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Beste Gildenzusters en Gildenbroeders, 
 

Hier zijn we weer met het nieuws over de werking van onze gilde, en na twee drukke maanden hebben we 

weer heel wat  te vertellen. 
 

Vooreerst willen we onze twee gouden paren Gaby en Maria en Jan en Lucie nog feliciteren  met hun 50- 

jaar huwelijk. Wij danken hen voor de gezellige receptie die zij ons hebben aangeboden en wij wensen hen 

nog veel gelukkige jaren samen. 

Ook proficiat aan onze gildenbroeder Cis Brant die op 4 mei zijn zilveren papegaai  

in ontvangst mocht nemen ter gelegenheid van zijn 35 jaar lidmaatschap. 
 

Maar het hoogtepunt was natuurlijk het schietspel op 1 juni. 

Dit evenement was goed voorbereid en alles liep dan ook volgens planning.  Verschillende vrijwilligers 

waren de laatste weken op stap om sponsorgeld en tombolaprijzen op te halen, zodat op financieel vlak niets 

meer fout kon gaan. 

Ook tijdens het  opbouwen van de tent en schietstanden konden wij rekenen op vele vrijwillige handen, en 

zo werd het grote werk licht en aangenaam. 

Nogmaals hebben wij  mogen ondervinden dat we een echte groep zijn. Dit evenement heeft zeker 

bijgedragen tot het versterken  van de vriendschapsbanden tussen onze leden. 
 

Na het opruimen van de tent en schietstanden hadden we nog juist één dag om onze koffers te maken. We 

waren immers uitgenodigd door onze burgemeester om met onze dansgroep deel te nemen aan de Oude 

Stadsfeesten in ZILINA ( Slowakije). Na de geleverde prestaties van het schietspel zag iedereen dit wel 

zitten. Zeker een uitstap om nooit meer te vergeten. 

Hierover meer verder in dit nummer. 
 

Zaterdag 28 en zondag  29 juni hielden we ons jaarlijks gildenfeest. Dit jaar waren we te gast bij Sint- Joris 

Wuustwezel die ter gelegenheid van hun 475- jaar bestaan dit gildenfeest hebben ingericht 

’s Zaterdags waren het onze schutters  Kees Mertens, Vera Van Pelt, Marc Nelen, Leo Pockelé, Rini Mol en 

Stanny Bosmans die onze punten moesten verzamelen. 

Zij hebben dat uitstekend gedaan en behaalden de 14
de

  plaats van 33  aanwezige gilden. 

Proficiat mannen! 

Zondag trokken we met 23 gildenbroeders en 22  gildenzusters naar Wuustwezel, samen met al onze 

gildenbezittingen. Alles zag er weer pikfijn uit. Onze  gilde behaalde  de 6
 de

  plaats bij het “schoon 

inkomen”. We hadden zeker beter verdiend. 

Onze dansgroep, voor de eerste keer onder leiding van ons hoofdvrouw May, behaalde de 8ste   plaats met 

de Kadril Van Schaffen.Een proficiat aan May en aan al de mensen van de dansgroep en,  zeker niet te 

vergeten, aan onze muzikanten. Doe zo voort! 
 

Onze vendelier Marc Van Looveren  was  na zijn groot succes in Slowakije niet van zijn stuk te brengen en 

eiste de 6
 de

  plaats op. 

Jan Luyten die het dit keer met echte stokken deed was weer niet te kloppen en mocht bij de roffelaars een 

welverdiende eerste plaats achter zijn naam schrijven . Ook proficiat voor Marc en Jan . 

Al deze punten opgeteld samen,   met die van 2001 en 2002, levert ons een 5
 de

plaats in de algemene stand 

voor het volgend landjuweel.  

Nogmaals allemaal  van harte proficiat en geniet nu maar van een welverdiende vakantie. 
 

Hoofdman 

Fons Van Thillo 
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SCHIETSPEL 1 JUNI 2003 
 

Na enkele maanden van voorbereiding werd op 1 juni het schietspel der Kempische gilden ingericht.  

Zo ‘n organisatie was niet nieuw voor onze gilde, want velen onder ons hadden het schietspel in 1994 

meegemaakt en drie jaar geleden waren wij de inrichters van het 15 
de

 Landjuweel. 

Maar elke organisatie kost geld en daarom moesten wij weer op bedeltocht  bij de handelaars. 

Er werden een 600- tal prijzen verzameld voor een aanwezigheidstombola en ook en aanzienlijk bedrag aan 

sponsorgeld. 

Op dinsdag  werd gestart met het plaatsen van de tent. Onder een stralende zon en met vele bereidwillige 

handen liep alles vlot en werden de Statievelden omgetoverd in een feestterrein. 

Woensdagavond werd er reeds in de tent gerepeteerd door onze vrienden van de Harmonie Verenigde 

Statievrienden. Zij hadden gevraagd de tent te mogen gebruiken ter gelegenheid van hun 110 jaar bestaan. 

 

Vrijdagavond was dan de uitvoering “Statie en vrienden in concert”. Een prachtavond met meer dan 100 

muzikanten. Spijtig waren alle stoelen niet bezet, maar de aanwezigen hebben zeker genoten. 

Zaterdag nadat de tent weer in orde was gebracht, stonden de doelen  klaar voor een propagandaschieting. 

De  plaatselijke schuttersverenigingen waren hierop uitgenodigd. Ook kregen we die namiddag bezoek van 

de leden van de Wet die de terreinen kwamen keuren. Op een paar kleinigheden na werd alles goed 

bevonden en konden we onze schutters ontvangen. 

 

Zondag 1 juni; dé grote dag. 

 

Al vroeg werden de moedige waaksters, onze hoofdvrouw May en de vrouw van de hoofdman José gewekt 

met een tasje koffie en een verse koffiekoek. De zon kwam al kijken en het beloofde een prachtige dag te 

worden.. 

 

In de voormiddag werd alles nog eens gecontroleerd: toog, WC wagen, schietstanden, frituur, tombola, 

parking, stroomgroep, bewegwijzering  enz. Iedereen kende zijn job. 

 

Vanaf 12 uur kwamen dan de eerste schutters reeds toe. Tegen twee uur had ieder zijn plaatsje gevonden 

onder één of andere parasol en konden de wedstrijden beginnen. 

Het weer was geweldig en er heerste  een gezellige sfeer. Even strooide een kleine windhoos roet in het eten. 

De blazoenen van de buks werden dooreengeschud en  de computer van deze mensen van tafel gelicht. 

Gelukkig bleef alles bij stoffelijke schade. 

 

De lootjes voor onze tombola werden door enkele lieve gildenzusters verkocht als zoete broodjes, zodat in 

de kortste tijd alles was verkocht. 

Onze garçons zorgden ervoor dat niemand iets te kort kwam. Ook  de frieten van Marcel en José en de 

hamburgers en  braadworsten van Marc en Martje vielen in de smaak. 

Toen de schietingen waren beëindigd en de mensen van het secretariaat (kleine May en Roger) de punten 

allemaal hadden geteld, werden de uitslagen bekend gemaakt door de Opperhoofdman Van Autenboer en 

mochten de winnaars een tinnen schaal in ontvangst nemen. 

Ons zestal, dat was ingevuld door Dré Van Aert, Walter Hontelé, Rini Mol, Frans Van Campen Leo Pockelé 

en Jan Deckx   behaalde de 9
de

 plaats en schuiven weer enkele plaatsen  

vooruit. 

 

Ook onze gilde werd gecomplimenteerd omwille van de knappe organisatie. 

 

Nogmaals hartelijk dank aan iedereen. 

    

Fons 
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1 MEI SCHIETING 

 
1 mei, de allereerste buitenschieting op de wip van dit jaar.  18 schutters en 1 schutster van onze 

eigen gilde en 6 buiten onze gilde kwamen die dag naar onze vertrouwde stek, de Oude Pastorij.  9 

onder hen waren bosjesman maar voor de rest werd er toch al redelijk wat afgeschoten.  Hierbij geef 

ik de 5 beste resultaten van die dag : 

Kees De Rooy  14 punten; Stanny Bosmans 12 punten; Walter Hontelé 8 punten; Frans Van 

Campen 5 punten en ook Veerle snoeck had 5 punten. 

Het was een gezellige schieting.  Bedankt aan alle helpers(sters) ! 
 

SCHIETING WISSELSCHAAL BURG.. SCHRAUWEN 22 JUNI 2003  
 

Op den heuvel was geen kermiskraam te bekennen maar op de Oude Pastorij des temeer.  Het veld 

lag er, in tegenstelling bij vorige schietingen, droog bij, zodat wij in volle zomerkledij konden 

aantreden : 22 schutters. 

Stanny Bosmans beheerste het wedstrijdbegin, zijn drie eerste schoten waren al raak.  Na 12 beurten 

stond hij al met een straat voorop en werd er met Rit al overleg gepleegd : Waar gaan we de schaal 

zetten ? 

Overmoed steeg naar de kop en hij maakte bovendien de fout om het gewonnen geld terug op de 

wip te zetten.  Dit bracht de kentering ! 

De concurrentie, geprikkeld door al dat prijzengeld, zette zich dubbel, bleef met beide voeten op de 

droge grond en knabbelde ronde na ronde aan zijn voorsprong.  Aan het scorebord was de spanning 

te snijden.   

Ondertussen had Stanny na winst van het eerste, het tweede boompje koejon verloren.  Wat zal het 

worden ? dubbele winst of bremsch … 

Ik wil u onder deze omstandigheden niet in het ongewisse laten daar ondertussen Burgemeester 

Schrauwen, geflankeerd door bijzonder kleurrijk, sympathiek gezelschap aangekomen was voor de 

proclamatie van de verschillende proeven. 

 

Boogschieten : :  1. Jan Nelen  12 punten 

   2. Jan Jaspers    9 punten 

   3. Pat Boeren    8 punten 

   4. Stanny Bosmans   8 punten 

 

Koejon : De koejon was ondertussen gewonnen door Stanny Bosmans – Jos Broos tegen 

               Piet Aerts – Jan Cools  2 – 1 

 

Petancq : Gert Jan Nelen versloeg met brio het Kruim van de dames. 

 

Het geheel was een boeiend maar gezellig gebeuren met als overwinnaar Jan Nelen, die door zijn 

klasse en inzet de wisselschaal wist te veroveren. 
   

            Jan Cools 
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DANSWEETJES 
 

Ik zou langs deze weg nog eens graag alle dansers en muzikanten willen bedanken voor hun 

ongelooflijke inzet.  Mijn eerste jaar als dansleidster zit er al weer op, het is voorbij gevlogen.  Wat 

jullie de laatste maanden allemaal bijgeleerd hebben is fantastisch.   

Voor ons allen was Zilina het hoogtepunt van het jaar en daar hebben we allemaal, één voor één 

keihard aan gewerkt.  Toch ben ik heel tevreden met ons resultaat op het voorbije gildenfeest te 

Wuustwezel.  Jullie hebben heel ontspannen gedanst.   

De sfeer in de groep is fantastisch en daar ben ik ontzettend blij om.  Dat het zo nog lang mag 

blijven doorgaan. 

 

May Anthonissen 

 

 
WIST JE DAT… 
 

Jan Cools en Piet Aerts al 20 jaar lang samen met ne blauwe boog schieten, en dat Jan met de 1
ste

 

mei schieting zijne boog niet vond… Hij was naar zijne bruine boog aan ’t zoeken ! 

 

Tijdens het tappen van de 1
ste

 mei schieting er team-work bestaat. Leo Boeren moest bier bij gaan 

halen.  Hij neemt zoonlief mee. Wanneer ze terugkomen zien we Patje sleuren met 2 volle bakken 

pils en Leo ernaast met enkel de sleutel in zijn hand, want hij had de deur open moeten doen ! 

 

Ons erelid Dhr. Ter Beek tijdens de openingsschieting van 1 mei een nieuwe prijs heeft ingevoerd 

namelijk de poedelprijs.  Dit is de prijs voor de schutter met het laagst aantal punten, een gebruik 

afkomstig uit Nederland.  Jan Cools had de eer en het genoegen deze poedelprijs (5€) in ontvangst 

te nemen. 

 

Dhr. Ter Beek ook wist te vertellen dat hij altijd eerst de wist je datjes leest.  Dat we er zeker van 

zijn dat er nog vele leden zijn die dat doen. 

 

De Eucharistieviering ter gelegenheid van het 50 jaar huwelijk van Gaby Logghe en Maria 

Verheyden zeer mooi was. 

 

De receptie mooi verzorgd was en dat we het heel fijn vonden om de Rozenwals te mogen dansen 

voor hen. 

 

Roger Van Turnhout als dubbelganger van Samson aanzien wordt… hijzelf dit formidabel. 

vindt. 

 

Piet een lekker beest is, zelfs de hondjes weten dat. 

 

De kinderen en schoonkinderen van de Marcel Verbist echte obers zijn, van wie zouden ze dat 

hebben. 

 

Imelda van den Eddy niet bestand is tegen het nat, zij valt namelijk met regenweer van de plakkaat. 

 

José van de Fons héél blij was met hare donkere Leffe op het feest bij Marcel en José, zij deed er 

namelijk +/- 3 uur over eer hij leeggedronken was. 
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Marie Jeanne zelfs niet tegen éne blonde kan. 

 

Roger bij de gilde liever met de vrouwtjes speelt dan met de accordeon  (trekorgel volgens Roger). 

 

Den Herman met zijn rechtse oog de Piet langs alle kanten verkeerd ziet. 

 

Agalev Rini Mol dankt omdat hij nu Belg is en voor de eerste keer mocht stemmen. 

 

Het zeer gezellig was op het gouden huwelijksfeest van Jan Cools en Luc Jaspers 

 

May van Jan Luyten hare lange rok met de dansrepetitie aan had en dat ze zo hard zwierde met hare 

rok dat ze d’r bijna zelf door wegvloog.  

 

We meer dan 600 prijzen bijeen hadden voor het Schietspel van 1 juni dankzij de sponsoring van 

velen. 

 

Maria van Leo Boeren een ganse week de controle over alle gildebroeders –helpers had : alleen 

miste zij een tikklok, volgende keer Maria : beloofd ! 

 

Ze op een gegeven ogenblik alleen aan ’t werken was terwijl al die mannen aan ’t beurten waren (of 

drinken ??) en ze wel zo slim was om te reclameren, … groot gelijk Maria. 

 

Bij het in orde maken van het terrein voor ’t Schietspel de vrouwtjes gezorgd hadden voor een 

lekkere pick-nick voor alle helpende gildehandjes. 

 

Dat tijdens de pick-nick Leo Pockelé een grandioos menu voorstelde : “broodje gezond”, en een 

ferme pluk gras uit de wei verorberde.  Leo nu zijn wij benieuwd of je goede melk gaat geven ofwel 

een paardekoers gaat winnen of misschien wel een superschot lossen zondag tijden het schietspel. 

 

De voorbereidingen voor het schietspel schitterend verlopen zijn, deze keer niet nat van de regen 

maar van het zweet. 

 

Onze dansleidster May ’s nachts niet slaapt, maar op de computer, per gildekoppel een uitgebreid 

programma uitwerkte voor ons optreden in Zilina.  Dank U May, je moet het maar doen ! 

 

Er na een zware dansrepetitie nog koerske gelopen werd door Marcel Verbist en onze dansleidster.  

En dan al hijgend thuiskomen. 

 

Rini Mol ontzettend veel van geel WC papier houdt, zoveel dat hij bij de schieting in Meerle een rol 

mee naar huis nam. 

 

Pukkeltje samen met Ukkeltje bang zijn dat er sukkeltjes van komen. 

 

May van den Herman met het schietspel een pet gemist heeft, als je ze nu bekijkt kan je zien dat 

haar haartjes ermee geleden hebben. 

 

Kleine May tijdens de dansrepetitie bij het dansen van de Rozenwals tegen Piet zei : “Piet doet is 

iet”, waarop Piet droogweg : “Wa May ?” 
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Het ijs, ter gelegenheid van het 40 jarig huwelijk van Louis en Louiza lekker gesmaakt heeft.  Nog 

ne dikke proficiat van ons allemaal. 

 

Rogerke ferm jaloers is op de Stanny en Fons omdat onze dansleidster May even voordanste met 

deze twee en niet met hem, maar hij laat zich wel horen zulle ! 

 

De vrouwtjes tijdens de schieting van de wisselschaal gingen oefenen in ‘t “petanque”, dit omdat we 

zijn ingeschreven om op 20 juli mee te doen in Berkel Enschot (NL) waar we ook in de stoet gaan 

en dansen. 

Dat ze al snel ne naam hadden voor hun ploegen, namelijk de “doffe” en de “blinkende” spelers. 

(oudere en nieuwe ballen) 

 

Diezelfde vrouwtjes zo in hun spel opgingen, met alle gelukskreten erbij, dat ze al vergeten waren 

om boterhammetjes te smeren. 

 

José van de Fons blij was dat het maar 2 broden waren, en ze in een recordtempo gesmeerd en 

belegd waren, zodat ze vlug terug konden beginnen. 

 

Ze een nieuwe slagzin hebben “p(b)edankt voor ’t petanque”.  

 

De Patrick Boeren behalve schieten ook graag paaldanst. 

 
 

VERJAARDAGEN 
 

Tijdens de vakantiemaanden zijn er weer heel wat jarigen onder ons : 

 

 JULI AUGUSTUS 

 

05 Krijnen Rudy 01 Claessens Danny 

 Van Nassauw Gerard 03 Boeren Patrick 

17 Mertens Kees 09 Bastiaansen Paula 

21 Verbist Marcel 14 De Bie Aniet 

23 Quick Gerard 17 Hontelé Walter 

 Bosmans Stanny 20 Suykerbuyk Wis 

24 Nelen Benjamin  Pockelé Leo 

25 Jacobs Denise 21 Van Thillo Fons 

27  Van Meel Marcel 24 Seerden Elza 

 

Aan jullie allen nen dikke proficiat toegewenst en veel geluk in je nieuwe levensjaar en maak er een 

gezellige dag van !!! 
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HUWELIJKSVERJAARDAGEN 

 
Maar liefst 4 koppels onder onze leden hebben iets speciaals te vieren. 

 

Op 20 juli zijn Gerard Van Nassauw en José Brouwers 35 jaar getrouwd. 

 

Een Gouden bruiloft op 28 juli bij Ludo Naulaerts en Elza Seerden, want zij zijn maar  liefst 50 

jaar getrouwd.   

 

Op 12 augustus zijn Rudy Krijnen en Vivianne Nelen 20 jaar getrouwd. 

 

Een Zilveren bruiloft op 4 augustus want Herman Van Bavel en May Van den Bogerd zijn dan 

25 jaar getrouwd. 

 

Aan al deze paren van harte gefeliciteerd en dat er nog mooie jaren mogen bijkomen !!! 

 
 

WEKELIJKSE SCHIETINGEN OP DE STAANDE WIP 
 

Na onze 1 mei schieting kunnen alle liefhebbers elke dinsdagavond komen schieten op de staande 

wip.  Zoals je kan zien komen er heel wat schutters naar deze schietingen.  Het gaat er altijd even 

ontspannen aan toe.  Heel wat vrouwtjes komen ook al afgezakt naar de Oude Pastorij en de laatste 

weken komen ze daar ook petanque om wat te oefenen voor Berkel Enschot.   

Hier even een tussenstand na 8 schietingen.  Voor het eindtotaal worden zoals elk jaar voor elke 

schutter de punten van de 10 beste schietingen geteld voor het klassement. 

Op dit ogenblik staat Stanny Bosmans los aan kop gevolgd door Fons Jaspers en daarna op de hielen 

gevolgd door Patje Boeren. 
 

NAAM 6/5 13/5 20/5 27/5 3/6 10/6 17/6 24/6 Tussenstand 

Bosmans Stanny 15 3 5 7 4 5 9 1 49 

Jaspers Fons 0 10 7 0 2 1 2 6 28 

Boeren Patrick 3  0 1 4 10 7 2 27 

Jaspers Jan 1 6  2 5 1 3 1 19 

Van Thillo Fons 1 4 3   2 3 5 18 

Nelen Jan 5  7  1  3  16 

Luyten Jan    8  1 0 7 16 

Boeren Leo 2  0 1 7   6 16 

Nelen Olivier 2 2 1 3  0 3 3 14 

Nelen Benjamin 5 0 0 4 0 3  1 13 

Van Meel Marcel    7 5    12 

Mol Rini  2 0  2 2 3  9 

De Rooy Kees  5    1   6 

Brosens Jos 0 0  0 1 1 1 0 3 

Van Dorst Jan 1        1 

Pockelé Leo        1 1 

Cheryl Meredith      1 0  1 
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VOOR DE DANSGROEP 

 

Een grote DANK U WEL voor alle dansers en danseressen die het afgelopen werkjaar hun uiterste 

best gedaan hebben om zoveel mogelijk op de repetities te zijn. 

 

Dankzij de enorme inzet van onze muzikanten dansten onze voetjes vrolijk over de gladgeboende 

vloer van beekdal. 

 

Al dat gezwoeg werd in goede banen geleid door ons May Anthonissen.  Ik ben er zeker van dat ik 

haar in naam van de hele groep mag bedanken voor de slapeloze nachten, toen zij lag te piekeren en 

puzzelen zodat iedereen bij de juiste partner zou terecht komen.  Maar vooral het enthousiasme dat 

van haar afstraalt en zij zomaar gewoon op ons overbrengt zonder dat wij er erg in hebben ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. Nog een dikke pluim voor de nieuwe dansers en dansereskes en reserves ! 

 

Doe zo voort !!! 

 
 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Ria 
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WISSELSCHAAL “Burgemeester Schrauwen” dd.22 juni 2003 
 

Op den heuvel was geen kermiskraam te bekennen maar op de Oude Pastorij des temeer.  Het veld 

lag er, in tegenstelling bij vorige schietingen, droog bij, zodat wij in volle zomerkledij konden 

aantreden : 22 schutters. 

Stanny Bosmans beheerste het wedstrijdbegin, zijn drie eerste schoten waren al raak.  Na 12 beurten 

stond hij al met een straat voorop en werd er met Rit al overleg gepleegd : Waar gaan we de schaal 

zetten ? 

Overmoed steeg naar de kop en hij maakte bovendien de fout om het gewonnen geld terug op de 

wip te zetten.  Dit bracht de kentering ! 

De concurrentie, geprikkeld door al dat prijzengeld, zette zich dubbel, bleef met beide voeten op de 

droge grond en knabbelde ronde na ronde aan zijn voorsprong.  Aan het scorebord was de spanning 

te snijden.   

Ondertussen had Stanny na winst van het eerste, het tweede boompje koejon verloren.  Wat zal het 

worden ? dubbele winst of bremsch … 

Ik wil u onder deze omstandigheden niet in het ongewisse laten daar ondertussen Burgemeester 

Schrauwen, geflankeerd door bijzonder kleurrijk, sympathiek gezelschap aangekomen was voor de 

proclamatie van de verschillende proeven. 

 

Boogschieten : :  1. Jan Nelen  12 punten 

   2. Jan Jaspers    9 punten 

   3. Pat Boeren    8 punten 

   4. Stanny Bosmans   8 punten 

 

Koejon : De koejon was ondertussen gewonnen door Stanny Bosmans – Jos Broos tegen Piet Aerts 

– Jan Cools  2 – 1 

 

Petancq : Gert Jan Nelen versloeg met brio het Kruis van de dames. 

 

Het geheel was een boeiend maar gezellig gebeuren met als overwinnaar Jan Nelen, die door zijn 

klasse en inzet de wisselschaal wist te veroveren. 
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Onze ploeg doelschutters tijdens het gildenfeest te Wuustwezel op 28 juni 

2003 
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Gildenfeest Wuustwezel 28 – 29 juni 2003 
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KOMENDE AKTIVITEITEN 

 
 JULI AUGUSTUS 

 

05 19.00 11 juli viering Oude Pastorij 03 14.00 Wipschieting St.Ant.Zoersel 

06 14.00 Doelschieting Essen Verbroed. 05 19.00 Schieting staande wip 

08 19.00 Schieting staande wip 10 14.00 Doelschieting Lichtaart 

13 14.00 Wipschieting Schilde 10  Gildenfeest Antwerpen 

     Onze deelname i/d optocht 

14 20.00  Raadsvergadering i.p.v. 7/7 11 20.00 Raadsvergadering 

15 19.00 Schieting staande wip 12 19.00 Schieting staande wip 

20 14.00 Sponsorschieting staande wip 17 14.00 Kip & wijnschieting Essen 

  Lichtaart 19 19.00 Schieting staande wip 

20  Berkel Enschot Nederland 24 14.00 Wipschieting Weelde 

  meer uitleg elders in t Sepke 26 19.00 Schieting staande wip 

22 19.00 Schieting staande wip 

27 14.00 Wipschieting te Schoten 31 14.00 Dansoptreden Kiekenhoeve 

29 19.00 Schieting staande wip    
 

BERKEL ENSCHOT – ZONDAG 20 JULI  

 

We hopen met zoveel mogelijk leden naar Berkel Enschot te kunnen gaan. 

We vertrekken om 11 uur aan het Parochiecentrum Essen Statie.  In Berkel Enschot aangekomen 

nemen we deel aan het stoeten.  Daarna is er gelegenheid tot doelschieten, dus schutters, allen 

welkom om mee te gaan.  Onze dansgroep zal twee maal optreden en de vrouwen zijn ook 

ingeschreven voor “jeu de boule” of petanque. 

We zijn er zeker van dat dit weer een prachtige dag zal worden.   

Leden die mee willen gaan, geef dan graag een seintje aan onze hoofdman 03/667.28.06 

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. 

 

 

Dit was het dan weer.  Bedankt voor de verslagen en de vele wist je datjes die ik heb 

binnengekregen. Over Zilina is een apart boekje gemaakt omdat het ook iets heel speciaals was voor 

onze gilde.   

Graag had ik voor het volgende Sepke alles binnen voor 25 augustus. 

Aan allen een prettige vakantie !!!   

 

      May Anthonissen 
 

 


