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Voorwoord 

 

 

Traditiegetrouw geeft onze hoofdman het voorwoord doch gezien hij ditmaal een verslag maakte 

over het gildefeest vindt u dit terug op blz 8.  Onze schutters hebben gestunt !! ook de andere 

uitslagen waren super en vind je terug in zijn verslag. 

Een andere traditie is dat Ria, onze dansverantwoordelijke, na het gildefeest een woordje richt tot de 

dansgroep en dit vindt u hieronder. 

 

 

BEDANKT AAN DE DANSGROEP 

Bedankt voor jullie inzet 

Bedankt voor de repetities elke week 

Bedankt voor het luisteren 

Bedankt voor het aanleren van de nieuwe passen 

Bedankt voor het invallen bij afwezigheden 

 

 

BEDANKT AAN DE MUZIKANTEN 

Bedankt voor jullie vingervlugheid 

Bedankt voor het juiste ritme 

Bedankt voor al die herhalingen : 1° figuur nog eens…… 

Bedankt voor de ondersteuning van de dans, zonder muziek geen dans 

 

 

BEDANKT AAN MAY 

Bedankt voor je kennis van de dans 

Bedankt voor het geduld dat je met ons had 

Bedankt voor de kleine details die de dans tot zijn recht deed komen 

Bedankt voor de manier waarop je elke danser stimuleerde om zijn uiterste best te doen 

Bedankt voor nog zoveel meer ………………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

 

Deze samenwerking gaf een prachtig resultaat ! 

Daarvoor bestaat maar één woord 

 

 

 

PROFICIAT 
 

 

 

Spijtig dat niet alle dansers konden meedoen wegens gezondheidsredenen. Neem je tijd om gezond 

te worden zodat jullie binnenkort weer aanwezig bent! 

 

Ria 
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Openingschieting Staande wip  1 mei 2011 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hoofd 
vogel 

Zij Kal Klein 
vogel 

totaal 

Leo Boeren    4 4 
 Patrik Boeren   1 2 5 
 Jaak Tuytelaers   1  3 
 Will Hereygers 1   2 7 

Maria Pelckmans     0 
Jan Jaspers     0 

Dré Kerstens  1 1  7 

Frans Kerstens 1 1  1 10 
Jan Luyten    2 2 
Fons Jaspers    2 2 

Jos Jaspers 1   1 6 

Cees De Rooy     0 

Gert Jan Nelen  1  1 5 
Stanny Bosmans   1 1 4 

Albert Van Landeghem    4 4 

René Van Landeghem (katrol)  2 1 3 12 

May Anthonissen    2 2 

Gerard Quick     0 
Jens Beerlandt     0 
Jurgen Beerlandt     0 

Olivier Nelen    2 2 

Piet Aerts     0 

Kathleen Pockele     0 

Tinneke Pockele     0 

Kets Gijs     0 

Fons Van Thillo     0 

Jan Nelen    1 1 
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Orde van Papegaai Lichtaart 8 mei 2011 

 

Op 8 mei 2011 ontving onze Keizer Jan Nelen, tijdens de viering Orde van Papegaai, 

van de H.G.K. de gouden papegaai en gouden plakkaat voor zijn verdiensten binnen de 

gilde en Hoge Gildenraad der Kempen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proficiat Jan !! 



vzw Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde - Essen 

v.u. Heikantstraat 33/2 - 2910 Essen 

4 

Schietspel Gierle 5 juni 2011 

 
 
 Uitslag: Schieting Handboog     

Punten 

 Reg,nr, Gilde Rozen Punten Landjuweel 

             

 59 Westerlo Sint Sebastiaan 60 1596 400 

 45 Schoten Sint Sebastiaan 51 1560 395 

 8 Herentals Sint Sebastiaan 43 1556 390 

 41 Rijkevorsel Sint Sebastiaan 39 1542 385 

 71 Vlimmeren Sint Sebastiaan 38 1482 380 

 70 Poppel Sint Sebastiaan 28 1473 375 

 69 Gierle Sint Ambrosius 28 1459 370 

 74 Herselt Sint Joris 31 1453 365 

 5 Essen Sint Sebastiaan 28 1435 360 

 42 Schelle Sint Sebastiaan 38 1431 355 

 37 Pulle Sint Sebastiaan 24 1400 350 

 60 Westmalle Sint Sebastiaan 20 1269 345 

 22 Lille Sint Sebastiaan 28 1237 340 

 6 Gierle Sint Sebastiaan 14 1214 335 

 65 Wuustwezel Sint Sebastiaan 12 1200 330 

 20 Lichtaart Sint Sebastiaan 11 1144 325 

 46 St Antonius Zoersel Sint Sebastiaan 7 939 320 

 7 Hemiksem Sint Sebastiaan 8 910 315 

 36 Oud Turnhout Sint Sebastiaan 11 886 310 

 39 Retie Sint Sebastiaan 15 856 305 

 66 Zandhoven Sint Sebastiaan 12 842 300 

 43 Schilde Sint Sebastiaan 9 770 295 

 49 Tielen Sint Sebastiaan 5 699 290 

 11 Heultje Sint Niklaas 8 485 285 

 24 Loenhout Sint Sebastiaan 4 450 280 

 68 Herselt Sint Servaes 4 439 275 

 10 Herselt de Jonge Sint Sebastiaan     270 

 18 Kasterlee Sint Sebastiaan     265 

 29 Meerle Sint Sebastiaan     260 

 30 Merksplas Sint Sebastiaan     255 

 56 Vosselaar Sint Sebastiaan     250 

       

       

 Reg,nr, Rozenprijs     Punten 

 8 Boeckx Ludo   Landjuweel 

  Sint Sebastiaan Herentals 14 rozen 50 
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Wisselschaalschieting Burg Van Tichelt 12 juni 2011 

 

 

Naam hoofdvogel zijvogel kal kl zijvogel kl vogel  

totaal 

       
Patrik Boeren 1 1 1  7 19 
Leo Boeren  1 2  3 13 
Olivier Nelen 1 1   1 10 
Jan Nelen  1   5 9 
Fons Van Thillo  1   3 7 
Will Hereygers    1 2 4 
Piet van Gink     2 2 
Maria Pelkmans     1 1 
Gerard Quick     1 1 
Guy Maes     1 1 
Jaak Tuytelaers      0 
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Fietsdag 13 juni 2011 

Maandag tweede Pinksterdag stond er naar jaarlijkse gewoonte 

weer een fietsuitstap op het programma van de Sint 

Sebastiaansgilde en deze was wederom uitgestippeld door Jos 

Brosens. 

 Zoals we op onze uitnodiging konden lezen werden we om 10 uur verwacht 

aan het Heuvelplein. 

Met knapzak en voorzien van de nodige attributen, voor zowel regen als 

stralende zon, vertrokken we richting Heuvelplein! 

De opkomst van onze leden was niet zo groot maar zij ( 15 pers.) die 

aanwezig waren nl. Piet en 

Lea, Roger, Jaak, Chris, 

Mia, Viv en Rudy, Fons, Mark, Gerard en Josè, 

François en Ria en Jos gingen voor de volle 100 

procent !! 

Deze morgen nog vlug op de www.buienradar.be 

gekeken en volgens mij zou het nog zo slecht niet 

worden zenne die dag! 

Doch van stralende zon was er die morgen alvast 

weinig te zien maar wolken des te meer, maar 

zolang daar niets uitviel waren we al vree content. 

We werden uitgewuifd door 2 lieve gildenzusters 

nl. Ria Suykerbuyk en Josè Francken. 

Klokslag 10 uur sprong iedereen op de fiets 

richting Nederland met op kop Jos Brosens. 

Na zovele kilometers fietsen en keuvelend met elkaar langs mooie, rustige, groene en landelijke 

laantjes reden we richting Moerstraten voor onze eerste koffiestop en wel het favoriete adresje van 

de Gild tegenover de kerk van Moerstraten en voor de meesten onder ons al niet meer zo onbekend. 

Daar heeft iedereen zich tegoed gedaan aan een lekkere koffie (of iets anders) met een koekje en je 

raadt het nooit .... frikadellen( 

zonder krieken spijtig genoeg) die 

Fons Van Thillo bij zich had in 

zijne fietstas . Joost mag weten wat 

daar nog meer in zat. 

Na die weldoende koffie en de 

nodige plasjes werd de tocht weer 

verder gezet nu langs mooie dijken 

waarvan ik de namen allemaal niet 

meer weet, maar wat ik wel nog 

weet is dat er links of rechts ergens 

wel een waterpartij was, heel mooi 

en rustig fietsen. 

Van de drukte op de fietspaden 

hadden wij geen last, want door het 

minder goede weer was er niet veel 

volk te bespeuren op de fiets.  

http://www.buienradar.be/
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²Uiteindelijk was het weer snel middag en ook tijd voor die 

knapzak in onze fietstas en.... je raadt het al ....frikadellen en 

wederom werden die dan ook weer gretig verorberd en Fons... ze 

waren lekker zenne. 

Zo langs het water (de Vliet) ontspannen op een groene weide, 

smaakt alles toch net iets beter zenne. 

Om die calorieën dan ook weer kwijt te spelen werd er besloten 

om  wederom die fiets op te springen voor de volgende etappe. 

Vanaf dan hadden we toch een strakke wind op kop, goed voor die 

calorieën, minder voor de benen. Ditmaal ging de tocht langs 

mooie uitgestrekte velden zo ver je kon zien. 

Intussen was het toch weer weltijd om aan de innerlijke mens te 

denken want door de strakke wind had iedereen toch een beetje 

dorst gekregen en werd besloten om te stoppen aan het Gastel 

Sfeer, gelegen langs het water, waar iedereen zich tegoed deed aan 

een koud of warm drankje met ja ....frikadellen. 

Het was daar ( gezeten onder een hele grote parasol) dat we onze 

eerste bui te verwerken kregen maar geen nood, wij zaten droog. 

Toen werd besloten om weer die fiets op te springen was er van 

regen geen sprake meer enkel wat verdwaalde druppels dus de 

regenjas werd dan ook snel weer opgeborgen. 

Ook nu was het weer opboksen tegen de wind  maar met onze 

neus richting Essen was dat voor de meesten onder ons geen 

probleem want het waren dan ook zoals men zegt de laatste 

loodjes. 

Aangekomen in Nispen werden we op ons laatste terras zowaar 

verwelkomt door een plaatselijke fanfare die er duchtig op los 

speelden. Ook daar werden de nodige natjes besteld en ja..... de 

laatste frikadellen gingen weer goed van de hand, zelfs de fanfare 

en serveerster profiteerden mee. 

Zo op onze laatste stop kregen we wederom enkele druppels te 

verwerken, maar dat lieten we niet aan ons hart komen. 

Nu zullen jullie wel denken dat we alleen gedronken en gegeten 

hebben maar niets is minder waar want tussendoor hebben we ook 

wel een aantal kilometers gefietst zenne (toch ongeveer een 58 

kilometer) met een goed gezelschap en in een mooie landelijke 

omgeving. 

Wij kijken dan ook weer uit naar de volgende fietsuitstap ! 

Bedankt Jos. 

Bedankt Fons voor ja ........de frikadellen!! 

 

Een contente fietser,  

Ria Van Wezel. 
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Gildenfeest Schelle 25 en 26 juni 2011 

 

Het hoogtepunt in het Kempisch gildeleven is het jaarlijks gildefeest dat traditiegetrouw het laatste 

weekend van juni wordt ingericht. 

Dit jaar was het de Sint Sebastiaansgilde van Schelle die ter gelegenheid van hun 550 jaar bestaan 

dit feest mochten organiseren. Het is een kleine gilde onder leiding van een jonge hoofdman die 

alles in het werk hebben gesteld om er een geslaagd feest van te maken. 

Wij waren één van de 45 deelnemende gilden. 

 

Zaterdag stonden schietingen met de verschillende wapens op het programma en onze keizer Jan 

had een sterke ploeg opgesteld: Dre van Aert, Rinus Mol, Dirk Van Campen, Stanny Bosmans, 

Benny Goetschalckx en Jan Nelen. Hun uitdaging was de 4
de

 plaats van vorig jaar in Vlimmeren te 

verdedigen of zelfs te verbeteren. Van in het begin zag je aan de vrolijke gezichten dat alles naar 

wens verliep. Na afloop werd dan ook met spanning uitgekeken welke gilde het hoogste aantal 

punten had geschoord .  

En ja hoor, onze mannen hebben weer eens geschiedenis geschreven want met één punt verschil 

werden zij de winnaars van de 28 deelnemende gilden. Bij nazicht in het archief blijkt dat dit de 1
ste

 

maal is sinds de oprichting van de Hoge Gilderaad der Kempen in 1952. Proficiat schutters! 
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Zondagmorgen waren we met vijf gildeleden aanwezig in de prachtige gildemis gevolgd door een 

academische zitting met receptie in het gemeentehuis. Nadien konden we onze hongerige magen 

vullen met een smakelijk gildemaal. 

 

Het zondagmiddag programma werd onder een stralende zon het hoogtepunt van het gildefeest. 

Onze Sint Sebastiaangilde stapte met 40 gildeleden en al onze gildebezittingen tussen de 45 

deelnemende gilden. Met een 5
de

 plaats in de uitslag blijven wij zeker één van de schoonste 

groepen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij aankomst op het feestterrein begonnen de 

wedstrijden dansen, vendelen en roffelen. 

Als eerste was onze roffelaar Jan Luyten aan de beurt. 

Al zeven jaar is Jan de primus in deze discipline. Er 

werd dan ook met grote belangstelling uitgekeken naar 

zijn nummertje. Jan is zeker nog niet afgeschreven 

want zijn achtste overwinning is binnen, doe zo voort 

Jan! 
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Onze dansgroep moest wachten tot 17uur. Voor sommigen een paar zenuwachtige uurtjes. Er was 

gekozen voor onze eigen dans, de mooie Kadril van Essen. De repetities hiervoor werden gestart 

met 8 koppels, maar door een onverwachte operatie moest Cyriel Van Dijck afhaken en zo kwam 

ook het tegenoverstaande koppel Fons en José op de reservebank. 

Met zes koppels werd er foutloos gedanst en op 18 deelnemers behaalden zij een welverdiende 3
de

 

plaats. Proficiat aan Jos Brosens en Lucienne Wierckx, Marcel Verbist en Jose Anthonissen, Stanny 

Bosmans en Chris De Ridder, Francois Spoelders en Wisa Miechielsen, Piet Van Gink en May 

Raeymaekers, Dirk Dansaert en Kathleen Pockelé. De muzikale begeleiding was in handen van 

Louis Geysen en Carina Otten. Zij werden bijgestaan door de zangers van het Sint Ceciliakoor. 

Hiervoor onze welgemeende dank. 

Zeker ook een dikke pluim voor onze dansleidster May Anthonissen waaraan wij deze prachtige 

uitslag te danken hebben. 

 

 

 

 



vzw Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde - Essen 

v.u. Heikantstraat 33/2 - 2910 Essen 

11 

Onze vendeliers hadden ook met pech af te rekenen. Marc Van Looveren moest vanwege 

rugklachten afzeggen en zo stond zoon Wouter er alleen voor. 

Met veel zelfvertrouwen en met hulp van vader Marc werd een eigen reeks uitgewerkt en onder 

begeleiding van onze tamboer Jan Luyten heeft Wouter dat foutloos afgewerkt. Een mooie 6
de

 plaats 

van de 15 deelnemers is een knap resultaat Wouter! 

 

Nogmaals dank aan al onze gildebroeders en gildezusters voor uw deelname. Deze mooie uitslagen 

zijn een bewijs dat onze gilde nog steeds vooraan staat in het gildegebeuren. Laten we niet op onze 

lauweren rusten maar gewoon verder doen en zorgen dat onze Sint Sebastiaansgilde blijft 

voortbestaan. 
 

Deze mooie dag werd afgesloten met een nababbel in ons gildelokaal waar we nog getrakteerd 

werden door ons jongste jarige gildebroeder Gert-Jan Nelen. 
  

Dat we nu allemaal kunnen genieten van een verdiend verlof! 
 

Hoofdman  

Fons 
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Tussenstand schieting staande wip 2011 

 

 

  14/06/11 21/06/11 28/06/11 Totaal 

Boeren Leo 3 4 3 10 

Boeren Patrick 9 7 0 16 

Bosmans Stanny 5   1 6 

Jaspers Jan   1   1 

Kerstens Frans 2 0 5 7 

Nelen Benjamin   0   0 

Nelen Jan 15     15 

Nelen Olivier 2   8 10 

Pelckmans Maria 0 0 0 0 

Tuytelaers Jaak   3 0 3 

Van Thillo Fons 5 7 2 14 

Wierckx Lucienne 1   1 2 

Ludiek 

Er komt een dwergje een café binnen en gaat naar de toog, die nogal hoog voor hem is en al springend 

bestelt hij: "Eén limonade.... één limonade," maar van de andere kant van de toog komt geen reactie. Dan 

begint hij opnieuw te springen en roept: "Eén limonade...." Nog steeds geen reactie... "Toch maar eens 

achter de toog gaan kijken," denkt hij bij zichzelf.... En daar ziet hij een ander dwergje springend roepen: 

"Een witte of een gele.....?"  

Een man die alleen in een herberg zit, kijkt verheugd op wanneer een tweede klant binnenkomt en zegt tot 

deze: "Drink een pintje op mijn kosten" Waarop de tweede klant zegt: "Nee, dank u, eens gedaan, nooit 

meer..." "Een kaartje leggen dan?" "Neen, heb ik 1 keer gedaan, heb me verveeld, nee nooit meer." "Zin in 

een partijtje biljart dan?" "Neen, 1 keer gedaan, geen tweede keer..., maar als u wat wacht, mijn zoon komt 

dadelijk, misschien speelt die wel mee." "Uw enige zoon zeker?" 

Een man zit op een bank in het park met in zijn ene hand een krant en in zijn andere een flesje bier. Hij heeft 

zijn bril vergeten en houdt de krant vlakbij zijn ogen om te kunnen lezen. Komt er een kwajongen langs die 

zegt: "moet u soms een vergrootglas?" waarop de man verstrooid antwoordt:" nee, ik drink mijn bier altijd 

uit de fles." 

Jantjes vader hoort zijn zoontje tegen zijn konijn praten: "Hoeveel is vijf plus vijf?'' "Waar ben je nu weer 

mee bezig?" vraagt vader stom verbaasd. Jantje antwoordt: "Meester zegt dat konijnen heel snel kunnen 

vermenigvuldigen, maar dit stomme beest kan niet eens optellen!" 

"ik heb 5 vliegen doodgeslaan" zegt vader "drie mannetjes en twee vrouwtjes." "hoe wist je welke vliegen 

mannetjes of vrouwtjes waren?" vraagt jantje makkelijk "2 zaten er op de poederdoos voor de spiegel en de 

andere 3 op de fles cognac." 

Verkoopster: "De eerste dagen zullen de schoenen wel een beetje knellen." Klant: "Geeft niet, Ik doe ze toch 

pas over een week aan!" 

Er komt een man in een winkel en pakt een pan en even later komt de man van de kassa hem achter na en 

zegt: 'Je hebt die pan niet betaald!' Antwoord de man: 'Nee logisch, het is een steelpan!' 
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Wist je dat…….. 
 

- Rini Mol algerisch is tegen iets ipv allergisch 

 

- onze tentenbouwers de grote gildententen moeiteloos kunnen opstellen en afbreken, 

maar als het om een partytentje gaat, hebben zij daar serieuze problemen mee.  Er moest 

zelf het planneke bijgehaald worden om te zien hoe men een vouwpartytentje opvouwt.  

Een ding is zeker, we hebben er veel plezier aan gehad en enorm gelachen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kathleen Pockele jarig was met gildenfeest.  Jose en Fons gezorgd 

hadden voor een taart en verjaardagskaart. En of ze er blij mee was !! 
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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 

26 Sels An 

27 Van Meel Marcel 

  29 Van Gink Leo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 jaar huwelijk 

Leo Van Gink en Marina Mattheeusen 

02.07.1976 

 

40 jaar huwelijk 

Piet van Gink en Lea Boom 

09.07.1971 

 

45 jaar huwelijk 

Fons Van Thillo en Jose 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 

30 Franck Rudy 
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Activiteiten 

 

  Juli          Augustus 

 
03 14.00 uur Doelschieting Essen 
04 20.00 uur Raadsvergadering 
05 19.00 uur Schieting op staande wip 
07 20.00 uur Dansrepetitie 
10 14.00 uur Wipschieting Schilde 
12 19.00 uur Schieting op staande wip 
19 19.00 uur Schieting op staande wip 
26 19.00 uur Schieting op staande wip 
31 14.00 uur Sponsorschieting Lichtaart 
   
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tot ’n volgend Sepke 

01 20.00 uur Raadsvergadering 
02 19.00 uur Schieting op staande wip 
04 20.00 uur Dansrepetitite 
07 14.00 uur Wipschieting St Ant Zoersel 
09 19.00 uur Schieting op staande wip 
14 14.00 uur Kip- en wijnschieting 
16 19.00 uur Schieting op staande wip 
18 20.00 uur Dansrepetitie 
21 14.00 uur Doelschieting Schelle 
23 19.00 uur Schieting op staande wip 
25 20.00 uur Dansrepetitie 
28  Gildendag Terheyden 
30 19.00 uur Schieting op staande wip 


