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Voorwoord door onze Hoofdman 
 

Beste Gildenzusters en Gildenbroeders, 

 

Na de uitgave van ons vorig Sepke heeft onze gilde weer heel wat beleefd. 

Onze reis naar Zilina wordt  verder in dit nummer uitgebreid besproken, dus het is zeker weer de moeite 

waard om dit Sepke te lezen. 

 

Ik wil dit artikel beginnen met de uitslagen van het 16
de

 Landjuweel, wat zeker het grootste feest is in het 

gildenleven. 

Dit jaar was het de Sint Jorisgilde van Meer die instond voor de inrichting. 

Zaterdag waren het onze schutters; Rini Mol, Frans Van Campen, Dirk Van Campen, Leo Pockelé, Bert 

Theuns  en Dré  Van Aert, die door onze koning waren aangeduid om de punten te verzamelen. Onder een 

stralende zon ( en met  een fris pintje van tijd tot tijd) is hen dat aardig gelukt. Met 1494 punten behaalde zij 

de 7
de

 plaats van de 29 deelnemende handbooggilden. 

Weer 2 plaatsen naar voor geschoven ten opzichte van vorig jaar. Proficiat mannen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondagmorgen was een afvaardiging van ons bestuur vertegenwoordigd in de plechtige Gildenmis, de 

academische zitting en het gildenmaal. 

Intussen was, onder leiding van de hoofdvrouw en koning, de rest van de groep aangekomen.en konden we 

ons klaarmaken voor de opstelling van het schoon inkomen. Rekening houdend met de opmerkingen van 

vorig jaar, werd de opstelling een beetje aangepast. Omdat wij als één van de plaatsten moesten opstappen,  

was het wel even wachten geblazen. Maarvoor de deur van het prachtige gildenlokaal van de inrichtende 

gilde, was dat zeker geen probleem. Een gildenlokaal om jaloers op te zijn! 

Een  vijftigtal Kempische gilden in prachtige gildenkledij en met al hun bezittingen trokken door de straten 

van Meer. Met de mooi versierde bogen , waar we Ria voor moeten loven, was onze Sint Sebastiaansgilde 

zeker één van de indrukwekkendste groepen! Als hoofdman  was ik dan ook écht trots op onze groep. Onze 

vreugde werd nog groter toen onze gildenbroeder Marcel Van Meel ons kwam aanmoedigen . Geweldig 

Marcel , dat je er weer bij was! 

Op het terrein  aangekomen,  werd er een plaats gezocht naast de dansvloer en was een verfrissing  zeer 

welkom. 

 

Er werd gestart met de wedstrijden vendelen, dansen, roffelen, en het Opperkoningschieten. Deze laatste 

discipline is zeker de voornaamste van een Landjuweel. 

Met spanning werd dan ook uitgekeken naar diegene die de hoofdvogel naar beneden zou halen. 

Iedereen wist dat onze koning Jan een ernstig kandidaat was en inderdaad ; bij het derde schot was het al 

raak. De ronde moest nog uitgeschoten worden maar niemand slaagde er nog in te vogel te raken.  
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De nieuwe opperkoning is niemand minder  dan onze Jan Nelen! Hij zal de komende 5 jaar zetelen in de 

Hoge Gildenraad en heeft de taak om  samen met de Opperdeken de schietingen van de HGK te leiden. 

Zeker een grote eer voor onze gilde, daar Jan de eerste koning is van onze Sint Sebastiaansgilde,sinds het 

ruim 50 jaar bestaan van de Hoge Gildenraad, die deze titel heeft bemachtigd. 

 

Toeval of niet, maar terwijl Jan Nelen de hoofdvogel naar 

beneden haalde, was onze  Jan Luyten bezig aan zijn 

demonstratie roffelen. Hij heeft nogmaals bewezen de beste te 

zijn.  Drie jaar na elkaar heeft hij de eerste prijs 

binnengehaald. Hij mag zich nu in gildentermen “Keizer” 

noemen van het roffelen. 

 

Dan was het de beurt aan onze vendeliers. Voor de tweede 

maal stonden vader en zoon Marc en Wouter Van Looveren op 

de vloe. Onder begeleiding van onze tamboer Jan gaven zij een 

prachtig en foutloos vendelnummer weg. Een lust om zien hoe 

de vlaggen over en weer vlogen. Een prachtige 5
de

 plaats was 

dan ook meer dan verdiend! 

 

Nu was het de beurt aan onze dansgroep. Onze 

gildenzusters traden voor de eerste maal aan met hun 

nieuwe bloezen. 

Met 10 koppels en onder begeleiding van onze muzikanten 

John , Carina , Louis en Leen   werd de Putse Kadril 

gedanst.  Dit leverde een mooie  5
de

 plaats op van de 15 

dansende gilden. Zeker een woord van dank aan ons 

dansleidster May Anthonissen ,waaraan we zeker dit 

prachtig resultaat te danken hebben. Ook dank aan de 

mensen van het koor die hebben gezorgd voor de zang. 

 

Al deze uitslagen 

leveren voor onze Sint Sebastiaansgilde een welverdiende 5
de

 plaats op 

in de rangschikking van het Landjuweel. Het is hier dan ook zeker op 

z’n plaats om iedereen te danken voor hun aanwezigheid en voor hun 

inzet, zowel voor als tijdens het Landjuweel.  

 

Winnaar van dit 16de Landjuweel werd de Sint Sebastiaansgilde van 

Vlimmeren. Ik wil de hoofdman Jan Oostvogels en al zijn Gildenleden 

proficiat wensen met deze overwinning.  

 

Het was weer een prachtige gildendag die werd afgesloten met een 

gezellige nababbel in café Den Block. Ook onze burgemeester Frans 

Schrauwen kwam even langs om ons te feliciteren.  

 

Je ziet, stof genoeg om over te praten; 

Dit bewijst nog maar eens dat onze gilde een bruisende, gezellige bende is waarin iedereen z’n eigen plekje 

heeft en iedereen z’n steentje bijdraagt bij het vormen van zo’n hechte groep! 

 

Hoofdman  

Fons 
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Uitslagen Landjuweel Meer  
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Fietstocht Meerseldreef 16 mei 2005 

Een stralende zon, windstil, het belooft een fijne fietsdag te worden. 

 

Eerste stop in ’t Anker - Zundert : 

16 koffies en 1 Trappist. 

Dus met 17 gildenleden fietsen we naar  Meerseldreef. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vooreerst brengen we een bezoekje aan 

de grot en het prachtige park eromheen.   

 

 

Om nadien onze                            te veroberen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De terugweg volgt langs de prachtige omgeving aan de Mark.  Onderweg 

nog een IJSje in Loenhout en in Essen houden we nog halt in Café Arabieren 

waar 4 gildenbroeders Frans Van Campen, Rini Mol, Bert Theuns en Stanny 

Bosmans mee strijden voor de koningstitel bij Edel Tijdverdrijf.  Het wordt 

nog een spannend duel tussen Rini en Frans en uiteindelijk mag Rini zich 

Koning noemen voor 1 jaar bij Edel Tijdverdrijf. 

 

Kortom het was een fijne dag voor hen die het geluk hadden om 

mee te kunnen fietsen. 

 

 
kl May 
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Verbroedering met Esa 17 mei 2005 

 

Goed idee.  Het bezoek van E.S.A. was een succes.  

Dit was duidelijk merkbaar aan de flinke 

belangstelling wederzijds.   

De sfeer zat er onmiddellijk in, die gratis consumptie 

zal daar niet vreemd aan geweest zijn.  De organisatie 

was prima. 

Het bovenzaaltje op de Oude Pastorij bood amper 

voldoende ruimte om iedereen te bergen en ’t was 

zoeken naar een zitplaats.  De dia-voorstelling met de 

bijhorende deskundige commentaar gaf een goed 

overzicht van de Gilde in ’t verleden. 

 

Het geheel, beeld en klank was tot in de puntjes verzorgd 

: chapeau !! 

 

Het boogschieten was eveneens een succes.  De liggende 

wip voor de dames was een sprekend voorbeeld. 

Ze begonnen als pollepelwerpers, maar op minder dan 

geen tijd waren er al bij die een vogeltje meepikten.  Die 

lessen van Lucienne zullen daar niet 

vreemd aan geweest zijn.  Maar ja, die 

hoge vogel op staande wip vorige week, 

was wel niet toevallig.  Een volgende 

keer sluit ik ook aan bij de dames, ik zou 

er nog iets kunnen leren.    

En dan den hoge !  Hier duurde het iets 

langer om de pijl op de loper te kunnen 

houden, maar eens dit euvel 

overwonnen, zagen wij de vogels vallen.  

Zelfs den hoge en de zij-en werden niet 

gespaard.  Er zit nog kruim bij de 

Essense senioren.  Er werd al gefluisterd, zoniet van overlopers dan wel van steunende 

leden voor de wipschieting der Noorderkempen. 

En dan de tappers !  Wie dorst leed was gewoon te 

lui om te drinken.  Wie met zulke prijzen de kas 

nog kan spekken die hoort thuis in Brussel. 

 
 

Jan Cools 
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Verbroedering met Esa 17 mei 2005 

 

 

Essense Senioren van ’t Atelier wees nog even gezeten, 

Wat de Gilde is is door jullie nu geweten, 

Geen voorzitter maar wel een Hoofdman, 

Die alles nog meer in detail toelichten kan. 

 

Geflankeerd door een edele Koning, 

Die jullie uitnodigt naar de volgende vertoning, 

Voor de mannen fier rechtopstaand mikken op de staande wip, 

De vrouwen op de liggende wip. 

 

Ook wat napraten in de tent kan, 

Met gildemuziek gespeeld door een speelman, 

Heb je nadien de smaak te pakken, 

Blijf dan nog even plakken; 

 

Wil je lid worden, dat kan, 

Richt je tot onze Hoofdman, 

Wil je in de toekomst de Gildetent eens huren, 

Reserveer tijdig of je legt jezelf in de luren. 

 

Voor het overige geniet, 

We horen van jullie nadien wel hoe het verder verliep, 

En nu met veel strijdlust naar de wippen, 

Zet je beste ‘oogje’ voor om goed te mikken; 

 

 

 

 

 

 
   Roger Van Turnhout 
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Dansoptreden K.V.L.V. dinsdag 24 mei 2005 

 

Mede doordat sommige van onze danseressen lid zijn van de KVLV, werd onze dansgroep 

uitgenodigd om hun feestje op te fleuren met een klein optreden. En zo kwam het dat we op een 

doordeweekse dinsdagavond met 9 koppels en 2 muzikanten en nog wat reservedanseressen en onze 

dansleidster klaar stonden om de gild te promoten voor eigen volk. In de voetbal plegen ze te 

zeggen: zij hebben het thuisvoordeel. Voor onze dansers bleek dit echter niet op te gaan, want zo’n 

optreden voor allemaal bekenden zorgde blijkbaar voor meer spanning dan normaal, temeer ook 

omdat het voor iemand van de groep zijn primeur als optreden was. 

Nadat de verantwoordelijke van KVLV de geschiedenis van de gilde 

uitgelegd had en onze kledij had voorgesteld was het aan ons om 

letterlijk en figuurlijk ons beste beentje voor te zetten. De spanning van 

’t wachten zorgde ervoor dat enkelen bij ’t opkomen reeds het noorden 

kwijt waren en het podium niet gezien hadden. Maar geen nood, bij de 

Kadril van Putte viel bij de meesten reeds de spanning weg en vrolijk 

luid meezingend werd deze dans dan ook afgewerkt. Kolom in kring 

zorgde voor de nodige animatie op de vloer en mits enkele voorziene 

wisselingen werd achtereenvolgens Tinneke van Heule, Boerenkermis 

en Klapscottisch gedanst tot groot genoegen van het uitsluitend 

vrouwelijk publiek. (en dat terwijl we nu mannen tekort hebben in de 

dansgroep !!) En ’t mag gezegd worden: de muzikanten speelden 

voortreffelijk zodat het voor de danskoppels een makkie was om in de 

maat te blijven. 

Voor de Magriet werd de paal met linten in het midden gezet. Blijkbaar 

waren er verschillende dansers waarbij “Matrousjka’s” nog vers in het 

geheugen was blijven hangen en deed de paal hen denken aan één of 

andere bar van lager allooi. Want nadat eerst een pet van een hoofd 

verdween en daarna een muts en vervolgens nogmaals een pet moest 

het publiek toch stilaan de indruk krijgen dat we een stripteasenummer 

aan het opvoeren waren. Doordat verschillende dansers samen met de 

muts ook de kluts kwijt speelden, geraakten ook de linten met het 

vlechten in de knoop. Dit was lang geleden !! Heel even waren ook de 

muzikanten de kluts kwijt door die onverwachte wending, zodat we 

even zonder muziek stonden. Maar geen nood: na een klein oponthoud 

werd de dans netjes afgewerkt zoals het hoort. En de geïnteresseerde 

kijksters snapten maar al te goed dat er bij zo’n moeilijke dans al eens 

iets mis kan gaan. Dus na het groeten van het publiek dansten we onder 

groot applaus naar de kleedkamer en werden we prompt teruggeroepen 

op de vloer om nogmaals applaus in ontvangst te nemen.  

Al bij al kunnen we terugblikken op een geslaagde avond en we 

vermoeden dat de dames van de KVLV ervan genoten hebben. Daarom denken we dan ook aan het 

spreekwoord: “een generale repetitie met de nodige foutjes zorgt voor een supergoed optreden” . En 

dat doet ons sterk vermoeden dat we in Zillina een KEIgoed optreden gaan weggeven en een 

foutloos parkoers zullen doorlopen aldaar.  
 

      H & M 
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Zilina 31 mei – 6 juni 2005 

 

Dinsdag 31 mei 2005 

 

Eindelijk, het was zover. Na de zovele mooie verhalen betreffende het voorgaande verblijf van onze 

gildenbroeders en gildenzusters in Zilina (in 2003) waren we, Ria en ik, bijzonder nieuwsgierig naar wat 

deze uitstap ons zou brengen. 

 

Er werd bijeenkomst geblazen op de parking van de Heuvelhal alwaar we om 

11:00 uur zouden vertrekken. Rekeninghoudend met het academisch kwartiertje 

werd dit 11:25 uur. Maar er was een geldige aanvaardbare reden. De 

voorafgaande weken hadden een 7-tal Zilinaanse kunstenaars een tentoonstelling 

in ons gemeentehuis. Al de niet verkochte kunstwerken moesten tevens mee 

terug richting Zilina. Inclusief onze koffers, gildenkledij en ander 

gildenmateriaal, relatiegeschenken, … was het toch een flinke massa aan bagage. 

De bus had dan wel een aanhangsel als extra kofferbak, toch moesten er nog vlug 

wat creatieve handelingen uitgevoerd worden door de handige Harry’s onder ons. 

En dankzij de bereidwillige medewerking van een aantal gemeentewerklieden 

kwam alles toch in orde. Uiteindelijk werden een 35-tal gildenbroerders en 

gildenzusters, onze burgermeester Frans en onze gids en tolk Marcel, 

uitgezwaaid door het thuisfront. 

 

We waren nog maar juist ’t hoekske om richting Antwerpen, of we hoorden reeds 

de toonaarden van 1 van de 2 buschauffeurs. Was het nu de Mark of was het nu de Karel? We kregen volop 

toelichting aangaande de inrichting van de bus, waar de drank opgeslagen was en hoe we die konden 

verbruiken, het gebruik van het toilet waarbij de mannen verzocht werden om ook al zittend te wateren, … 

Vervolgens werd het routeplan toegelicht. Via Antwerpen, Hasselt, Heerlen, Keulen, Frankfurt, Nürnberg, 

Regensburg, Passau, Linz, Wenen en Bratislava, zouden we uiteindelijk Zilina moeten bereiken. Beide 

chauffeurs wensten ons een gezellige reis toe. 

Onze burgermeester wenste en hoopte dat het voor iedereen een reis van goed humeur en goede vriendschap 

zou worden. 

Fons, onze hoofdman, sprak de hoop uit dat het voor iedereen een goeie reis zou worden. 

 

De bus vond vlotjes zijn weg doorheen het Limburgse landschap. De gazet veranderde meermaals van 

eigenaar en enkelen deden een eerste schuchtere poging tot het spelen met de kaarten. Rond 13:30 uur 

passeerden we de Belgisch-Duitse grens. Net voor Rösrath namen we onze eerste rustpauze, annex koffie- 

en plaspauze (van 14:20 uur tot 15:05 uur). Enkele van onze dappere Galliërs deden zich reeds tegoed aan 

fritten met Duitse braadworst. 

Dan ging het in één ruk door naar ‘Rasthof Jura’ langs de A3 Nürnberg-Regenburgs (aankomst 19:45 uur, 

anderhalf uur pauze, vertrek dus om 21:15 uur). Een ideale gelegenheid om onze hongerige magen te voeden 

en dorstige monden te lessen. En net zoals thuis,  iedereen voldaan na de maaltijd, de zetel in. Knop 

ingedrukt en met zijn allen kijken naar de film ‘The Planet of the Apes’. Rond 23:10 uur passeerden we de 

Duitse-Oostenrijkse grens. 

 

Woensdag 01 juni  

 

Vanaf 01:25 uur tot 02:15 uur gebruikten we onze eerste nachtpauze in baanrestaurant ‘BP Express – 

Rosenberger’. En wat deden we? Bitje eten, bitje drinken en natuurlijk toiletteren. Rond 04:00 uur 

passeerden we zonder enig probleem de Oostenrijkse – Slovaakse grens. Nog een kleine 204 km.  
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De reis was zo voorspoedig verlopen, dankzij de rijkunst en rijplanning van onze chauffeurs, dat we 

alsnog een pitstop moesten inlassen om niet al te vroeg in Zilina aan te komen. Ondertussen had 

Marcel(M) Zlaton reeds uit zijn bed gebeld en werden we door hem naar een parking in Zilina 

afgeleid, alwaar de kunstwerken opnieuw tentoongesteld werden. 

 

Uiteindelijk bereikten we rond 08:30 uur onze 

verblijfplaatsen in Branicha, prachtig gelegen in de 

bossen en tussen de bergen. Na het in beslag nemen van 

de slaapplaatsen en het opbergen van al ons materiaal 

werden we rond 09:00 uur uitgenodigd voor ons ontbijt. 

Een korte steile klim, een flinke kuitenbijter, bracht ons 

naar de eet-ontspanning-drankgelegenheid. Hier werden 

we echt als gasten behandeld. Er waren geen activiteiten 

gepland zodat er gelegenheid was tot wat uitrusten en/of 

opfrissen. 

 

Om 13:00 uur kregen we ons middagmaal voorgeschoteld (soep, fritjes met coteletten en 2 

rijstbollen). In de namiddag werd er letterlijk en figuurlijk van de natuur genoten. Een wandeling 

met zijn allen langsheen het bergriviertje bracht ons wat dieper en hoger de bossen in. Grote bruine 

en witte huisjesslakken poogden op gevaar van eigen leven ons pad te doorkruisen. Sommigen 

verzamelden natuurstenen van diverse afmetingen. Anderen kregen een seksuele (her)opvoeding 

van een koppel slakken. Helemaal open en bloot beoefenden ze standje 19 van de slakken-

kamagurka, ik bedoel slakken-kamasutra. Het ging allemaal wel erg tergend langzaam. 

 

En na de ontspanning, de inspanning. Een eerste dans- en vendelzwaaienrepetitie op de 

hotelparking, met als publiek onze meegereisde niet-dansers gildenleden. Dat was toch wel iets 

speciaals. 

En na de inspanning, het aanvullen van onze verloren calorieën. Een 2
e
 keer warm eten, 

gespiraleerde macaroni-wormen met kalfsvlees. Echter geen toetje! Ook onze 2 zieken, M&M, 

werden gekeurd door de plaatselijke vrouwelijke huisarts en niet goed bevonden. M kreeg een 

antibioticakuur voorgeschoteld en M werd meegenomen naar het ziekenhuis voor verder onderzoek.  

Het verdere verloop van de avond speelde zich af in de ontspanning- en drankplaats. Hier werd er 

nagekeuveld, werd er weer flink gerummicu(pt)(bd), werd er weer flink met de kaarten 

gekoejoeneerd en in mindere of meerdere mate werd er geproefd van de plaatselijke 

drankgeneugten. 
      Francois Spoelders 
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Donderdag 02 juni 

Zon en wolken wisselen elkaar af en ’t beloofd een mooie dag te worden. Na ’t ontbijt ondekt Jan 

een gevlekte landsalamander (= ook vuursalamander). Zijn naam dankt hij aan het feit dat hij voor 

het eerst gezien werd toen hij uit een brandend stuk hout kroop dat in het vuur lag. 

We zitten al vroeg in de bus op weg naar Polen, genietend van ’t mooie landschap of van een 

spelletje koejonnen voor de fanatici. Aan de grens is ’t serieuze controle, alle paspoorten worden 

gecontroleerd. Spijtig voor enkelen die hem niet bij hebben en alzo Polen niet in mogen. Marcel 

Mous reist met hen terug naar Zilina. Juist de grens over zien sommigen een vos het bos inrennen. 

Polen is dichter bevolkt en ’t is erg bergachtig. Er wordt ook hard gewerkt aan een nieuwe brede 

weg. De economie is hier bloeiender dan in Slowakije, vooral 

rond de steden. Tegen de middag bereiken we Oswiecim of 

Auschwitz. Enkelen gaan inlichtingen inwinnen en hebben 

voor de groep een Engelstalige gidse voor een drie uur 

durende rondleiding weten te bemachtigen. Frans Schrauwen 

neemt de taak op zich als tolk.  

We stappen onder “Arbeit macht Frei”. Voor diegenen die 

meer weten over de oorlog hoeft er geen uitleg bij. Auschwitz 

was een militaire basis, dat uitgegroeid is tot een werk- en 

vernietigingskamp tijdens W.O.II . Hier werden ook 

medische experimenten uitgevoerd. We zien de blokken, die 

ingericht zijn als musea en bezoeken er verschillende. De asse van de doden staat in een enorme 

urne. Heel indrukwekkend zijn de massa’s haren, schoenen, valiezen, brillen, tandenborstels,…. 

Ook  de maquette van douche tot gaskamer en verbranding blijft bij. Blok 10 en 11 krijgt aparte 

uitleg, waar je het koud van krijgt in de zon. De Belgische blok wordt ook aangedaan en ’t is 

muisstil. We stappen voorbij een galg waar 12 personen werden opgehangen. De gezaghebbers 

leefden ook hier vlak bij het crematorium. Onvoorstelbaar toch allemaal !!! 

Sommigen zoeken nog wat informatie bijeen en met de bus gaat het nu richting Birkenau. Dit is het 

vernietigingskamp waar meer dan 1,5 miljoen mensen 

werden vermoord. De ingangspoort (gebruikt in 

oorlogsfimen o.a. Schindlers List) en treinsporen maken een 

enorme indruk. De treinsporen werden pas in 1944 

aangelegd, voordien legden de gevangenen de afstand te 

voet af. Na de nodige uitleg bezoeken we de houten 

barakken waar de gevangenen sliepen en leefden, we 

proberen ons hier iets bij voor te stellen. Spijtig dat er niet 

genoeg tijd meer is om dit immense domein rond te 

wandelen, maar er zullen er zeker nog terugkomen naar 

hier. Frans bedankt de gids en overhandigt haar een Essens 

speldje met wapenschild.  

En of we nu honger hadden ?? Ja natuurlijk !! en in Art Deco, een soort quick, wisten ze van 

aanpakken. Om 16.30 u ging het terug huiswaarts, of richting Zilina; we zijn zo vertrouwd met de 

omgeving Branica dat we het al “thuis” noemen. 

 

Aan de grens merken we nog maar eens dat de controle er streng is: een busje wordt helemaal leeg 

gehaald. Dus “thuis” wacht ons een heerlijke maaltijd na alweer een lange busreis. En ja hoor er 

wordt nog maar eens gekust. Voor Carina,die jarig is, gingen we in de rij staan en de knuffelbeer 

van Ria zal vannacht gezelschap krijgen. Gelukkig hebben ze ook goede medicatie daar in Zilina, 

vraag dag maar eens aan Marcel Verbist.  
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In de bar, bij Anton en Vlado wordt er nog druk gekaart, gerummicubt en gedronken tot we er moe 

van zijn. Als je dan wilt gaan slapen, bots je op een internationale pingpongwedstrijd: Essen-Zilina, 

in de ontspanningsruimte. Uiteindelijk slaapt het hele internationale gezelschap want morgen is het 

weer vroeg dag. 

 

Vrijdag 03 juni 

Na een stevig ontbijt zoals we dat “thuis” gewend zijn vertrekken we naar …..school in Zilina. 

Iedereen is in gildekledij in de bus en voor sommigen wordt dit hun première of voor anderen een 

repetitie. Stefan, de direkteur, stelt ons voor en Frans en Marcel (tolk) doen 

hun uitleg. Dit is de enigste school in Zilina waar vanaf het 1
ste

 leerjaar al 

Engels wordt onderwezen. We staan 

aan de kant te wachten en dan is het 

zover. Bij de eerste dans (de kadril van 

Putte) roept Herman “Yep” en er is 

gelach, gejoel en gegiechel,….  Na 

elke figuur een daverdend applaus. Dit 

hebben we nog nooit meegemaakt, 

maar de sfeer zit erin. 

Er was een aparte kleedruimte voor de 

mannen en de vrouwen, voorzien van 

de nodige drank, José: ’t was toch lekker hé ?! In de pauze komen we te weten dat “Yep” hier wil 

zeggen : “ik wil seks met jou”. Ja, ja Herman dat was wel de intro hier, zelfs de directeur genoot 

ervan. Buiten de schoolpoort verstaan ze “yep” ook, een oudere man die passeerde keek zo raar.  

Voor de pauze waren de kinderen 7-12 jaar oud, nadien waren het pubers: 12-16,17jarigen. Bij de 

gild is een nieuw woord geboren, later zal het zelfs een werkwoord worden: “yeppen” en nog veel 

meer zelfs. Door onze oude dansen kunnen we de pubers hun aandacht trekken en sommigen 

genieten, lachen, giechelen, …… De Margriet is de perfecte afsluiter, de buschauffeurs helpen met 

ontwarren. De liggende wip is vooraf opgesteld en de direkteur mag een openingsschot doen. Toch 

wel een zijvogel eraf zeker !! Stefan stijgt in de achting voor al die kinderen. Enkele jongens en 

meisjes proberen ook te schieten, nog niet zo simpel. Na een dankwoordje vertrekken we nu naar 

Zilina stad, het Mariaplein. In stoet, met dragers, 

komen we er toe. Er is volop ambiance en ’t is heerlijk 

weer. De zweepslagen trekken onze aandacht en we 

moeten ons klaarmaken. Een mooi podium maar niet 

zo groot. Dit gaat goed worden, alhoewel we al moe 

zijn van onze repetitie of première. Na de 

aankondiging van onze groep steken we van wal en 

wie horen we 

daar “yep” 

roepen ? In de 

groep zit de 

sfeer erin en 

ook het publiek geniet ervan. 

May en Marleen zorgen voor een slok water en we kijken 

naar het vendelspel van Mark. Het tweede deel is ook 

geslaagd, zeker de Margriet die mooi gevlochten is. De 

vlaggendrager, Mark, heeft heel de tijd op ’t podium alle 

nodige schokken opgevangen. 
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In stoet stappen we naar de bus en onderweg wordt er veel gegroet. Fons, José, Marcel en Frans 

worden officieel in Zilina ontvangen met de nodige borrels. José begint er wat van te kennen. De 

bus brengt ons terug naar de school, waar een feestmaal ons wacht na de nodige verkleedpartij. 

Appelsap, water, munt en fruit sieren de tafel. Eerst een heerlijke brocollisoep met korstjes, dan 

aardappelpannekoek met een soort stoofvlees ertussen en groenten, en dan gebak na. En of dit ons 

smaakte !!  Het fruit mogen we nog meenemen, we kunnen dit niet geloven. Nu is het nog wachten 

op de officiële afvaardiging. Sommigen genieten van het weer of de omgeving, anderen willen naar 

de “Metro”. Ver rijdt de metro niet want het is een grote makro, 

waar je ook met  kaart binnen mag. Dan maar een koffie 

gedronken. Rond vier uur gaan we sight-seeïngen met de bus. 

Mooie streek en we komen in Bethlehem terecht in Rajecka 

Lesna, ten zuiden van Zilina. Jozef Pekara heeft 18 jaar aan 

deze houten beeldengroep gewerkt, van 8,5 m lang, 3 m breed 

en 2,5 m hoog. Alles beweegt door fietskettingen, wat je 

achteraan kan zien. Verschillende facetten van het leven komen 

aan bod; houthakkers, de oogst, de smid, kerstmis, 

pottenbakkers, kerken, kastelen, van druif tot wijn, ontspanning, 

……..   

 

Een ijsje of een biertje smaakte weer heerlijk. Terug op weg naar bezoeken we even Aphrodite, we 

zijn niet in Griekenland, een heus kuuroord met natuurlijke warmwaterbronnen. Heel duur naar ’t 

schijnt en toch ook een beetje Belgisch want elk kuuroord krijgt de vermelding Spa, omdat dit 1 van 

de eerste kuuroorden was. De Oosterse sjeiken hebben dit laten bouwen: 2 marmeren leeuwen naast 

Aphrodite, een enorme hal en glazen koepel met glasramen. Rust ervaar je door de klanken van de 

pianist aan zijn vleugel. De tuin is ook mooi aangelegd en het kuuroord is verbonden met het hotel 

aan de overkant van de straat. Mensen van Hoger Streven kunnen hierover meepraten. Over vogels, 

planten en zwanen babbelen we terwijl we de vijver rondwandelen in een park aan de overkant van 

Aphrodite. Dat het hier meer toeristisch is merk je aan de huizen en de grotere rijkdom. Ook zie je 

verschillende ski-oorden in het hoge Tatra gebergte. In Zilina wordt Zlaton aan de metro afgezet en 

bedankt voor de uitstap. 

We keren weer huiswaarts, waar ons nog een warme maaltijd wacht Na deze mooie dag is het 

terrasjesweer en Louis haalt zijn accordeon boven. Er wordt vrolijk mee gezongen, vooral Kareltje 

weet van geen ophouden. Er wordt weer volop gerummicubd en gekaart in ’t café. Geen chips maar 

geitenkaas (precies dikke spaghetti) is een lekker hapje als je ervan houdt. May van Piet voelt zich 

nog jong, zeker achter de toog en naast Anton. In de ontspanningszaal van de slaapblok is een heuse 

disco aan de gang, want weer een andere groep jongeren verblijft hier voor 1 nacht. De begeleiders 

proberen ze stil te houden, maar er is geen beginnen aan. Oorstoppen is de enige oplossing om je 

van de wereld af te sluiten. 

We mochten uitslapen van Fons, maar de nacht bleek weer veel te kort te zijn. 

 

 
May Van den Bogerd 
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Zaterdag 04 juni 

 

S’Morgens werd ik weer op men normaal uur wakker, zo wat rond kwart voor zeven. May Cool en 

de Piet waren al volop aan het stoemelen en doen, (wat dat weet ik niet)want er werd van deeg weg 

en weer gelopen boven. 

Douchen was ook zo gepiept want de mannen van onze gang waren vroege vogels en ik was 

gewoonlijk de laatste. Nadat ons Zej ook gewassen, gedroogd, geplamuurd en bijgeverfd was 

trokken we naar de refter. (onze dagelijkse ochtendklim) Het ontbijt stond zoals elke ochtend al 

weer klaar en we konden gelijk aanschuiven. Na het ontbijt konden we de keuze maken om een 

grote wandeling te maken, een kleine platte wandeling of pootje baden!  

Omdat ik nog niet helemaal honderd ten honderd was heb ik maar voor de gulden midden weg 

gegaan , en ben wat plat gaan wandelen met de Stanny , de Sis, de Jos en de Francois. Het kwam er 

gewoon op neer dat we heel onderweg wat aan het kletsen zijn geweest, De Stanny wist ons nog  

wat bij te brengen op plantengebied, met de bedoeling dat we hem hielpen met het dragen van de 

stenen die hij vond. Maar der was er maar ene die daar in trapte natuurlijk. Weer ene van den Hoek. 

Tegen twaalven werden we aan het middagmaal verwacht en dat wilde we natuurlijk voor geen geld 

missen. Het was lekker vermicellisoep met nadien een kipfilet in een jasje met wat sla en 

aardappeltjes (weeral lekker). 

Na het eten moest we ons klaar maken om in Gildekleren te vertrekken voor ons laatste optreden in 

de stad. De Karel bracht ons ter plaatse, in de stad aangekomen  kreeg weer iedereen wat in zen 

handen geduwd en trokken we stillekes naar de binnen stad. Het was nu wel opvallend kalmer, 

reden was natuurlijk dat alle winkeltjes gesloten waren.  

Bij het podium aangekomen was er nog een groep aan het optreden, het waren eigenlijk mensen van 

onze leeftijd!! Kan me wel niet juist herinneren van waar ze waren. Van zodra we op het podium 

stonden merken we toch dat er wat publiek stond te kijken en dat we toch een beetje succes hadden. 

Maar wat gebeurde er tijdens de Polkaschanzewit!! Op een gegeven moment is mijne Altsheimer 

weer komen opsteken en stond ik op een verkeerde plek. Bij het herstel van de fout was ik dan 

plotseling met Ria aan het dansen. (Was eigenlijk ook wel eens leuk)  Maar bij het in de kring 

komen staan ben ik toch maar vlug van plaats gewisseld. Ik denk dat niet veel mensen dat gezien 

hebben.  

Na het optreden was het  tijd voor een groepsfoto! bij de fontein. Maar enkele Slowaakse bengels 

hielden hier een daar een spuitmond toe en oeps den helft van de groep was nat!! Was wel 

verfrissend!! Misschien zien we dat nog wel op de foto’s.  

Ondanks dat de meeste winkels gesloten waren zijn we ons nog snel gaan om kleden  om nog wat 

door de stad te lanterfanten. Ik had wat kronen afgehaald, kon daar heel royaal een groep van 9 man 

op een terrasje trakteren, een ijsje geven, en dan nog op nen donkere Leffe trakteren, (nee het was 

Hoegaarden, wijn water , want de rest van de groep hadden den Leffe allemaal al op gezo….. ) en 

dat allemaal voor 500 kronen. Ja en omdat het zo goedkoop was hebben ze me dan maar allemaal 

terug betaald. 

Tegen half zes hadden we afgesproken aan de bus,  het podium was ondertussen ook al opgeruimd, 

dus zijn we op ons gemak naar de bus gelopen!! En mannen, ik had een goei gevoel!! Want ik had 

nu wel TWEE ijsjes op!! José, ik beloof bij deze dat ik er dus niet meer over zal klagen! Dan weer 

met de bus terug richting ons kamp! We waren allen benieuwd wat we nu te eten kregen! Het was 

dit keer een soort goulash soep. Heerlijk weer.  En toen we nog volop aan het natafelen waren kwam 

Zlaton aanzetten met  de nodige Slowaakse cola! (ik heb nog altijd spijt dat ik niet heb kunnen 

proeven , met die stomme pillen) 
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Ook was de voorzitster van het koor meegekomen met haar man , en Zlatons’ vrouw. Eigenlijk 

waren dat heel eenvoudige gezellige mensen. De kunstenaars die in Essen hadden tentoongesteld 

werden ook nog verwacht alsook de afgevaardigde van Burgemeester. En die moest weer eens laten 

zien hoe dik dat zijn nek was denk ik want, alles moest ruimen en plaats maken zodat hij bij z’n 

mensen kon zitten. (had ik het even moeilijk mee) Maar hij nodigde ons uit om volgend jaar weer te 

komen! Hopelijk kan de Frans dat waar maken ! 

En er werd weer met de cola rond gegaan , en met wat weet ik nog allemaal wat ik niet mocht 

hebben. Ik ben even afgezakt naar de bar en heb daar wat liggen Koejonnen met de Marc, Piet en de 

Leo. May Blok maakte al gelijk kennis met een van de meiden die daar ook gezellig zaten te 

genieten van een drankje  en een nog straf drankje ook, want een van die meiden ging naar buiten en 

viel plat op hare smoe… En het bier werd nu ook naar boven gebracht,dus dachten we om daar dan 

toch maar eens een kijkje te gaan nemen.  Waren mijn andere kaartmaten daar al volop aan het 

rikken. Ik heb nog getracht me daar even tussen te gooien. Maar op dat moment begon Zlaton op 

zijn accordeon te spelen ,en konden wij het  meezingen niet laten .  

En ja hoor wat hadde gedacht. De vuilbak 

kwam boven , nog ne plateau, een leeg vat 

bier, en onze Jan was vertrokken voor z’n 

drum nummertje : “In the Mood “  …….en 

dat waren we allemaal.  

Later waren er natuurlijk nog nen hoop in den olie!!  

Piet  v.G. dacht dat hem niet had gedronken en wilde 

even binnen doorlopen en stote daarbij z’n ebben, heeft daar ook enkele weken mee gelopen 

(scheurtje in de gewrichtbanden) En de Marc had ook ne gekke toer uitgehaald want die mankte 

s’anderendaags ook van deeg! Maar stillekes aan werd het ook tijd om naar ons beddeke te gaan 

want den dag der op hadden we nog een  heel terugreis voor de boeg. 

 

Zondag  05 juni 

 

De zondagmorgen  hoorde ik weer gestoemel boven mijne kop en ben dan weer maar gaan douchen 

en me gaan wassen en alvast met inpakken begonnen want de dag van vertrek was weer 

aangebroken.  

Bij het ontbijt hebben we ons gastheren en -vrouwen nog eens in de bloemekes (van Leonidas) gezet  

want eerlijk is eerlijk, van de weinige mogelijkheden die ze hadden , hebben ze het beste er weten 

uit te halen , en ik heb daar alle dagen goe gegeten ! 

Na al het lekker weer binnen gespeeld te hebben konden we verder gaan inpakken en stonden de 

bussen al weer klaar om te vertrekken richting Essen.  Iedereen had weer z’n zelfde plekske en om 

9.45 zijn we vertrokken. De Cyriel haalde zijn spel weer boven, ik bedoel zijn kaartspel natuurlijk 

en we waren weer vertrokken . Ge gelooft het of niet maar wij hebben gekaart tot 8.30s’avonds. 
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Gelukkig moesten we af en toe nog wat gaan eten en wa drinken en toch heb ik van het landschap af 

en toe genoten. (dat was net met die spellekes dat ik verloor) 

‘s Avonds kregen we nog een filmpke te zien en werd het rustig in de bus en vielen er hier en daar al 

enkele in slaap. Ik heb ook ergens een stop gemist, dus ik heb ook goed geslapen. 

 

Maandag 06-06 

 

Tegen een uur of zes zijn we in Essen aangekomen , En Rina van de Frans en Marina van den Bert 

hadden voor koffie met koffiekoeken gezorgd  dat deed toch wel even deugd. (die smaakte naar van 

Thillo)  Al snel ben ik met de Cyrile thuis een auto gaan oppikken en ook de Francois wilde dat 

doen. Maar dieë jonge had brutte pech, die heeft nog heel wat toeren moeten uit halen voor hij thuis 

was.  

Bij deze wil ik er toch weer even bij zeggen dat ik met volle teugen van de reis heb genoten ook al 

was ik af en toe maar nen halve! Niet alleen van de reis, maar ook van de kameraadschap die we 

hebben ondervonden met mekaar, dat bepaalde al voor maar dan 50 % het slagen van die week.! 

 

Ik wil  deze die dit alles hebben mogelijk gemaakt daar hartelijk voor danken ik denk dat ik dat wel 

mag zeggen namens alle deelnemers. Jongens dit pakken ze ons weer niet meer af!!  

 
 

 

 

   Marcel Verbist 
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Wisselschaalschieting Burg. Schrauwen 12 juni 2005 

 

 

 

Een zonnige dag waarop ik 20 schut(st)ters mocht inschrijven, wat toch goed was aangezien er een 

delegatie van onze gilde naar de doelschieting in Lichtaart was afgezakt. 

Er waren ook 2 vrouwelijke schutters bij, met name Lucienne van de Jos en José van de Fons.  En 

dat ze niet moeten onderdoen voor de heren heeft Lucienne wel bewezen met het schieten van een 

kal en 2 kleine vogeltjes.  Bij José was het de eerste deelname en mits oefening op dinsdag zal het 

ook bij haar niet lang meer duren.  Ook voor Jan Cools was het een mooie dag daar hij als eerste er 

in slaagde de hoofdvogel neer te halen, proficiat Jan. 

En dat het dit jaar spannend was bewijst de uitslag.  Op 3 rondes van het einde konden er nog 7 

schutters winnen, zodat het dan ook uitermate spannend was en iedereen naar iedereen stond te 

kijken totdat de laatste pijl was geschoten. 

Ikzelf mocht de schaal in ontvangst nemen met 1 puntje voorsprong op 3 naaste achtervolgers. 

Bij deze wil ik iedereen nog eens bedanken en hopelijk tot 14 augustus voor onze jaarlijkse Kip- en 

wijnschieting. 

 

 

Hier volgt de uitslag :   1. Nelen Jan         10 punten 

     2. Jaspers Fons + Van Thillo F. + Logghe Gaby   9  punten 

     5. Cools Jan + Aerts Piet + Pockelé Leo     6 punten 

     8. Wierckx Lucienne        5 punten 

     9. Van Gink Werner + Brosens Jos     4 punten 

    11.Boeren Leo         3 punten 

    12.Jaspers Jan + Krijnen Rudy      2 punten 

    14.Nelen Olivier + Boeren Patrick + Luyten Jan   1 punt 

    17.Nelen Benjamin + Quick Gerard + Francken José   0 punten 

 

 
Jan Nelen 

    Koning       
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Wist je dat…….. 
 De Lej met de dansrepetitie de rozenwalsrooskes plechtig aan Chrisje overhandigde, en 

zij daarop zei “da he d’uw wer niks gekost hé”. 

 De Rini nu tegen zichzelf ook SIRRE mag zeggen en niet alleen tegen onze Koning Jan Nelen, 

vermits hij tijdens het koningschieten bij Edel Tijdverdrijf zelf koning is geworden.  Proficiat Rini 

 Er eigenlijk een gelijke stand was tussen Rini en jawel nog een gildelid Frans Van Campen en ze 

uiteindelijk met 3 pijlen moesten kampen.  (Frans heeft z’n naam niet gestolen).  

 En wie was derde, jawel nog een gildenlid Bert Theuns. 

 Marcel Verbist liever met de directrice van de school in Zilina in ’t bed ligt dan met de griep 

 Fons Van Thillo zich afvroeg wie er ’t eerst de meet zou halen (streepkes zetten voor drank in de 

bus naar Zilina) 

 De knuffelberen Branica en Mariska een klein beerke hebben : Walter.  Ria en Carina ons 

trakteerden met snoepbeerkes 

 May Cools en Anton - den Block openhielden in Branica en Jan Cools dan wel naar ginder moet 

komen om te kuisen aldus May. 

 Bert zich belg laat maken.  Hij een bewijs van goed gedrag en zeden moet voorleggen maar dat 

volgens hem geen probleem is want hij heeft een zwembrevet 

 Jan Cools tijdens afgelopen wisselschaalschieting zich afvroeg of hij 2 x den hoge moest afschieten 

om gekust te worden door de vrouwkes. 

 er leden zijn die wel maandstonden kennen, maar geen zangstonden 

 er op de wandeling iets stond dat je niet kon horen: namelijk dovenetel 

 we geen boswandeling deden op zaterdag, maar gingen weitrappen 

 dat sommigen door hun voorraad gekende sigaretten geraakten en vonden dat ze daar alleen 

janetten-sigaretten konden kopen 

 de autoweg rond Wenen zo hobbelig was dat iedereen dacht dat er in de bus aan het yeppen waren 

 dat we onderweg in de bus zeker niks tekort kwamen, omdat er veel werd rondgegaan met bollekes, 

snoepjes en gebak 

 de Fons op de repetitie wel aan zijne paal denkt,…….. maar n  iet aan z’n wiel en linten. 

 

Lees dit niet !!!! 
Heb je niet gelezen wat hierboven geschreven staat ? Er staat dat je dit niet moet lezen… Waarom begin je 

er dan aan en ga je er dan ook nog mee voort als je dan toch gewaarschuwd bent ? 

Ik verzeker je dat je door deze regels te lezen niets wijzer zult worden. Als je dan nu toch nog aan het lezen 

bent, verspil je wel je tijd ! 

Heb je het dan echt niet begrepen ? Hou nu op ! Dit is het moment om te tonen dat je een karakter hebt…. 

Maar je bent nu halverwege dit stukje en je hebt nog niet kunnen ophouden met lezen. Je kan het niet van 

jezelf gedaan krijgen om de volgende zin niet te lezen. Of kan je het toch ? 

Neen, je kan het niet, want je bent nog altijd aan het lezen. Je leert hier niets, je amuseert je niet en toch lees 

je verder. Je doet alsof je door deze eenvoudige woorden betoverd wordt. Maar de schrijver had helemaal 

niet de bedoeling van je te betoveren. Hij wilde alleen maar eens kijken of je een goede raad kan opvolgen. 

Maar blijkbaar kan je dat dus niet. 

Er blijven nog maar een paar zinnen om te lezen en het is je duidelijk gemaakt dat er niets in dit artikel staat 

en toch lees je verder. Het is nu de moment om je te bedwingen en te stoppen met lezen. Leg dit blaadje nu 

gewoon weg. Het is pure tijd verspild ! 

Maar neen hoor, je bent nog steeds bezig met lezen. Je bent nieuwsgierig, zelfs de laatste regels wil je niet 

missen….. 

Verstond je de bovenste regel niet misschien ??      
              Herman Van Bavel 
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Tussenstand schieting staande wip 

 

NAAM 03/05 10/05 17/05 24/05 31/05 07/06 14/06 21/06 28/06 SUB. 

NELEN JAN 7 12 13 6 1 8 1 9 10 67 

BOSMANS STANNY 5  1   11 12 2 1 32 

NELEN OLIVIER 9 3 6 1  3 2 3 2 29 

VAN THILLO FONS 0 8 5   3 5 3 5 29 

KRIJNEN RUDY    4 8 5  4 2 23 

JASPERS FONS 6  4 0 6 0 2 0 4 22 

LUYTEN JAN   6 5  7 3  0 21 

LOGGHE GABY 0 5 1 4 1 2 2 5 0 20 

JASPERS JAN 1  6 1 3 2  1 4 18 

NELEN BENJAMIN 1 0 0 5 5 1 1 0 0 13 

WIERCKX LUCIENNE 0 6 0   0 1 0 5 12 

DE ROOY KEES    5   4  1 10 

BOEREN LEO  0 1 0  0 2  2 5 

BROSENS JOS  2 0   2 0 0 1 5 

BOEREN PATRICK         2 2 

VAN GINK PIET        2 0 2 

AERTS PIET       0  1 1 

FRANCKEN JOSE       0  0 0 

PELCKMANS MARIA      0 0  0 0 

           

Van harte gefeliciteerd 
 

Juli           Augustus 

 

5 Krijnen Rudy 

 Spoelders Francois 

 Van Nassauw Gerard 

6 Van Campen Dirk 

17 Mertens Kees 

19 van Gink Piet 

21 Verbist Marcel 

23 Quick Gerard 

 Bosmans Stanny 

24 Nelen Benjamin 

25 Jacobs Denise 

27 Van Meel Marcel 
 

 

 

 

 

            30 jaar huwelijk 

           Jan Nelen en May Anthonissen 

           29.08.1975 

3 Boeren Patrick 

9 Bastiaansen Paula 

17 Hontele Walter 

18 Pockele Leo 

20 Suykerbuyk Wis 

21 Van Thillo Alfons 

24 Seerden Elza 
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Voor onze dansleidster 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ria Suykerbuyk 
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Activiteiten 

 

Juli         Augustus 
 

03 15.15 uur Dansoptreden Klokhoeve  
03 14 uur Sponsorschieting staande wip 

Lichtaart 
05 19.30 uur Schieting op staande wip 
10 14 uur Doelschieting te Essen 

Verbr. Noorderkempen 
11 20 uur Raadsvergadering 
12 19.30 uur Schieting op staande wip 
15 20.00 uur Dansrepetitie 
17 14 uur Doelschieting te Schilde 

Verbr. Noorderkempen 
19 19.30 uur Schieting op staande wip 
20 20.00 uur Dansrepetitie 
21  Gentse Feesten 
24 14 uur Wipschieting te Schoten 

Verbr. Noorderkempen 
26 19.30 uur Schieting op staande wip 
31 14.00 uur Wipschieting Schilde 

Verbr. Noorderkempen 
   

 

Gentse Feesten 21 juli 2005 

Onze gilde zal dit jaar deelnemen aan de alomgekende Gentse Feesten. 
 

Wij worden verzocht aanwezig te zijn om 14.30u op het Woodrow Wilsonplein. 

Het optreden van onze dansgroep is voorzien van 17.55u tot 18.15u. 
 

We gaan deze uitstap doen met een autobus.  Het zou dan ook plezant zijn dat we met zoveel 

mogelijk mensen (ook niet dansers) deze unieke uitstap kunnen maken.  Een seintje naar de 

hoofdman is voldoende. 

Juist uur van vertrek en terugkomst zal later meegedeeld worden. 

 

Belangrijke data 

22.10.2005 : algemene Ledenvergadering 

06.11.2005 : Rommelmarkt 

10.12.2005 : besteeddag 

21.06.2006 : teerfeest 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tot ’n volgende Sepke 
 

 

02 19.30 uur Schieting op staande wip 
07 14 uur Wipschieting St. Ant Zoersel 

Verbr. Noorderkempen 
07  Antwerpse Stadsfeesten???? 
08 20 uur Raadsvergadering 
09 19.30 uur Schieting op staande wip 
14 14 uur Kip & Wijnschieting te Essen 
16 19.30 uur Schieting op staande wip 
19 20 uur Dansrepetitie 
21 14 uur Schieting Brandweer 
23 19.00 uur Schieting op staande wip 
26 20 uur Dansrepetitie 
28  400 j St. Sebastiaan Zandhoven 
30 19.30 uur Schieting op staande wip 
   
   
   
   


