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Voorwoord hoofdman 

 

Beste Gildenbroeders en Gildenzusters, 

 

 

Dit Sepke zal wat later in de bus vallen dan verwacht, maar als oorzaak een ingelaste korte 

verlofperiode. 

 

Twee vaste waarden in het Kempisch gildenleven zijn het schietspel en het gildenfeest. 

Traditiegetrouw wordt het schietspel georganiseerd op de eerste zaterdag van juni en het gildenfeest 

vindt plaats in het laatste weekend van juni . 

Dit jaar was dat anders. Bij gebrek aan een inrichter zag het er naar uit dat we een jaar zouden 

hebben zonder gildenfeest . Dankzij de Sint -Jorisgilde van Loenhout, werd een gildendag 

gekoppeld aan het door hen georganiseerde schietspel. Zo konden ook de actieve gilden die naast 

schieten ook vendelen, roffelen en dansen, onder elkaar verbroederen. 

Een verslag en de uitslagen hiervan kunt u verder lezen in dit nummer . 

U zal zien dat onze gilde schitterende resultaten heeft behaald .Ik wil dan ook iedereen feliciteren en 

danken voor uw inzet, inspanningen en opoffering van vrije tijd. Het is zeker een stimulans om op 

dezelfde manier verder te werken . 

 

De afgelopen maand werd getekend door het heengaan van onze oudste gildenbroeder Jos 

Loopmans . Uw talrijke aanwezigheid op de begrafenis was zeker een grote steun voor Julia en de 

kinderen. Wij bieden hen nogmaals onze christelijke deelneming aan . 

 

Ik wil bij deze ook de gelegenheid nemen om al de mensen te danken die zich tot nu toe hebben 

ingezet voor de restauratie van ons nieuw gildenlokaal . Er is al heel wat gebeurd, maar de behang- 

en schilderwerken zijn in aantocht . Alle helpende handen zijn meer dan welkom! 

 

Verder wil ik iedereen nog een deugddoend verlof wensen en tot op één van onze volgende 

activiteiten. 

Hoofdman  

Fons Van Thillo 
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Openingschieting staande wip  1 mei 2006 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Openingschieting 1 mei 
 

 

 

 

 

Uitslag     

     

Boeren Leo   10 

Nelen Benjamin   7 

Luyten Jan   6 

Nelen Gert Jan   4 

Boeren Patrick   4 

Wierckx Lucienne   4 

Van Thillo Fons   4 

Van Gink Piet   3 

Bosmans Stanny   2 

Van Campen 

Frans   2 

Logghe Gaby   1 

Nelen Olivier   1 

Krijnen Rudy   1 

Quick Gerard   1 

Anthonissen May   0 

Jaspers Jan   0 

Brosens Jos   0 

Aerts Piet   0 

Cools Jan   0 

De Rooy Kees   0 

Van Gink Werner   0 
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Dansoptreden Kapellenbos 7 mei 2006 

 

Om 11.30 u verzamelden we aan het zwembad. Gelukkig was het niet zo warm als vorige dagen, anders 

hadden we beter in het zwembad bijeen gekomen. Met een lange stoet van enkele volgeladen auto’s 

vertrokken we richting Kapellenbos.  

Bleek dat er iemand 70 jaar zou worden en om dat te vieren waren wij als verrassingsact (jawel: met 2 rr’n) 

gevraagd. Om te feesten had men immers de tent van de Gilde en de dansgroep ingehuurd. 

Toen we aankwamen in de Rozenlaan stond reeds half de straat vol auto’s van genodigden en op het moment 

dat wij ons afvroegen hoever dat we te voet zouden moeten gaan werd er teken gedaan dat we de oprit 

mochten oprijden en we konden ons parkeren op enkele meters van het feestgebeuren. Voor één keer 

voelden wij ons op het minst echte VIPs.  

Tijdens het afkloppen van onze kledij van de alomtegenwoordige gele bloesem bewonderden we de mooie 

grote tuin. Eerst overlegd waar we zouden dansen, want de “dansvloer” was bekleed met nogal lang gras en 

was op sommige plaatsen ook ferm hellend. We dansten een eerste programmakke en ondanks al de moeite 

was van ons gestamp niet veel te horen. Gelukkig gaf Ria telkens wat uitleg over de dansen tussendoor, 

zodat we wat konden bekomen van de geleverde inspanningen op de gazon. Er werd zelf geopperd om af e  

n toe eens een repetitie te houden op langharig tapisplein, kwestie van aan dit soort ondergrond gewend te 

geraken. Misschien een goeie tip voor 

inrichting van het nieuwe gildelokaal ? 

Tijdens de pauze werden we vergast op een 

koffie of theeke met gebak of 

boterhammetjes; we konden ook naar de 

pilstent, maar daar was het nog wat vroeg 

voor. Doordat het zo warm was  bleef het bij 

de meesten niet bij één bakje leut, en werden 

er nog één, twee, drie genomen. 

Ria had bij het tweede programma duidelijk 

uitgelegd dat bij de polka sjansewiet je soms 

probeerde elkaar op het verkeerde been te 

zetten, en ja hoor, we hadden goed 

geluisterd, want na de eerste wisseling 

stonden er al mannen met mannen en 

vrouwen met vrouwen te dansen, en er waren 

er ook zonder partner. We hadden te 

letterlijk goed geluisterd !!  Tijdens het 

tweede optreden trachtten de jarige mevrouw en haar partner om een pasje mee te dansen, maar het niveau 

was net iets te hoog gegrepen. Als laatste dans brachten we de Rozenwals, hoe kan het ook anders in de 

Rozenlaan ? Deze werd gebracht ter ere van de tuinman en zijn vrouw, die juist die dag 43 jaar getrouwd 

waren. Doordat we slechts met 5 koppels waren voor de rozenwals werd het te vieren koppel naast de kring 

geplaatst in plaats van er middenin, kwestie van niemand blauwe plekken te slaan tijdens het dansen. We 

hadden nochtans geprobeerd op een repetitie met Fons en Piet in het midden als tortelduifjes? Maar ’t was 

echt niet te doen. 

Na het verdiende applaus werd door de meesten toch de pilstent bezocht om eens te proeven wat er zoal 

voorradig was en ook voor den dorst natuurlijk. Terwijl zongen we samen met de familie nog enkele liedjes 

mee en nadien speelde den John nog verscheidene deuntjes uit zijn repertorium. Een beetje later namen we 

afscheid van de familie er reden we naar huis. Tenminste we hopen dat iedereen uiteindelijk de uitgang 

gevonden heeft, want we moesten langs een andere poort uit de tuin dan dat we erin gekomen waren. 

Uiteindelijk mogen we terugkijken op een aangenaam optreden in een zeer mooie en rustgevende omgeving. 

En voor de echte liefhebber, het lieflijke optrekje (witte huis) met dito tuin staat te koop voor zo’n kleine 54 

miljoen belgische franken. Een ideetje voor gildenlokaal, Fons ? De staande wip kan er in elk geval staan, en 

als het te warm wordt onder het schieten dan kunnen we in het zwembad afkoelen. (h) 
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Fietstocht Meerseldreef 5 juni 2006 

De zon had zich deze morgen al af en toe haar aanwezigheid flauwtjes gemeld. De weersvoorspellingen op 

radio Donna om 9u30 waren al bij al fietsvriendelijk: in de voormiddag redelijke bewolking, in de namiddag 

opklaringen vanuit het westen, met een temperatuur tot 20° C. 

Op deze Pinkstermaandag verzamelden rond 10u00 op het in heraanleg zijnde Heuvelplein een kleine groep 

van gildenbroeders en gildenzusters voor een ‘bedevaart’-fietstocht. Een 2
e
 pelotonnetje zocht aansluiting op 

den Uil zodat we uiteindelijk met 16 leden een definitieve start namen richting Meerseldreef in Hoogstraten. 
 

Via de Horendonkse bossen en veldwegels en allerlei kronkelingen doorheen de Rucphense en Buissche 

heide genoten we van de prachtige natuur, zo dicht bij huis. Alleen was het vaak goed opletten met al die 

varkensruggen en rechtopstaande paaltjes als afboording van de fietspaden. Om 

van de tegenliggers nog maar te zwijgen. We waren duidelijk niet alleen op pad. 

Meerdere landbouwers waren het afgemaaide gras aan het ruggen. 
 

Na een uurtje fietsen vond de kop van het peloton het welletjes. De 

boerderijherberg ‘In den Anker’ was een aangewezen plaats om even te 

pauzeren. We werden trouwens met open armen ontvangen door de waardin. 

Echter ons geduld werd op de proef gesteld; de koffie was nog aan ’t doorlopen! 

Dan maar een korte toelichting; deze boerderijherberg dateert uit 1635 en is het 

oudste nog oorspronkelijke gebouw in deze omgeving. Het boerderijcafé heeft de 

oudste vergunning in Nederland. In 1998 ontving het de Nationale 

Monumentenprijs. 
 

Kort na 12u00 arriveerden we in de Meerseldreef. Nadat de fietsen gauw aan de 

kant waren gezet en de noodzakelijke sanitaire activiteiten uitgevoerd waren, 

werd het exterieur van het patersterras omgebouwd: stoelen en tafels werden 

verzameld en zodanig opgesteld zodat we lekker met z’n allen bij elkaar zaten. 

Hier zijn we toch sterk in! En dan werden de boterhammen en de pistolets uit het 

zilverpapier gerold. En het zonneke? Die zag dat alles goed was en liet ons 

genieten van haar opwarmende stralen. 

Na een korte wandeling in het Mariapark en een bezoek aan de grot aldaar, 

werden de neuzen alweer richting huiswaarts gezet. Langsheen de oevers van de rivier ‘de Mark’, dan eens 

links dan eens rechts, reden we toch alweer doorheen een prachtig stukje natuur. Allerlei plastieken tunnels 

merkten ons tevens op dat we de aardbeienstreek doorkruisten. 
 

In Wernhout deden we de voorste zaal in café ‘De Valk’ half vollopen. En ook hier staken de 

interieurombouwers opnieuw de handen uit de mouwen om hun geliefkoosde activiteit te verrichten. 

Eénieder bestelde zijn lievelingsdrank. 
 

Langsheen de velden van tuinders en boomkwekers fietsten we even later opnieuw doorheen de Buissche en 

Rucphense heide. Een aantal leden moest en zou persé nog een crème glacé (krijmglaske) willen eten. Ter 

hoogte van de bekende bocht op de weg tussen Achtmaal en de Lange Schouw stond de dame achter haar 

crème glacé kar ons al breedlachend op te wachten. Bijna iedereen deed zich te goed aan een pin met 

minstens 2 of meerdere gekleurde bollen en verschillende smaken. 
 

Rond 17u30 bereikten we ons eindpunt en stapten we bij de ‘Arabieren’ binnen. Hier  werden we overstelpt 

met vreugdekreten. Om hun tijd edel te verdrijven hadden een aantal gildenleden zich ingeschreven voor het 

jaarlijkse koningschieten ingericht door Edel Tijdverdrijf. Het bleek een keiharde strijd geweest te zijn 

tussen vader en zoon Van Campen (Frans en Dirk). Uiteindelijk werd Dirk de winnaar met het kleinst 

mogelijke verschil, nl. 1 punt. Ik kon toch wel merken dat Frans graag gewonnen had, maar hij gunde het 

den Dirk van harte; het bleef toch in de familie. Ondertussen heeft onze dansleidster May de 

schuttersmicrobe flink te pakken en de kunst van het schieten stevig onder de knie. Zij werd prompt tot 

prinses gekroond. 

Sportieve groeten, François. 
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Wisselschaalschieting Burg Schrauwen 17 juni 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Van Thillo Fons  1° plaats met 9 punten 

Brosens Jos  en Aerts Piet 2° plaats met 6 punten 

Nelen Olivier, Nelen Gert-Jan, Boeren Leo 3° plaats met 5 punten. 

 

Lucienne Wierckx :  1° plaats bij de vrouwen met 5 punten 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Met felicitaties van de burgemeester en schepen 

Uitslag     

     

Van Thillo Fons   9 

Brosens Jos   6 

Aerts Piet   6 

Nelen Gert Jan   5 

Wierckx Lucienne   5 

Boeren Leo   5 

Nelen Olivier   5 

Jaspers Fons   4 

Nelen Benjamin   4 

Bosmans Stanny   4 

Boeren Patrick   4 

Francken José   4 

Logghe Gaby   3 

Luyten Jan   3 

Jaspers Jan   1 

Anthonissen May   1 

Pelckmans Maria   0 

Van Gink Werner   0 

Raeymaekers May   0 
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Schietspel en gildendag Loenhout 24 en 25 juni 2006 

 

Het schietspel werd dit jaar georganiseerd door de St Jorisgilde van Loenhout. 

Zoals bekend was er echter voor de organisatie van het gildenfeest dit jaar geen gilde kandidaat voor de 

organisatie.  Daarom had de St Jorisgilde van Loenhout besloten om aan het schietspel van zaterdag , op 

zondag een gildendag te koppelen , zo konden de wedstrijden zonder onderbreking doorgaan met het oog op 

het landjuweel van 2010 te Vlimmeren. 

Dat dit initiatief door de hoge gildenraad zeer werd gewaardeerd konden we lezen in het dankwoord van E 

Van Autenboer in het programmaboekje. 

 

Zaterdag  Schietspel  
Om 13.00 uur is ons zestal onder een stralend zonnetje vertrokken naar Loenhout.  De locatie was prima , 

elk wapen had voldoende ruimte en waren in één lengte opgesteld. 

De handbogen helemaal links met daarnaast de kleine kruisboog en de buksen die vanuit de tent konden 

schieten. Aan de andere kant buiten de tent vonden we de St Jansboog en de voetboog. 

Na het vinden van de juiste plaats bij doel 9 dus , werden de bogen uitgepakt en zoefden de eerste 

proefpijlen al richting doel. 

Hoofdman en Jose vormden samen met de hoofdvrouw de supportersploeg. 

Vanaf 14.00 uur was het menens en ging de wedstrijd resoluut van start. 

Toen ik zowat halverwege de eerste ronde arriveerde was de sfeer een ietsie pietsie bedrukt.  Enkele hadden 

al een zes geschoten en dat zijn we niet gewoon van die mannen. Toch werd er vastberaden verder 

geschoten. 

Tijdens de pauze waren er traditioneel hard gekookte eitjes en broodjes met hesp een kaas waarvoor Jose 

had gezorgd. Die gingen er vlot in en blijkbaar heeft dat goed gedaan want na de herneming ging het een 

stuk beter en zag ik het vertrouwen groeien. 

Omstreeks 17.45 uur werden de laatste pijlen verschoten precies op tijd want de schutters begonnen al last te 

krijgen van de reeds ondergaande zon. 

Uiteindelijk behaalde we een totaal 1507 punten. 

Na eventjes links en rechts een lichtje op te steken betreffende de prestatie van de andere gilden konden wij 

al vermoeden dat ons totaal nog niet zo slecht was. 

Toen was het wachten op de uitslagen die vandaag na de schieting al bekend werden gemaakt , en niet zoals 

op een gewoon gildenfeest waar zondags de uitslag wordt gegeven alsook de rozenprijzen worden 

uitgedeeld. 

Jammer dat we onze opperkoning moesten missen want 

normaal was het voor hem zijn eerste schietspel als 

verantwoordelijke bij de handboog geweest. 

Dus nog een frisse pint drinken. Bij de Rini konden we al 

horen dat de gekookte eitjes goed verteerd waren. 

Omdat het wachten toch wat lang duurde zijn de schutters al 

huiswaarts gekeerd.  Er stond die avond voor hen blijkbaar 

nog van alles op het programma.   

Omstreeks 19.20 uur was het zover en konden we de uitslag 

ontvangen. 

Wij behaalden de vierde plaats dat wil zeggen dat we zomaar 

eventjes vijf plaatsen opschuiven. 

Met een heel fiere hoofdman zijn we terug naar Essen 

gereden. 

De volledige uitslagen zal u elders in het Sepke kunnen terug 

vinden. Het zestal schietspel Loenhout 2006. 

Frans Van Campen – Dirk Van Campen – Andre Van Aert – Rini Mol – Bert Theuns – Stanny Bosmans. 

Proficiat. 
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Zondag Gildendag 
 

Alhoewel de weerberichten niet veel goeds voorspelden was het nog aangenaam toen het om 12.30 uur 

verzamelen was aan het gildenlokaal in de stationstraat.  Iedereen was tijdig op post zodat er een laatste 

maal geoefend kon worden samen met de muzikanten en zangkoor.  

Ook de vendeliers oefende nog een laatste maal. 

 

Daarna richting Loenhout. 

Daar ter plaatse konden wij zien dat de organiserende gilde hun beste beentje hadden voorgezet om er een 

gezellige middag van te maken. Toch was het twijfelen …. gaan we buiten zitten of toch maar voor de tent 

kiezen.  De tent bleek de juiste keuze te zijn want toen de gilden nog volop aan het arriveren waren regende 

al pijpestelen. 

Niet makkelijk voor de hoofdman van Loenhout die bij de verwelkoming al meteen een half uurtje uitstel 

vroeg om af te wachten hoe het verder moest gaan verlopen.  Gelukkig werd het na een kwartiertje terug 

beter en konden na het opkuisen van de dansvloer de wedstrijden starten. 

Onze dansgroep had het nummer zes in de volgorde van de optredens en waren dus redelijk snel aan de 

beurt. 

Met de nodige spanning, die af te lezen was op de 

gezichtjes, werd er opgesteld en de muzikanten 

samen met het koor kregen hun plaatsje naast het de 

jurywagen. 

Onze Kadril Van Essen werd met acht koppels prima 

uitgevoerd en dat het gewaardeerd werd was al 

meteen duidelijk aan het applaus dat we mochten 

ontvangen. Ook de commentaar vanuit de jurywagen 

die de mooie muzikale omlijsting vermelde gaf ons 

een goed gevoel. 

 

Onze vendeliers hadden nummer elf in de volgorde 

van optreden. 

Gelukkig scheen op dat moment de zon en was er 

weinig wind. 

De vrije reeks waarvoor Marc en Wouter hadden gekozen werden op een goed tempo en vrijwel synchroon 

uitgevoerd. Op enkele details na bijna prefect zodat we met een redelijk gerust gevoel konden afstappen. 

 

Daarna was het zo snel 

mogelijk inschrijven bij het 

roffelen.Toen ik mijn 

gildenpas overhandigde 

bleken er nog vijf voor mij 

te zijn.Geduld dus maar dat 

geduld werd niet beloond 

want toen ik aan de beurt  

was het terug aan het 

regenen.  Gelukkig 

moesten we van de jury 

niet door de regen 

aantreden en kon ik mijn 

trommel droog houden. 

 

 

 

Toen was het tijd voor 
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onze traditionele kempische picknick.En omdat de regen onverstoord doorging moest dat ook in de tent 

gebeuren. Uiteraard hadden we hierbij heel wat bekijks toen de eieren door de lucht vlogen en we allemaal 

met zo een king-size boterham in onze handen stonden. 

 

Ondertussen was het weer helemaal 

omgeslagen en werd het duidelijk dat de 

rest van het programma in de tent moest 

afgewerkt worden.  Ondanks de 

bereidwillige medewerking duurde het 

wel even voor de dansvloer was 

vrijgemaakt   Nog 12 optredens hadden 

we te goed. 

Voor de vendeliers was dat niet zo 

simpel om de vlaggen niet tegen het 

tentzeil te laten belanden. 

De optredens kregen door het wat 

intiemere karakter in de gesloten tent 

wel veel bijval zodat iedereen toch nog 

min of meer tevreden kon zijn. 

Na al de geplande optredens kwam het 

amusementsorkest “St Lucia “ wat 

ambiance brengen in afwachting van de uitslagen. 

 

Om +/- 20.00 uur was het dan zo ver en kon hoofdman Frans van Hasselt 

beginnen met de proclamatie in aanwezigheid van het gemeentebestuur en de leden van de raad. 

 

Eerst roffelen en jawel hoor reeds voor de vierde maal op rij is het gelukt de eerste te zijn. 

Bij de uitslagen van het vendelen werden we zevende. 

Dat was iets minder dan we hadden verwacht na toch een goed gevendelde reeks van Marc en Wouter. 

Dan kwamen we bij het dansen. 

Traditioneel worden hier ook de punten afgeroepen van de laatste tot de eerste plaats. 

Achttien gilden hadden deelgenomen en naarmate de uitslag vorderde werd het wel heel spannend toen we 

zeker wisten dat we bij de top vijf waren, en bij de top drie sloeg de euforie zelfs over tot verbazing toen 

bleek dat onze gilde op de tweede plaats werd afgeroepen. Gewoonweg schitterend. 

Na handjes schudden en kusjes geven over en weer werd er besloten om nog een afzakkertje te nemen in het 

gildenlokaal. 

Leuk was het toen wij op de muziek van het orkest in polonaise de tent verlieten 

In het gildenlokaal mochten we onze koning nog begroeten om ons te komen feliciteren met de uitslag. 

Na nog een gezellige nababbel konden wij onze trotse hoofdman en vrouw Jose een goede reis toewensen. 

We kunnen terug kijken op een geslaagd weekend en hopen volgend jaar het nog eens te kunnen over doen 

op het gildenfeest van onze vrienden van Sint Joris Nieuwmoer.  

Nogmaals proficiat aan iedereen. 

Jan 
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Uitslag Schietspel Loenhout 24 juni 2006 
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Uitslag gildendag Loenhout 25 juni 2006 
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In gedachten 

 

 
Op 7 juni 2006 overleed onze gildenbroeder Jos Loopmans.   

 

Tesamen met z’n echtgenote, kinderen, familie en vrienden heeft de gilde afscheid genomen tijdens 

de begrafenisplechtigheid op dinsdag 13 juni 2006.   

 

 

Beste Julia , kinderen en familie, 

 

Namens onze Sint Sebastiaansgilde wil ik u onze oprechte christelijke deelneming aanbieden bij het 

verlies van uw lieve man en vake. 

 

Vandaag moeten we afscheid nemen van onze oudste gildenbroeder.  

Jos en Julia zijn ruim 54 jaar lid van de Sint Sebastiaansgilde . 

In 1952 legden zij samen de eed van trouw af. 

 

Van in het begin waren ze beiden zeer actief als boogschutter en als danskoppel.  Er was geen 

activiteit of Jos en Julia waren erbij, en door hun goed humeur waren ze graag geziene gasten bij de 

gilde. 

Bij conflicten was het Jos die de gemoederen kon bedaren .  

Ook nieuwe leden werden door Jos opgevangen en hij leerde hen het gildenleven kennen.. 

 

Uiteraard hebben zij gedurende deze 50 jaar heel wat meegemaakt . Bij een bezoekje bij hen thuis 

kwamen steeds de herinneringen boven er werden er boeiende verhalen verteld en door het bekijken 

van de fotoboeken bleven ze geïnteresseerd in het gildenleven. 

 

Vorige maand nog ter gelegenheid van hun 60 jarig huwelijk zagen we hoe hij genoot van ons 

bezoek en heeft hij nog een glaasje Leffe meegedronken. 

 

Als teken van 50 jaar trouw lid van de gilde mochten zij, terecht fier, op 7 april 2002 in het stadhuis 

van Hoogstraten de gouden papegaai en een gouden ereteken in ontvangst nemen . 

Vandaag mag Jos deze erkenning voor het laatst meedragen. 

 

 

Jos en Julia bedankt voor alle goeie herinneringen, die we dank zij jullie in ons hart kunnen 

bewaren.  

Als trouwe gildenbroeder en gildenzuster zijn jullie voor ieder van ons een voorbeeld geweest.  

 

 
Fons Van Thillo 

Hoofdman 
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Dansgroep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit jaar hebben de dansers en muzikanten weer het beste van zichzelf gegeven en 

daarvoor wil ik ze dan ook van harte bedanken.  Maar al deze repetities en optredens 

werden in goede banen geleid door onze dansleidster May !   

Ik wil graag eens een verklaring van haar naam geven ! 

 

M moedige dansleidster die elke repetitie een luidruchtige bende naar haar hand kan zetten 

A aandacht mannekes, we gaan beginnen 

Y Ying of yang of is dit chinees voor linkervoet of rechtervoet ?? 

 

 

A af en toe eens meedansen doet haar veel deugd. 

N naar elkaar, handen geven en halve toer rond 

T ’t is goed mannekes 

H holleblokkendans ? neen, eerst de Kadril van Essen 

O opnieuw beginnen ! 

N nie zo serieus hé mannen 

I iets trager muzikantjes 

S smile smile smile 

S stevig applaus voor de dansleidster, de muzikanten en jullie eigen ! 

E en het gaat lukken, zeker weten ! 

N ne dikke survei May voor je geduld en inzet en we gaan er weer stevig tegenaan! 

 

Ria Suykerbuyk 

 

 

Optredens dansgroep juli – augustus    Dansrepetities juli – augustus :  

telkens om 20.00u in nieuw gildenlokaal 

02.07.2006 11 juli viering Klokhoeve   vrijdag   14.07.2006 

21.07.2006 Gentse Feesten     donderdag   20.07.2006 

06.08.2006 Heemfeest Olen     vrijdag   04.08.2006 

27.08.2006 Ambachtendag Kiekenhoeve   vrijdag  25.08.2006 
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Tussenstand wekelijkse schietingen op staande wip 
 

Stanny Bosmans staat momenteel met een ruime voorsprong op de eerste plaats. 

Maar alles is nog mogelijk.  Zoals jullie weten tellen de tien beste schietingen van het hele seizoen. 
           

NAAM 02/05 09/05 16/05 23/05 30/05 06/06 13/06 20/06 27/06 SUBTOT. 

                      

BOSMANS S. 7 8 7 6 5 1 11 6   51 

BOEREN PATRICK 0 1 3 2   7 4 9 11 37 

VAN THILLO F. 13 2 1 2 2 2   10   32 

BROSENS JOS 5 6 1 1 3 3 2 4   25 

JASPERS ALFONS   5 6 6     3 1 4 25 

BOEREN LEO 8 2 0 0   5 2 3 1 21 

JASPERS JAN 3 0 0 5   2 2 1 1 14 

NELEN BENJAMIN   0 2 0 7 0 0 0 3 12 

VAN GINK PIET 2 1     3   1 3 1 11 

WIERCKX L. 2 5 0 0 1 2 0 1   11 

NELEN OLIVIER   4 0 0 2 1 0 0 3 10 

LOGGHE GABY 0 3 2 0   1 1   0 7 

ANTHONISSEN M. 1 0 3 0 0 0   2 0 6 

PELCKMANS M.   0 0 0   0 0 0 5 5 

LUYTEN JAN       0   1   1 1 3 

NELEN GERT-JAN       1           1 

COOLS JAN 0   0             0 

RAEYMAEKERS M   0         0 0   0 

VAN LOOVEREN R 0                 0 
 

Wist je dat … 

 De Fons zijne pijl opwarmt voor hij gaat schieten 

 Wist je dat  

 Piet van Gink op vrijdag 12 mei een feest verzet heeft naar zaterdag 13 mei om die vrijdag aanwezig te 

kunnen zijn tijdens 1st kennismaking met nieuw gildenlokaal, doch hij na die vrijdagavond die feest 

terug naar vrijdag wilde verzetten omdat hij dan ‘s zaterdags mee zou kunnen gaan tappen met de gilde 

op het concert van de harmonie. Van een echte gildenbroeder gesproken. 

 Op 9 mei Francois en Ria de trotse grootouders geworden zijn van een eerste kleinzoontje Floris, 

proficiat aan ouders en grootouders 

 Heel wat belangstelling was op de 1ste kijkdag van ons nieuwe lokaal, en we veel positieve reacties en 

suggesties hebben gehoord. 

 We reeds 2 kandidaten hebben (de 2 pieten) voor de tap te zetten in ons nieuw gildenlokaal doch zij 

eerst in zoveel mogelijk café’s de togen gaan testen op welke hoogte die best geplaatst wordt.. 

 Ria Suykerbuyk vroeg of er reeds een sluitingsuur werd vastgesteld voor het nieuwe gildenlokaal, Piet 

van Gink antwoordde : ja tussen 7 en 8 uur ’s morgens om te kuisen. 

 Ondertussen al heel wat gebeurd is , maar helpende handen zijn altijd welkom. 

 De ouders van Roger Van Turnhout hun diamanten huwelijksfeest hebben gevierd en onze dansgroep 

mocht er bij zijn. 

 Dat Theo Aerts uit Herselt door de raad der hoofdmannen is gekozen tot adjunct Opperhoofdman 

 Het schietspel volgend jaar wordt ingericht door de Sint Andriesgilde van Wildert en het gildenfeest 

2007 is toegekend aan de Sint Jorisgilde van Nieuwmmoer. Wij wensen onze beide buurgilden alvast 

veel succes toe met de voorbereiding 

 Het geleden is van 1995 dat onze dansgroep nog eens een 2° plaats behaalde op een gildenfeest 

(gildendag) en toeval of niet ook toen was dit in Loenhout. 
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Gildenlokaal  

Voor       Werken in uitvoering 
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Persbericht 
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Van harte gefeliciteerd 

 

  Juli           Augustus 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 jaar huwelijk 

 Fons van Thillo en José Francken 

19.07.1966 

 

 

 

35 jaar huwelijk 

Piet van Gink en Lea Van den Boom 

09.07.1971 

 

 

 

 

 

 

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 

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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Activiteiten 
 

 

  Juli          Augustus 
 
 

02  11 juliviering Klokhoeve 
04 19.00 uur Schieting op staande wip 
09 14.00 uur Doelschieting te Essen 
10 20.00 uur Raadsvergadering 
11 19.00 uur Schieting op staande wip 
14 20.00 uur Dansrepetitie 
16 14.00 uur Doelschieting te Schilde 
18 19.00 uur Schieting op staande wip 
20 20.00 uur Dansrepetitie 
21  Gentse Feesten 
23 14.00 uur Wipschieting te Schoten 
25 19.00 uur Schieting op staande wip 
30 14.00 uur Sponsorschieting staande wip 

Lichtaart 
   
 

 

 

Gentse Feesten 21.07.2006 

Het exacte uur van vertrek en bijkomende informatie zal per afzonderlijke brief bezorgd worden aan 

diegene die zich opgegeven hadden bij hoofdman. 
 

 

Heemfeest Olen  6 augustus 2006 

Onze gilde neemt dit jaar deel aan het Heemfeest te Olen.  Er zijn optredens van diverse volkskunst- 

en gildengroepen, oude ambachten, tentoonstelling Oude Buulmolen en bezoek aan heropgerichte 

Buulmolen aan de Sluizen te Olen. 

Onze dansgroep zal er optreden om 14.30u en 16.00u. 

Samenkomst en vertrek om 12.30 u met eigen wagen op de koer nieuw gildenlokaal. 

Gelieve een seintje te geven aan onze hoofdman wie aan deze uitstap zal deelnemen. 
 

 

 

 

Tot ’n volgend Sepke ! 
 

 

 

           En een Fijne vakantie!! 

01 19.00 uur Schieting op staande wip 
04 20.00 uur dansrepetitite 
06 14.00 uur Wipschieting St. Ant 

Zoersel 
06  Heemfeest Olen 
07 20.00 uur Raadsvergadering 
08 19.00 uur Schieting op staande wip 
13 14.00 uur Kip & Wijnschieting te 

Essen 
15 19.00 uur Schieting op staande wip 
22 19.00 uur Schieting op staande wip 
25 20.00 uur Dansrepetitie 
27 14.00 uur Doel Lichtaart 
27  Ambachtendag 

Kiekenhoeve 
29 19.00 uur Schieting op staande wip 


