de ontspanning, een dans- en muziekavond. Goeie muziek en alles goed aaneen 

gepraat door discobar Blue Magic. De familie bracht al zingend een parodie op ’Tineke van Heule’. Even 

later werd de openingsdans door het keizerspaar ingezet. Een aantal leden van de Koninklijke Harmonie 

Concordia Essen namen het werk tijdens deze 

avond zeer ter harte en werd vakkundig 

uitgevoerd. Naar ‘t schijnt, heeft het feest nog 

geduurd tot in de late/vroege uurtjes. Evenwel 

zonder de aanwezigheid van de schrijver, die lag 

toen reeds op beide oren te snurken, te dromen 

van een volgende keizersviering. Och arme het 

Gilde! 

 

 

Hopelijk krijgt ’t Essens Sepke in de verre 

toekomst enige geschiedkundige waarde zodat 

onze achter-achter-achter-kleinkinderen over 100 

jaar kunnen lezen en nagenieten over deze 

heugelijke en waardevolle dag.  

Vergeet keizer Karel, leve keizer Jan! 

 

Vriendelijke gildegroeten, 

François. 



vzw Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde - Essen 

v.u. Heikantstraat 33/2 - 2910 Essen 

11 

Koningsschieting 23 mei 2010 
 

Pinksteren, 23 mei 2010 !  Een hoogdag voor de kerk maar ook in onze gilde.  Wij 

houden een koningsschieting.  Omdat onze koning Jan Nelen negen jaar zijn taak 

uitmuntend volbracht heeft werd hij op 9 mei 2010 tot keizer gekroond.   

 

Het was een zonnige dag die ingezet werd met een 

woord- en communiedienst in de tent aan de staande 

wip.  Na een broodmaaltijd was het tijd om de 

uittredende koning af te halen in het gildenlokaal.  We 

werden er feestelijk ontvangen met een natje en een 

droogje.  De gildebroeders werden al een beetje 

zenuwachtig en er werd duchtig gepronostiekt.  Wie zou 

het worden ?  Na de nodige borrels vertrok de stoet 

richting feestterrein met een kort oponthoud in het 

gemeentehuis waar we ontvangen werden door leden van 

het gemeentebestuur. 

Gelukkig kwamen we tijdig aan op het feestterrein.   

Na de ereschoten van de 

genodigden, de trekking van de 

volgorde voor de schieting en het 

voorlezen van het reglement, werd 

de koningsbreuk, de koningssluier 

en de beurs aan de wip gehangen.  

De wedstrijd kon starten !  Het was 

spannend !  In de 2° ronde vloog de 

koningsvogel door de lucht na een 

raak schot van Piet Van Gink.  Zoals 

de traditie het wil wordt de ronde 

uitgeschoten en dan komt de vraag 

van de hoofdman of Piet het 

koningsschap wil aanvaarden.   

Het verrassend antwoord was “neen”.  Na zijn bijdrage van 15 € in de beurs gestopt te 

hebben was voor Piet de wedstrijd voorbij.  

Maar nog niet voor de andere 

gildebroeders.  Er werd opnieuw gestart.  In 

de 7° ronde vloog de koningsvogel door de 

lucht na een raak schot van Mark Van 

Looveren.  Wat zou het antwoord zijn ?  

Neen, Mark aanvaardde het koningsschap 

niet.  Weer werd er verder geschoten en de 

spanning was te snijden.  In de 14° ronde 

vloog de koningsvogel door de lucht na een 

raak schot van Frans Kerstens onze jongste 

gildenbroeder en iedereen begreep dat zijn 

antwoord “neen” was.   
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Dan maar voor de 4° maal terug 

gestart.  Het werd al laat in de 

namiddag en het koningsmaal stond 

al te wachten in het gildenlokaal.  

Er werd bezorgd gekeken !  Zouden 

we vandaag wel een koning hebben 

?  Twee gildenbroeders hadden 

pech.  Ze raakten de koningsvogel 

maar hij vloog niet door de lucht, 

hij bleef op de wip staan !  En toen 

in de 15° ronde vloog de 

koningsvogel door de lucht na een 

raak schot van Will Hereygers.  De 

ronde werd verder geschoten en 

toen kwam de vraag: zou Will het koningsschap aanvaarden ?  Het antwoord was “Ja” !  

We hadden een nieuwe koning.  De hoofdman legde de 

koningsbreuk op de schouders en de maagd zette de koningskroon 

op zijn hoofd.  

 

Het koningspaar werd gehuldigd door de dansgroep met de 

rozenwals en door de vendeliers.  Na de traktatie van de nieuwe 

koning keerden we terug naar het gildenlokaal waar het 

koningsmaal zeer gesmaakt werd. 

Het was een unieke dag voor onze gilde.  Voor de eerste maal een 

keizer in onze gilde en het was ook de eerste keer in de 

geschiedenis dat de koningsvogel 4 maal naar beneden vloog 

voordat we een koning hadden.  We wensen onze koning Will het 

allerbeste toe en we weten dat hij zijn best zal doen om een goede 

koning te worden. 

 

Proficiat Will ! 

Ria Suykerbuyk 
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Gildendag Berkel Enschot 30 mei 2010 

 

Een dagje buitenland met de gilde. 

Een poos geleden kwam de vraag naar de dansers en de schutters toe wie gaat er mee naar Berckel Enschot 

Nl ? 

We zouden daar als gastgroep aantreden op het gildefeest voor te stoeten, enkele dansen te brengen en te 

schieten. 

Met 18 leden waren we aanwezig. 

’s Morgens was het weer niet al te best en er viel een lichte 

regen maar we zagen het wel zitten. 

Aangekomen op het terrein in Berkel Enschot werden we met 

pendelbussen naar het vertrek van de optocht gebracht.  

Enkele dappere van onze groep gingen te voet en dat zorgde 

voor een lichte paniek want Carina zat op de bus en was hare 

Dirk kwijt. 

Net voor de stoet vertrok “onder een geweldig 

klokkengeluid” viel de regen met bakken uit de hemel, onze 

paraplu’s werden bovengehaald.  Jan Nelen met zijn 

keizersbreuk aan en Stanny die de vlag droeg werden 

ingepakt in plastieke keep. 

De stoet vertrok richting terrein. 

Daar aangekomen gaf hoofdman Fons de wijze raad maar niet 

aan de massale opmars deel te nemen en veilig en droog in de 

tent te gaan.  Daar werden de gildeboterhammen genuttigd en menig bakkie warme koffie gedronken. 

 

Om 14 uur gingen enkele schutters ondanks regen, wind en 

koude toch maar schieten waardoor onze keizer nog maar 

eens een zilveren schildje in de wacht sleepte.  Hij behaalde 

de meeste punten.   

Inmiddels zaten onze dansers met hun trouwe muzikanten 

te wachten totdat het 15.30uur was.  Eindelijk was het 

zover, het dansen ging zeer goed en de muziek was 

voortreffelijk.  Alleen het einde werd verstoord door een te 

snelle DJ die ook zijn muziek wilde draaien. 

Weer dachten we aan eten, was het van verveling ?  Maar 

een frietje met…. smaakte lekker !! 

Grote wolken dreigde en hevige rukwinden kwamen 

opzetten, waardoor een staander midden in de tent uit z’n 

krammen schoot. 

“Laten we maar stilaan naar Essen rijden”.  Maar een alcoholcontrole onderweg deden nog enkele auto’s 

stoppen en…… iedereen mocht verder rijden. 

 

We noemen dit toch ondanks het rotweer een geslaagde dag voor ons. 

Ook al kan de mens en de moderne wetenschap en techniek toch zoveel, moedertje natuur doet wat zij wil !! 

 

Het vlijtig schrijvertje. 
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Wisselschaalschieting Burg Van Tichelt  19 juni 2010 

Nadat onze tentenbouwers eerst drukdoende bezig waren geweest om op vrijdag en zaterdag de tenten op te 

stellen  aan de Oude Pastorij en school Horendonk was het deze middag voor onze  nieuwe koning de 1
ste

 

maal dat hij een schieting moest leiden. 

 

Ondanks er verschillende schutters verhinderd waren, daagden er toch 16 enthousiaste schut(s)ters op om te 

strijden voor de wisselschaal.  

 

Om 14 uur gaf Will het startschot.  Het weer 

was nogal wisselvallig, dan zon, dan wat regen 

maar uiteindelijk heeft het gans de namiddag 

redelijk goed weer geweest tot de laatste 3 

ronden en de hemelsluizen zich openden. 

Gaby Logghe stelde bij ’t begin van de 

schieting een nieuwe prijslijst drank voor: 2 

kopen , 3 betalen + 1 gratis. 

Tijdens de schieting werd onze koning 

bijgestaan met hulp van Patje en dit verliep 

uitstekend. 

En voor de schutters werd de jongste supporter 

Tiebe ingeschakeld, hij had het enorm druk om 

voor de schutters de afgeschoten vogeltjes in te 

ruilen voor kassa, kassa en amuseerde zich enorm. 

Toen onze koning vaststelde dat bij de 

eerste ronde er 22 vogeltjes 

afgeschoten werden, de 2° ronde 

slechts 10 stuks en de derde ronde iets 

meer dan 10 deed hij het voorstel om 

pas bier te tappen na 18 uur want stelde 

hij” hoe meer er gedronken wordt, hoe 

minder vogeltjes eraf geschoten 

worden”  maar dan zou hij geen 

schutters meer hebben en heeft dit idee 

toch maar “afgeschoten” (afgekeurd).  

Wij van onze kant dachten dat onze koning met zoveel 

afgeschoten vogeltjes reeds bij z’n eerste schieting failliet 

zou gaan maar dat is gelukkig niet gebeurd. 

 

Piet Van Gink stond halverwege de wedstrijd aan kop en begon al zenuwachtig te worden, hij lag immers 

maar een paar puntjes voor op Leo Boeren en die voorsprong is snel ingehaald was z’n redenering.  Hij had 

dan het idee om Leo Boeren om te kopen maar bedacht zich tijdig met de gedachte dat je een douanier niet 

kan , mag omkopen. 

De schieting verliep verder vlekkeloos  

 

Vervolgens was er de prijsuitreiking.  

Onze koning nam het woord, dankte de schutters voor deze prachtnamiddag en gaf de eer aan de gemeente 

om de uitslag van de wisselschaal bekend te maken. 

Gezien zowel de burgemeester Gaston van Tichelt alsook Frans Schrauwen verhinderd waren, werd de 

gemeente daardoor vertegenwoordigd door 2 vrouwen nl Jokke Hennekam en Imelda Schrauwen.  Zij wezen 

ons erop dat zij tweeën dit weekend de baas waren in de gemeente , 2 vrouwen die de gemeente recht 

moesten houden, de vrouwen aan de macht. 
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Jokke en Imelda hadden van tevoren reeds onderling afgeproken hoe ze de uitreiking zouden doen: gij leest 

en ik kus. 

 

Imelda Schrauwen kondigde dan ook fier de 

winnaar aan : Leo van Gink  !! na wat 

geroesemoes : rechtzetting  “Piet Van Gink” 

heeft de  wisselschaal gewonnen.   

2° en daar was dus de verwarring ontstaan 

tussen Leo en Piet, Leo Boeren. 

3
de

  Fons Jaspers. 

Jokke was intussen bezig om iedereen te 

feliciteren met hun behaalde plaats en te 

kussen.  Als laatste werd Maria Boeren 

gefeliciteerd, ze had dan wel geen enkel 

vogeltje maar zei men met Leo hebt ge toch 

ook de hoofdvogel afgeschoten. 

 

Iedereen was ervan overtuigd, deze eerste 

schieting voor onze nieuwe koning had hij er 

goed van afgebracht  en dit werd door onze hoofdvrouw in naam van de schutters dan ook zo overgebracht 

aan onze nieuwe koning.   

 

De koning op zijn beurt dankte iedereen die geholpen had om deze dag 

mee tot een goed einde te brengen. 

 

ps:  tijdens de opruim vroeg Jaak Tuytelaers aan onze koning, en hoe 

heet ons koninginneke en Will antwoordde “May”. Jaak zei : alweer, 

nog een “May”   het mayt allemaal zei Jaak en hierbij is een nieuw 

werkwoord ontstaan. 

 

Kl May 

 

Uitslag 

Piet van Gink      16 punten 

Leo Boeren       13 punten 

Fons Jaspers       11 punten 

Will Hereygers      10 punten 

Pat Boeren        9 punten 

Olivier Nelen       9 punten 

Gerard Quick       8 punten 

Jaak Tuytelaars       6 punten 

Benjamin Nelen       6 punten 

Maurice Van de Reyt      5 punten 

Lucienne Wierckx       4 punten 

Jos Jaspers        4 punten 

Gaby Logghe       2 punten 

Wies Peeters       1 punt 

Maria Pelkmans       0 punten 

Jan Jaspers        0 punten 
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Landjuweel Vlimmeren 26 en 27 juni 2010 

De Sint Sebastiaansgilde uit Vlimmeren werd in 2005 in Meer winnaar van het 16
de

 Landjuweel, en 

stond dit jaar in voor de organisatie van het 17
de

 landjuweel  

  

Onder een stralende zon ston den zij borg voor een geslaagde organisatie. 

Zaterdag was er traditie getrouw het schieten met de verschillende wapens en namen onze schutters 

deel aan de wedstrijd handboogschieten.  

Het was voor onze keizer Jan Nelen na 5 jaar Opperkoning de laatste wedstrijd onder zijn leiding.  

Als keizer- koning had Jan voor dit landjuweel zijn beste zestal opgesteld : Dre Van Aert , Rinus 

Mol , Frans en Dirk Van Campen , Benny 

Goetschalckx en Jos Kamerling .  

De 4
de

 plaats in de uitslag van vorig jaar op ons 

gildefeest bepaalde ook de doel waarop geschoten 

moest worden  

Zij eindigden met 1549 punten, wat opnieuw 

overeenstemt met de  4
de

 plaats . proficiat mannen ! 

Zondag waren onze keizer , penningmeester en 

hoofdman met hun echtgenoten om 8u30 al 

vertrokken om de plechtige gildemis bij te wonen, 

gevolgd door een receptie en een gildemaal. 

Tegen 13 uur waren al onze andere gildeleden 

aangekomen op het feestterrein voor de vorming van 

het “schoon inkomen”. 

In een blakende zon stapten we met  41 gildeleden en 

al onze gildenbezittingen mee op door de straten van 

Vlimmeren. Een spontaan aangeboden verfrissing 

deed deugd.  

Dat we nog steeds een van de mooiste groepen zijn 

van  de 50 deelnemende Kempische gilden bewijst 

het applaus dat we kregen van menig toeschouwer. 

We behaalden hiermee  dan ook een mooie 2
de

 plaats. 

Onze nieuwe keizer, de door onze hoofdvrouw mooi 

versierde bogen en zeker ook de spaanhoeden van 

onze gildezusters  zijn  bij de jury  in de smaak 

gevallen.  

 

Nadien begonnen op het terrein de andere wedstrijden. 

Onze dansgroep kwam met 8 koppels op de vloer om de Polka Sjanzewit af te werken :  Francois 

Spoelders en Wisa Miechielsen , Stanny Bosmans en Chrisje De Ridder, Cis Somers en Kathleen 

Pockelé, Jos Brosens en Lucienne Wierckx, Marcel Verbist en José Anthonissen , Cyriel Van Dijck 

en Marie-Jeanne De Haes, Dirk Dansart en May Raymakers , Fons Van Thillo en José Francken. 

Voor de muzikale begeleiding stonden in : John Franken ,Louis Geysen en Carina Otten. 

Volgens onze toeschouwers werd er foutloos gedanst en we hoopten  dan ook op een plaatst bij de 

eerste vijf. Uiteindelijk kwam een  9
de

 plaats  uit de bus, wat een te zwaar verdict was van de jury al 

lag het puntentotaal wel erg dicht bij elkaar. 
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Proficiat aan onze danskoppels en muzikanten en zeker dank aan onze dansleidster May 

Anthonissen voor haar inzet . 

Afwisselend met de dansoptredens hadden op 

hetzelfde podium ook de vendelwedstrijden plaats 

.Onze vendeliers Marc en Wouter Van Looveren 

hadden een mooie  reeks ingestudeerd, maar Wouter 

had af te reken met pech toen zijn vlag uit de bocht 

ging . Een gedeelde 12
de

 plaats was hier het resultaat 

van veel inzet. Toch proficiat mannen !  

 

Onze roffelaar Jan Luyten liet niet in zijn kaarten 

kijken en had gewacht om als laatste zijn nummer te 

doen. Het was de man waar iedereen naar uitkijkt 

want hij heeft al  6 maal de 1
ste

 plaats bereikt. 

Ook dit jaar kwam had  hij weer iets nieuws bedacht, tot grote verbazing van de juryleden . Een 

verdiende 1
ste

 plaats met 90.5 punten . Knap gedaan Jan. 

  

Intussen waren de wipschietingen voor het 

opperkoningschap al begonnen. 

Als uitredend opperkoning mocht Jan Nelen als 

eerste zijn kans wagen om zijn titel te verdedigen 

, gevolgd door onze kersverse koning Willy 

Hereygers. 

Na verschillende pogingen is er niemand in 

gelukt de vogel naar beneden te halen en werd 

om 18u30 gestopt met de schieting . Deze 

wedstrijd is uitgesteld naar een latere datum. 

 

Eerder dit jaar op 27 februari had eveneens in 

Vlimmeren  de keur- en studiedag plaats van de gildenbezittingen .Ook hier werden punten 

toegekend die mee tellen voor het landjuweel .De gilde die de meeste punten heeft veroverd op al de 

activiteiten, gehouden tussen de twee landjuwelen en op het laatste landjuweel , is de winnaar.  

Het was dan met spanning wachten  op de proclamatie, pas om 21u30 werden de uitslagen bekend 

gemaakt. 

 

Het was de hoofdman van de Sint Jorisgilde uit Nieuwmoer Jaak Bleyenbergh, die de welverdiende 

kruik in ontvangst mocht nemen, proficiat Nieuwmoer! 

 

Fons Van Thillo 
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Uitslagen Landjuweel Vlimmeren 
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Voor May, de dansers en muzikanten 
 

Polka Sjanezvit: 
 

Zoals de naam laat vermoeden is deze afgeleid van het Frans: “polka qui change vite” 

dus een polka waar snel van partners wordt gewisseld.  Men had er dus het grootste 

plezier in wanneer men iemand tijdens de dans op het verkeerde pad kon zetten zodat de 

dans in een knoeiboel eindigde. 
 

Dit is de uitleg die bij deze dans gegeven wordt tijdens een optreden.  Gelukkig is deze 

dans nog nooit in een knoeiboel geëindigd.  Ook niet tijdens het landjuweel ! Volgens 

mij zijn er geen grote fouten gedanst maar mijn blik is misschien wat minder kritisch als 

die van de jury.  Ik ben gewoon fier als ik jullie zie dansen !  Volgens de jury is het 

niveau van de dansgroepen er hoog en is het moeilijk te jureren.  Soms scheelt het maar 

1tiende van een punt maar wij horen alleen maar de plaatst in de rangschikking.  Een 9° 

plaats hadden we niet verwacht maar ik hoop dat jullie zich niet laten ontmoedigen.  Als 

we tijdens de vakantie onze optredens goed verzorgen kunnen we in september weer 

met goede moed erin vliegen.  Ik doe nu al een oproep om zoveel mogelijk aanwezig te 

zijn op de repetities. 
 

May ik dank jou voor je tijd, je inzet en geduld, je gepuzzel met de opstelling van de 

dansparen.  Het was niet altijd gemakkelijk.  Ik hoop dat je ons blijft inspireren en 

aanmoedigen tijdens de vakantie en het volgend seizoen in september . 
 

Dank ook aan de muzikanten en dansers. 
 

We laten de moed niet zakken.  We blijven ervoor gaan ! 

 

Ria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vzw Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde - Essen 

v.u. Heikantstraat 33/2 - 2910 Essen 

22 

Wist je dat …… 

 
- Piet van Gink tegen Gaby Logghe tijdens de 1 meischieting zei : en maar 

permitteren dat ge het in uw arm hebt, maar vogels eraf schieten gaat toch wel.  

Waarop Gaby antwoordde: permitteren is eigen aan oude mensen. 

- Marga Balemans naar de stoffenwinkel ging om een gildenrok te maken.  Ze een 

model had meegenomen en tegen de winkeljuffrouw zei: zo’n rok wil ik maken, 

kunt ge me alles geven wat ik hier voor nodig heb.  En zei ze : ik wil van 

onderen beginnen met de zoom en de biezen te maken dan is hij zeker recht.  De 

winkeljuffrouw fronste haar ogen en ging haar moeder er bij halen om raad.  Ze 

is dan toch maar van boven begonnen en Marc heeft de rok dan van onderen 

afgespeld terwijl zij op een stoel stond. 

- Rini Mol in Berkel Enschot aan een mevrouw vroeg “is hier het toilet ?” waarop 

de dame antwoordde : “dat is mijn mobile home mijnheer”! 

- Rini nog 1 jetton had om drinken te gaan halen. Er toevallig nog 2 jettons op den 

toog lagen, hij er de zijne bij legde en met 3 pintjes terugkeerde. 

- De schutters bij de prijsuitreiking wisselschaal Piet Van Gink er attent op 

maakten dat hij deze schaal niet kon weigeren (zie koningsschieting) 

 

 

 

De ideeënbus 

 
De ideeënbus kan gebruikt worden voor vragen, nieuwe ideeën en ook kan je er uw 

opmerkingen en grieven in kwijt.  Omdat dit naamloos gebeurt kunnen we jullie niet 

persoonlijk een antwoord geven maar je mag er zeker van zijn dat deze brieven gelezen 

worden en besproken in de raad. 

 

Zo ook de brief over “de waardigheid van de gildezuster”.  Zoals je weet probeer ik het 

goede voorbeeld te geven maar ik kan niemand verplichten om bij warm weer de warme 

sjaal te dragen.  We zijn met onze dansers overeen gekomen om onder de warme 

dansbloes een deftig topje te dragen en dat wordt goed opgevolgd.  De andere 

gildenzusters zullen tijdig daarover aangesproken worden. 

 

De andere opmerkingen in uw brief kan ik niet allemaal beoordelen want ik heb niet 

alles opgemerkt.  Toch bedankt voor uw schrijven ! 

 

Gildezusterlijke groeten. 

 

Hoofdvrouw Ria 
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Tussenstand schieting staande wip 2010 

 

NAAM 
4/
5 11/5 18/5 25/5 1/6 8/6 15/6 22/6 29/6 TOTAAL 

            

BOEREN PATRIK 9 10 10 7 1 4 3 2 3 49 

BOSMANS STANNY 5 1 6 6 3 7  5 5 38 

VAN THILLO FONS 0  1 6 15 3 4  4 33 

BOEREN LEO 3 0 3 4 5 0 8 0 1 24 

NELEN GERT-JAN 4 0 5 5 3 1 1 2 1 22 

V.D.REYT MAURICE 1 1 5 0 2 0 9 1  19 

KERSTENS FRANS 1 1 0 1  0 3 7 1 14 

TUYTELAERS JAAK 1 1 4 0 2 5 0 1 0 14 

JASPERS JOS 4 2   3 2    11 

VAN GINK PIET         11 11 

NELEN OLIVIER 0     0 3 7  10 

LOGGHE GABY  0 1 0 1 0 0 2 5 9 

WIERCKX LUC.  3 0 1 4 0 0  0 1 9 

NELEN BENJAMIN 1   2    2  5 

JASPERS JAN  0 1 0 1 0    2 

PELCKMANS M. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 

DE ROOY KEES          0 

JASPERS FONS          0 

LUYTEN JAN          0 

NELEN JAN          0 

VAN CAMPEN FR.          0 

 

 

 

Weekend Ardennen 

 

 
Beste gildebroeder/zuster 

 

Ons weekendje Ardennen is gepland het weekend van 15-16-17 oktober 2010. 

 

Wij hebben ons slaapvertrekken reeds gereserveerd in Waulsort. 

 

Graag opgeven bij hoofdman, Marcel of iemand van de raad. 

 

Marcel Verbist 
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Van harte gefeliciteerd 

 

  Juli            Augustus 
 

5 Krijnen Rudy 

 Spoelders Francois 

6 Van Nassauw Gerard 

 Van Campen Dirk 

17 Mertens Kees 

19 van Gink Piet 

21 Verbist Marcel 

22 Van de Reyt Maurice 

23 Quick Gerard 

 Bosmans Stanny 

24 Nelen Benjamin 

25 Jacobs Denise 

27 Van Meel Marcel 

  29 Van Gink Leo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 jaar huwelijk 

Jan Nelen en May Anthonissen 

29.08.1975 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rechtzetting: in het nummer van maart 2010 werd de huwelijksdatum van Fons Jaspers en Paula 

Elst foutief vermeld : 25.07.1975 ipv 25.04.1975 

3 Boeren Patrick 

9 Bastiaansen Paula 

17 Hontele Walter 

18 Pockele Leo 

20 Suykerbuyk Wis 

21 Van Thillo Alfons 

26 Danssaert Dirk 

30 Franck Rudy 
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Activiteiten 
 

Juli         Augustus 

 

04 14.00 uur Doelschieting Essen 
05 20.00 uur Raadsvergadering 
06 19.00 uur Schieting op staande wip 
08 20.00 uur Dansrepetitie 
11 14.00 uur Doelschieting Schilde 
11 14.00 uur 11 juli viering 
13 19.00 uur Schieting op staande wip 
15 20.00 uur  Extra dansrepetitie 
17  Dansoptreden De Bijster 
20 19.00 uur Schieting op staande wip 
27 19.00 uur Schieting op staande wip 
 

 

 

 

 

Dansbundel 
 

Ter gelegenheid van onze keizersviering op 9 mei werd samen met het Instituut voor Vlaamse 

Volkskunst een bundel uitgegeven met alle dansen uit Essen. 

Er zijn nog een tiental exemplaren te koop aan de prijs van 8 € .  

Hiervoor kan u terecht bij hoofdman of penningmeester. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Tot ’n volgend Sepke en een fijne vakantie ! 

01 14.00 uur Wipschieting St. Ant Zoersel 
02 20.00 uur Raadsvergadering 
03 19.00 uur Schieting op staande wip 
08 14.00 uur Sponsorschieting Lichtaart 
10 19.00 uur Schieting op staande wip 
17 19.00 uur Schieting op staande wip 
19 20.00 uur Dansrepetitie 
22 14.00 uur Kip en wijnschieting Essen 
24 19.00 uur Schieting op staande wip 
26 20.00 uur Extra dansrepetitie 
29 13.30 uur Ambachtendag Kiekenhoeve 
29 14.00 uur Doelschieting Schelle 
31 19.00 uur Schieting op staande wip 


