
 

’t Essens 
Sepke 

6° Jaargang 

Nr. 36 

1 september 2004 

 

V.U. Koninklijke Sint Sebastiaansgilde – Paviljoenweg 19 – 2910 Essen 

1 

 

 

Beste Gildenzusters en Gildenbroeders, 

 

De vakantie is weeral bijna  voorbij en hopelijk heeft ieder op zijn of haar manier ervan genoten. 

Voor onze gilde was het zeker geen verlofperiode.  

Onze dansgroep had  twee  optredens  op de agenda staan. 

 

Op 4 juli, tijdens de viering van 150 jaar spoor, werd er ook gedanst . Met een mooie groep van 12 

danskoppels hadden we zeker veel succes in een volle tent. 

 

 

 

 

Ook tijdens de ambachtendag. , op de 

kiekenhoeve  werd er flink gedanst  en 

kregen we veel aandacht van een groot 

publiek. En op aanvraag kwam er zelfs een 

extra optreden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met een 30 tal gildenbroeders en gildenzusters waren we ook dit jaar weer aanwezig op de 

Antwerpse gildenfeesten. Zoals vorig jaar was het weer zeer warm , maar de verfrissing achteraf 

smaakte des te beter. 
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Ook onze schutters hebben de laatste maanden weer goed hun mannetje gestaan. Op onze jaarlijkse 

doelschieting 11 juli werd door onze ploeg de eerste prijs gewonnen. En als beste schutter van de 

dag mocht  onze gildenbroeder Rini Mol een mooi aandenken in ontvangst nemen van onze 

burgemeester. 

 

Verder hadden we nog onze jaarlijkse Kip- en Wijnschieting op 22 augustus, waar eveneens  de 

wisselschaal van onze burgemeester werd betwist. Onze koning Jan Nelen heeft nogmaals bewezen 

dat hij zijn titel waardig is. Na drie opeenvolgende jaren de schaal te hebben gewonnen mocht hij 

deze definitief mee naar huis nemen . Proficiat Jan! , en onze burgemeester kan al beginnen sparen 

voor een nieuwe schaal. 

 

Zeker niet vergeten het feest ter gelegenheid van het 100 jaar bestaan van de Sint Andreasgilde uit 

Horendonk. Samen met de Sint Jorisgilde uit Nieuwmoer en de Sint Andriesgilde van Wildert werd 

er flink verbroederd en gedanst. Een formule die zeker voor herhaling vatbaar is. 

 

Zo beste  gildenbroeders en –zusters, u ziet dat er weer heel wat te beleven was met onze groep. 

Bij deze wil  ik dan ook iedereen danken die zich hiervoor heeft ingespannen en ik weet dat we 

zeker nog mooie en schone dagen zullen beleven in onze  Sint Sebastiaansgilde.  

 

Hoofdman  

Fons Van Thillo 

 

VERJAARDAGEN 

De komende maanden wordt er weer gefeest bij volgende gildenbroeders en  -zusters. 

 

   SEPTEMBER    OKTOBER 

02   Peeters Wies       07   Cruysberghs Grete 

05   Jaspers Alfons              Luyten Jan 

06   Suykerbuyk Ria      11   Loopmans Jos 

09   Van den Bergh Karel     30   Nelen Jan 

14   Raeymaekers May             Van Dorst Jan 

16   Logghe Gaby      31   Brosens Jos 

 Wierckx Lucienne 

20   Elst Martha         

23   Van Ingelgom Hilde      

24   Boeren Leo     

26   Nelen Eddy    

30   Elst Paula    
 

Aan allen een fijne dag gewenst en veel geluk in het nieuwe levensjaar !!! 

 

HUWELIJKSVERJAARDAGEN   

 

Op 5 september 1964, dus 40 jaar geleden, gaven Frans Van Campen en Jeanneke aan elkaar hun ja-

woord.  Van harte proficiat Frans en Jeanneke en doet er nog vele jaren bij !!! 
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WIST JE DAT… 

 

Patje Boeren toen hij terug in Essen was van het gildenfeest te Vosselaar, van de Gaby Logghe zijne 

auto eerst moest nakijken omdat hij heel onderweg een geronk had gehoord. 

 

Het niet aan den auto lag, maar wel aan zijn vader Leo, die lag namelijk heel onderweg te ronken (’t 

was taai hout). 

 

Dit zeker en vast kwam van de vele waters die hij op ’t gildenfeest gedronken had. 

 

De dansrepetities in het verlof gewoon doorgingen. 

 

Er een dansrepetitie was met de dansleidster ad interim (Ria) en dat het toen onder het dansen 

telkens muisstil was. 

 

Wij ons nog afvragen hoe dat kwam, of was het omdat Leen met fluit die avond alleen moest 

spelen, zij dit zo goed deed dat iedereen zweeg; of waren juist die avond toevallig alle luidruchtige 

koppels afwezig; wie zal het zeggen. 

 

Onze gilde het druk had tijdens de zomermaanden.  Niet alleen met de schietingen maar dat we ook 

verschillende dansoptredens hadden. 

 

De St. Andreasgilde van Horendonk hun 100 jarig bestaan gevierd hebben op 15 augustus. 

 

Onze gilde toch goed vertegenwoordigd was bij de optocht, dit te samen met de St. Jorisgilde van 

Nieuwmoer en de St.Andreasgilde van Wildert. 

 

We op het terrein van de Zwaluwen konden deelnemen aan doelschieting en wipschieting. 

 

Onze dansgroep apart, maar ook samen met de St. Jorisgilde van Nieuwmoer verscheidene 

gildendansen hebben uitgevoerd. 

 

De sfeer heel goed was en dit zeker voor herhaling vatbaar is. 

 

Tijdens de ambachtendag op de Kiekenhoeve wel drie i.p.v. twee optredens werden gebracht door 

onze dansgroep. 

 

De Margriet prachtig werd gedanst.  Onze koppels deze ook heel graag dansen en er niks mee 

inzitten om hem dikwijls te oefenen tijdens de dansrepetities. En oefening baart kunst ! 

 

Onze schutters ondertussen weer op onze eigen stek, de Oude Pastorij, kunnen schieten. 

 

Het seizoen op de staande wip op z’n eind begint te lopen, want vanaf oktober beginnen weer de 

binnenschietingen op liggende wip (dit op maandagavond). 

 

Het nog spannend kan worden, wie er gaat winnen op de staande wip. 
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Op zaterdag 26 juni 2004 gingen ons Wis en ik naar de opstellen luisteren uit het grote opstelboek 

van Meester Peeters.  Ze werden voorgelezen door Frank Focketyn en Peter Cremers.  Het ware stuk 

voor stuk pareltjes maar ééntje sprak ons enorm aan.  Jos Terreur schrijft in 1935 een opstel over 

onze gilde die in Westerlo naar een gildenfeest gaat.  Het moet nu toch wel lukken dat diezelfde 

gilde ’s anderendaags naar het gildenfeest in Vorselaar trekt !  Ik hoop dat jullie evenveel deugd 

beleven aan het opstel dat nu volgt als wij toen die avond !!   Veel plezier 
               Ria 
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DEELNAME AAN MECHELS GILDENFEEST – ZONDAG 12 SEPTEMBER 

 
Met zo’n 40 tal leden trekken we op zondag 12 september naar Mechelen.   

We rijden met de autobus en vertrekken om 11.30 u bij Verpalen op ’t Spijker.  ’s Avonds 

vertrekken we in Mechelen rond 19.00 u. 

Hier volgt het programma van die dag : 

 

13.15 u Opstelling optocht in de Befferstraat naast het Stadhuis. 

14.00 u Vertrek optocht.  

15.30 u – 18.00 u  Aanvang diverse demonstraties en wedstrijden op en rond de Grote Markt. 

                              Gildendansen – Vendelen – Handboogschieten. 

17.00 u Klokkenwerpen 

18.30 u Prijsuitreiking wedstrijden, uitreiking zilveren schilden, herinneringsgeschenken en      

             sluiting van de feestelijkheden 

 

FIETSTOCHT NAAR BRASSCHAAT – DONDERDAG 16 SEPTEMBER 
 

Op donderdag 16 september maken we nog eens een fietstocht naar Brasschaat zoals vorig jaar maar 

nu gekoppeld aan een bezoek van het licht Vliegwezen. 

Alle geïnteresseerden kunnen mee vertrekken om 10.15 u bij onze hoofdman, Heikantstraat 33/2.  

Het middagmaal bij het OCMW Brasschaat is om 12.00 u (€ 4,70) 

Daarna bezoek licht Vliegwezen.  Om 16.00 u koffie met gebak (€ 3). 

We zijn terug thuis rond 18.00 u. 

Wel opgeven voor 9 september. 

Diegenen die met de auto komen worden verwacht tegen 12.00 u. 

 

TUSSENSTAND SCHIETINGEN OP STAANDE WIP - SEIZOEN 2004    

                      

 6-7 13-7 20-7 27-7 3-8 9-8 17-8 24-8 31-8 SUB.            

VAN THILLO 
FONS 8 7 5 4 1 6 3 12 9 92  

          

NELEN JAN  0  15 7 12  0  73            

BOSMANS 
STANNY 6 8 3 2   8 7  72  

          

BOEREN 
PATRICK 13 3 8 1 3  0 7 5 59  

          

BROSENS JOS 0 2 3  10 0 2 2 3 50            

BOEREN LEO 0 6 6 1 0 4 5 1 2 37            

LUYTEN JAN  0 5 1  3   0 23            

NELEN BENJAMIN  4 3    0  9 22            

NELEN OLIVIER 3 0  3 4 6 1   22            

POCKELE LEO 1         10            

V.MEEL MARCEL   3        10            

LOGGHE GABY 1 0 0 0 4 1 0 0 0 8            

MOL RINI          0            

NELEN MARC          0            

VAN AERT DRE          0            

VAN CAMPEN F.          0            

VAN DORST JAN          0            
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Artikel gepubliceerd in Parochieblad Horendonk dd. 1 september 2004  

nav viering 100 jaar Sint Andreasgilde op 15 augustus 2004 
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KOMENDE AKTIVITEITEN 
 

   SEPTEMBER    OKTOBER 

 

05   14.00   wipschieting Oud Turnhout  03   14.00   wisselschaal wip Zoersel 

07   19.00   schieting staande wip   04   19.30   doelschieting Arabieren 

08   20.00   raadsvergadering    07   20.00   dansrepetitie 

09   20.00   dansrepetitie    11   19.30   schieting liggende wip 

12   14.00   wipschieting te Weelde     12   20.00   raadsvergadering 

12           Mechels Gildenjuweel         17           rommelmarkt 

14   19.00   schieting staande wip    18   19.30   schieting liggende wip 

16   10.15   fietstocht licht Vliegwezen             samen met Edel  Tijdverdrijf 

19   14.00   doelschieting te Schilde   22   20.00   dansrepetitie 

21   19.00   schieting staande wip   23               ledenvergadering (brief volgt) 

23   20.00   dansrepetitie    25   19.30   schieting liggende wip 

26   14.00   wipschieting te Essen Verbr. 

28   19.00   schieting staande wip 

 

Je ziet dat er weer veel op de agenda staat.  Onze gilde is nog steeds in volle bloei, en dit mede 

dankzij jullie allen !!! 

 

Spijtig genoeg hebben we nog een paar zieken onder ons.  We wensen hen heel veel sterkte en moed 

in deze moeilijke periode.   

 

Dit was het dan weer, heb je een wist je datje of schrijf je eens graag een verslag over een bepaalde 

aktiviteit (please, heel graag) dan had ik dit graag binnen voor 25 oktober. 

 

         May Anthonissen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


