
 

’t Essens 
Sepke 

1st Jaargang 

Nr. 5 

28 juni 1999 

 

V.U. Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde – Hemelrijklaan 70 – 2910 Essen 

1 

  

 

 

 

 

 

 

Beste Gildenzusters en –Broeders, 

Het gildenfeest op de Nieuwmoer is voorbij, voor de ene was het een ontgoocheling voor een ander 

viel alles nog best mee. Voor wat mijzelf betreft ben ik zeer tevreden over het gildenfeest. Zijn de 

behaalde resultaten niet altijd wat we verhoop hadden, dan kan ik anderzijds wel zeggen dat we 

getoond hebben dat we een hechte groep vormen, die zich, dit zowel op zaterdag als zondag, naar 

best vermogen hebben ingezet om deze resultaten te behalen. Want wie niets doet kan immers niets 

misdoen en anderzijds zingt elke vogel zoals hij gebekt is. Laat U zeker niet beïnvloeden door 

negatieve kritiek, bekijk alles positief en dan ben ik zeker dat in de toekomst alles beter zal worden. 

In naam van de raad wil ik U dan ook bedanken om uw inzet op zaterdag en / of zondag. De 

gildenzusters en –broeders, die wegens medische reden niet konden deelnemen, wens ik namens ons 

allen, een spoedig herstel toe. Aan hen die op het laatste ogenblik moesten afhaken wegens ernstige 

familiale omstandigheden wil ik zeggen dat we allen met hen meeleven en dat we hopen dat alles 

vlug in positieve zin mag evolueren. Want ik ben zeker dat ook zij liever met ons waren geweest om 

feest te vieren in Nieuwmoer. Aan de andere, die om welke reden dan ook, niet aanwezig waren zou 

ik zeggen noteer alvast de datum voor het Landjuweel volgend jaar op 24 en 25 juni 2000 te Essen, 

want we hebben U dan allen nodig om dit te helpen inrichten. 

Als we de inrichting van het gildenfeest te Nieuwmoer bekijken kunnen we zeggen dat dit af was en 

ik denk dat we het aan onszelf verplicht zijn om dit het volgend jaar ten minste op dezelfde manier 

en zo mogelijk beter te doen. Met deze kunnen we zeggen dat de voorbereiding voor het landjuweel 

begonnen is, we zullen U ten gepaste tijden inlichten over de werkzaamheden en vragen om uw 

medewerking in de ene of andere werkgroep. Ik weet ook dat niet iedereen zich op dezelfde wijze 

kan inzetten, maar als iedereen zich inzet naar zijn best vermogen en kunnen, dan zullen we er zeker 

in slagen. 

Hopende op uw spontane medewerking voor het landjuweel, 

Uw hoofdman 
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WIST  GE     ????? 

 

 

Dat onze uitstap naar de Orchideeëntuin van Daleiden - bezoek aan Hilde Van Ingelgom te Ernzen 

met een kleine tussenstop te Echternach heel goed meegevallen is. 

 

Dat onze derde gezworene als verantwoordelijke voor feestlijkheden Stanny Bosmans en onze 

koning Alfons Van Thillo met brio deze dag uitgestippeld hebben en voor iedereen iets voorzien 

hadden. 

 

Dat Hilde enorm genoten heeft om samen met ons nog eens verschillende gildendansen mee te 

kunnen doen. 

 

Dat wij een nieuwe koning hebben in de persoon van onze gildenbroeder ALFONS VAN THILLO 

die in het jaar 2000 voor de titel van opperkoning mag strijden tijdens het landjuweel dat wij zelf 

mogen inrichten te Essen. 

 

Dat onze koning formidabel schiet op de vogels van de wip maar dat hij er nog helemaal geen kaas 

van gegeten heeft om op kiekens te schieten……………………... 

 

De hoofdman en koning in de toekomst voor de raadsvergaderingen beschikken over een privé 

chauffeur want zij zullen afgehaald en thuisgebracht worden door onze hoofdvrouw . 

Is dit dan de garantie om het sluitingsuur te respecteren ????? 

 

Dat onze gildenzuster May van den Bogerd steeds bereid is om onze gildenbroeders te helpen met 

het fatsoeneren van hun kledij gezien zij het toch gewoon is om oude mannen aan- & uit te kleden. 

 

Dat er tijdens het gildenfeest aardig wat punten genoteerd werden voor de " stokerstrui " en dat ook 

onze gildenzusters best hun duit in het zakje deden.Wij hopen dat onze speelman Roger dit alles 

met de meeste nauwkeurigheid genoteerd heeft. 

 

Dat onze speelman Roger , bezitter van de " stokerstrui " ook aardig op weg is om deze te behouden 

want zijn puntentotaal is de laatste weken ook fel opgelopen als we zijn verschillende uitspraken en 

onderwatersteekjes naast elkaar zetten , Roger man noteren he !!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Dat onze dansleidster Veerle in Nieuwmoer met de dansgroep van Gierle een mooie 10° plaats wist 

te veroveren. Proficiat Veerle met de behaalde resultaten met de dansgroepen van Essen en Gierle. 

 

Deze maanden de verlofmaanden zijn.Wij wensen U allen een prettig en deugddoend verlof 

toe.Laad uw batterijen flink op zodat we er in september weer tegenaan kunnen gaan want het zal 

een jaar worden van hard werken. PRETTIG VERLOF AAN IEDEREEN !!!!!!!!!!!! 
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BRIEF VAN DE KONING 

 

Langs deze weg wil ik, als nieuwe Koning,U allen danken voor de vele gelukwensen en kusjes. 

Ik weet het,er kan er maar één Koning zijn maar het geeft toch wel een aangenaam gevoel als je 

merkt dat deze titel je van harte wordt gegund. 

De strijd was spannend en het geluk moet aan je kant staan, hè  Stanny, maar een volgende keer zal 

het wel lukken. U bent tenslotte nog jong hè !!!!!!!! 

Ook heb ik bewondering voor onze gildenbroeder Jan Van Dorst.Je moet op zo'n moment toch maar 

" nee " kunnen zeggen. 

In dit dankwoordje wil ik mij toch even richten tot iedereen die een duit in het zakje heeft gedaan en 

er zo mee voor gezorgd heeft dat de koningsbeurs goed gevuld werd. 

Nu ik het koningsschap heb aanvaard en weet dat ik op de volledige steun mag rekenen van mijn 

echtgenote koningin José zal ik het ook ter harte nemen en rekenen wij op U allen om zo onze gilde 

levendig te houden. 

             Uw Koning 

             Alfons Van Thillo 

 

SCHUTTERSSPROKKELS 

Ook de voorbije maanden zijn onze schutters zeer actief geweest zowel op doel als op de wip.Wij 

trachten U hierna een klein overzicht te geven van de resultaten van onze schutters op doel : 

     09 mei 1999  23 mei 1999  30 mei 1999 

     OUD-TURNHOUT SCHOTEN   MEERLE 

Marc Claessens               248 

Alfons Cruysberghs              249 

Steven De Neef               198 

Jozef Ghysels       229            238 

Walter Hontele       200            171        191 

Eddy Nelen  slechts 15 pijlen kunnen schieten  121 

Marc Nelen                268 

Kees Mertens       250            269 

Marinus Mol       177    139         190 

Frans Van Campen       279        254 

Marcel Van Meel        175 

Alfons Van Thillo        159 

 

01 MEI 1999  OPENINGSSCHIETING STAANDE WIP 

Voor deze schieting mochten wij 21 schutters inschrijven.De weergoden waren met ons en de sfeer 

was meer dan goed.Onze gildenbroeder Alfons Van Thillo liet er geen twijfel over bestaan.Hij gaf 

hier een demonstratie weg van zijn topvorm en won deze schieting met 12 punten.Is dit onze 

toekomstige koning ?????Doch Patrik Boeren met 11 punten en Jan Nelen met 10 punten melden 

zich ook als kandidaat koning.De vierde stek van voor onze penningmeester Rudy Krijnen en Kees 

De Rooy met 9 punten.De hoofdvogels werd deze maal afgeschoten door  Alfons Van Thillo- Jan 

Nelen en Rudy Krijnen. 

Vanaf nu kunnen onze gildenbroeders komen oefenen voor het koningsschieten van 16 mei 1999. 
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06 JUNI 1999  SCHIETSPEL H.G.K. TE KASTERLEE 

Onze schutters trokken naar Kasterlee waar zij het schietspel van de H.G.K. gingen 

betwisten.Cruysberghs Alfons(219) - Ghysels Jozef(224) - Nelen Eddy(253) - Nelen Marc(253) - 

Mertens Kees(249) en Van Campen Frans(257) waren ons zes schutters die 1455 punten verzamelde 

en zich zo op de 8° plaats wisten te nestelen,proficiat schutters !!!!!!. 

Onze andere meegereisde schutters hebben hun pijltjes kunnen trekken buiten wedstrijd nl. Hontele 

Walter(178) - Mol Marinus(160) - Van Meel Marcel(136) en onze koning Van Thillo 

Alfons(200).Onze koningin wist de 2 ploegen een beetje aan te moedigen door telkens het aantal 

geschoten rozen door te geven zodat er een klein wedstrijd tussen hen werd gehouden.Aan al onze 

moedige schutters en supporters bravo want de weergoden waren echt niet gunstig vandaag. 

 

13 JUNI 1999  SCHIETING WISSELSCHAAL BURGEMEESTER SCHRAUWEN 

Op de dag dat wij ter stemming opgeroepen werden mocht onze koning en koningin Alfons Van 

Thillo en José Francken 25 schutters verwelkomen in de hovingen van de Oude Pastorij.Zij allen 

wilden hun beste pijlen de hoogte injagen om zoveel mogelijk punten te vergaren en zo een jaar 

lang thuis te kunnen pronken met de wisselschaal. 

Om 14 uur werden wij allen door onze koning op zijn gekende humoristische wijze verwelkomd en 

trok hij met pijl en boog naar de wip om deze schieting op gang te brengen. 

Het was van in de beginne duidelijk dat deze schaal met een grote inzet van al de schutters zou 

betwist worden.Het was onze aspirant gildenbroeder Jan Jaspers die al vlug in zijn kaarten liet 

kijken door er met een zijvogel en kal vandoor te gaan en zo zijn puntenaantal direct wist op te 

drijven.Iedereen trachtte er wat aan te doen en het was onze gildenbroeder Jan Nelen die met een 

hoofdvogel en een kleine vogel in het spoor kwam van Jantje.Dit mocht echter niet baten want met 

de adem van grote Jan in zijn nek pakte hij ook een hoofdvogel mee zodat hij 12 punten bijeen 

had.Intussen plukte ook onze andere schutters vogels en punten mee maar het was toch duidelijk 

een spurt tussen kleine en grote Jan zou gaan alhoewel onze koning ook zijn neus aan het venster 

kwam steken In de derde periode wist grote Jan nogmaals de hoofdvogel en 3 kleine vogels mee te 

pikken zodat hij op 14 punten kwam en dit was het moment dat de zenuwen van kleine Jan het 

begaven zodat de burgemeester Frans Schrauwen de wisselschaal mocht overhandigen aan 

gildenbroeder Jan Nelen met 14 punten voor Jan Jaspers met 12 en onze koning die het podium 

vervolledigde met 10 punten. De vierde stek was voor Patrik Boeren met 7 punten gevolgd op de 

vijfde plaats door Rudy Krijnen met 6 punten.Hierna kwamen er 5 schutters met 5 punten enz…… 

Dank zij het mooie weer en de prima sfeer werd deze schieting eens temeer een echte 

gildennamiddag. Rond 18 uur wenste onze koning iedereen een wel thuis en hoopte hij dat we er 

allemaal terug zullen zijn op 22 augustus 1999 voor onze kip- & wijnschieting. 

Mocht onze burgemeester hieraan blijven denken dan bestaat er misschien een kans dat de oudste 

vereniging van Essen ooit wel eens over een eigen lokaal zou kunnen beschikken  

 

 

20 JUNI 1999    WIPSCHIETING TE SCHILDE VERBROEDERING NOORDERKEMPEN 

Onze koning Alfons Van Thillo trok samen met 8 gildenbroeders naar Schilde om te proberen hun 

klassement voor de wipschietingen te verbeteren. 

Zij hebben allen hun beste pijlen getrokken en mochten terug naar huis rijden met maar liefst 12 

punten.Deze werden verkregen door gildenbroeder Jan Nelen met de hoofdvogel en 1 kleine vogel - 

koning Alfons Van Thillo met 3 kleine vogels, griffier Karel Deckers met 2 en penningmeester 

Rudy Krijnen met 1 kleine vogel. Onze andere schutters : hoofdman Cruysberghs Alfons gezworene 

Bosmans Stanny en gildenbroeders Patrik Boeren - Gaby Logghe  & Walter Hontelé krijgen op 11 

juli 1999 reeds een nieuwe kans te Schoten. 
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26 & 27 JUNI 1999   GILDENFEEST TE NIEUWMOER 

Elk jaar is het gildenfeest binnen de gilde een speciaal week-end. Dit is reeds 's zaterdags te merken 

bij de schietingen. Ook dit jaar waren wij erbij met een ploeg gecoacht door onze koning Alfons 

Van Thillo.Hij was paraat met zijn zestal die stuk voor stuk het beste van zich gaven en probeerde 

om zo vaak mogelijk de roos te raken.Dit leverde voor onze schutters volgende uitslagen op : Nelen 

Eddy 259 punten met 9 rozen ook Frans Van Campen totaliseerde 259 punten met 6 rozen Marc 

Nelen liet 253 punten noteren terwijl Marc Claessens er 240 verdiende direct gevolgd door Marinus 

Mol met 238 punten en niettegenstaande onze Walter Hontelé zijn dagje niet had wist hij toch nog 

156 punten te laten noteren. Onze gilde was samen goed voor 1405 punten en wist zich hiermee op 

een 13° plaats te klasseren. 

's Zondags was onze groep, door de meest uiteenlopende omstandigheden iets minder talrijk dan 

andere jaren, toch mochten wij nog een groep van ruim dertig gildenzusters en gildenbroeders aan 

de jury van het schoon inkomen presenteren wat goed was voor een 5° plaats. Onze roffelaar Jan 

Luyten gaf weer eens temeer een staaltje van zijn kunnen ten beste wat resulteerde in een 2° plaats 

terwijl onze dansgroep met een prachtige uitvoering van de oogstkoekenkermis eindigde op de 7° 

plaats onze vendellier Marc Van Looveren liet ons weer meegenieten van zijn prachtig vlaggenspel 

en behaalde hiermee een 11° plaats Onze gildenbezittingen werden als volgt gerangschikt : onze 

oude koningbreuk 16° plaats - eenzelfde plaats was ook weggelegd voor onze nieuwe koningsbreuk 

- het beeld van Sint-Sebastiaan vonden wij terug op een 6° plaats - terwijl ons oud-register een 7° 

plaats kreeg toegewezen - het naarstige schrijfwerk van onze gildenzuster Wis Suykerbuyk in het 

nieuw register was goed voor een erkenning op de 6° plaats en ons vaandel kreeg dit jaar een 9° 

plaats ons blazoen viel in de smaak van de jury en met zijn 4° plaats haalde het net geen 

podiumplaats. Ziedaar beste leden onze behaalde resultaten op dit gildenfeest waar ze , zoals onze 

hoofdman reeds schreef ,in Nieuwmoer met fierheid mogen op terugzien. 

Het is nu aan ons om de handen in mekaar te slaan om zeker klaar te zijn met de organisatie van het 

landjuweel volgend jaar. 
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ZO MAAR ….. 

Het hoofdartikel in ons vorig Sepke van onze hoofdman bracht mij naar de tekst van een prachtig 

lied, geschreven door Eugeen De Ridder, met als toondichter  - natuurlijk - Armand Preud'homme : 

KEMPEN O LAND 

Dit lied werd - naar ik schat - eind jaren '40 geschreven. 

Beste Eugeen De Ridder , Uw wens komt uit : de oude Kempenzeden bestaan nog steeds ,de 

Kempen zijn hier in onze gilde nog de Kempen , met een hartelijkheid zoals vroeger !!!!!!!! 

 

           VEERLE 
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VERJAARDAGSKALENDER : 

De verjaardagskaars zal in juli en augustus uitgeblazen worden door volgende gildenzusters en 

gildenbroeders : 

 

VOOR DE MAAND JULI       VOOR DE MAAND AUGUSTUS 

05 Krijnen Rudy        01 Claessens Danny 

 Van Nassauw Gerard 

15 Ghysels Jozef        03 Boeren Patrik 

17 Mertens Kees        09 Bastiaansen Paula 

23 Bosmans Stanny        14 De Bie Anita 

 Quick Gerard 

25 Jacobs Denise        17 Hontele Walter 

27 Van Meel Marcel        20 Suykerbuyk Wis 

21 Sire Van Thillo Alfons 

24 Seerden Elza 

 

Aan al onze jarigen een heel fijne verjaardag en onze """ Happy Birthday """ is voor jullie. 

 

ONZE AGENDA VOOR DE VOLGENDE MAANDEN is : 

 

Dit is dan uw geheugensteuntje voor juli & augustus 1999-06-19 

 

Juli 1999       Augustus 1999 

 

04 Doelschieting te Essen V.N.K.       01  Wipschieting St.-Antonius Zoersel 

V.N.K 

06 Schieting staande wip Oude Pastorij      03  Schieting staande wip Oude Pastorij 

10 11-juli viering Oude Pastorij        08  Wipschieting Kasterlee V.N.K. 

11 Wipschieting Schoten V.N.K.       09  Raadsvergadering 

12 Raadsvergadering         10  Schieting staande wip Oude Pastorij 

13 Schieting staande wip Oude Pastorij      17  Schieting staande wip Oude Pastorij 

18 Doelschieting Schilde V.N.K.        22  Kip-& wijnschieting Essen Oude 

Pastorij 

20 Schieting staande wip Oude Pastorij      24  Schieting staande wip Oude Pastorij 

27 Schieting staande wip         29  Doelschieting Weelde V.N.K. 

31 Schieting staande wip Oude Pastorij 

 

Schutters wij rekenen op U om zo talrijk mogelijk mee te gaan naar de schieting van de 

Verbroedering der NoorderKempen. Onze dansgroep zal deze maanden slechts eenmaal een 

activiteit hebben nl. een optreden bij de 11-juli viering, daarna zullen zij begin september er met 

frisse moed terug tegenaan gaan. 

 

WIJ VRAGEN ECHTER UW SPECIALE AANDACHT EN MEDEWERKING VOOR :  

 

04 JULI 1999               DOELSCHIETING IN DE HOVINGEN VAN DE OUDE  

                                     PASTORIJ BINNEN DE VERBROEDERING DER 

                                     NOORDERKEMPEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

22 AUGUSTUS 1999     Kip- & WIJNSCHIETING OP DE STAANDE WIP IN  
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                                       DE HOVINGEN VAN DE OUDE PASTORIJ VANAF  

                                       14 UUR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Uw reacties of bijdrage voor de volgende uitgave van " Sepke " had ik graag ten laatste op 20 

augustus 1999 van U ontvangen. 

 

Beste gildenzusters en gildenbroeders tot hier ons nieuw nummer van " Sepke ". Wij willen 

proberen U op deze wijze de gebeurtenissen binnen onze gilde mee te geven.Was U telaat om uw 

bijdrage binnen te geven geen nood volgende maal misschien , wij vragen niet beter. 

Vriendelijke gildenbroederlijke groeten en tot misschien een volgend Sepke. 

K. Deckers 

Griffier. 
 


