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Voorwoord 

 

Beste Gildenbroeders en Gildenzusters, 

 

Iedereen heeft de voorbije maanden in de kranten kunnen lezen dat er heel wat 

leeft in de Sint Sebastiaansgilde van Essen  

 

Denk maar aan de officiële opening van ons lokaal en de opendeurdag met 

tentoonstelling op 2
de

 Paasdag. 

Ook onze jongste schutter Gert-Jan Nelen haalde de krant als winnaar van de 

wisselschaalschieting. Hij mag als eerste zijn naam schrijven in de 

wisselschaal die geschonken wordt door onze nieuwe burgemeester Gaston 

Van Tichelt. Knap gedaan   Gert-Jan!!! 

 

Maar het grote nieuws was natuurlijk de koningschieting, waar onze koning Jan Nelen geschiedenis 

heeft geschreven door zijn titel als koning voor de 3
de

 maal na elkaar achter zijn naam te schrijven . 

Jan zal in 2010 worden gevierd als eerste keizer in de geschiedenis van onze Sint Sebastiaansgilde 

en zal deze titel voor de rest van zijn leven meedragen. Nogmaals  proficiat Jan ! 

 

Het schietspel werd dit jaar ingericht door de Sint Andriesgilde van Wildert .  

Dit op de nieuwe voetbalvelden in de Steenovenstraat. Een mooie locatie en een goede organisatie 

maakten dat het een geslaagde dag is geworden. Onze schutters behaalde een mooie 6
de

 plaats van 

de 26 deelnemende handbooggilden . 

 

Het hoogtepunt in het Kempische gildenleven is het jaarlijkse gildenfeest, dit jaar ingericht door 

onze buurgilde Sint Joris Nieuwmoer. Door de vele regen dreigde het feest in het water te vallen, 

maar de mensen van Sint Joris gaven zich niet gewonnen. Met man en paard werd gewerkt, zodat 

het programma kon worden afgewerkt . Proficiat Nieuwmoer met de prachtige organisatie. 

 

Onze gilde was er natuurlijk ook bij. Een verslag hiervan en de uitslagen leest u verder in dit 

nummer. 

 

Al deze prestaties getuigen van een grote inzet van jullie allemaal . Daarom wil ik, in naam  van ons 

bestuur, iedereen hiervoor hartelijk danken.  

 

Fons Van Thillo 

Hoofdman 
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Openingschieting staande wip 1 mei 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UITSLAG OPENINGSSCHIETING 1 MEI 2007 

 

 

Van Gink Piet 10 punten 

Bosmans Stanny 10 punten 

Nelen Jan  8 punten 

Jaspers Fons  8 punten 

Wierckx Lucienne  7 punten 

Nelen Benjamin  4 punten 

Luyten Jan  4 punten 

Van Thillo Fons  3 punten 

Nelen Olivier  3 punten 

Boeren Leo     1 punt 

Boeren Patrik     1 punt 

Schevelenbos Marc     1 punt 

Balemans Marga     1 punt 

Aerts Piet     1 punt 

 

Volgende schutters hadden helaas geen enkel vogeltje : 

Nelen Gert-Jan, Tuytelaers Jaak, Pelckmans Maria, Logghe Gaby, 

Jaspers Jan, Brosens Jos, Nijs Ivo, Van Gink Werner, Cools Jan, Quick Gerard 
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Schietspel Wildert 13 mei 2007 

 

Het zestal : Dré Van Aert, May Anthonissen, Rini Mol, Frans en Dirk Van Campen, 

Stanny Bosmans behaalde op het Schietspel met 1.487 punten een schitterende  

6de plaats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook onze jeugdschutters konden eens proeven van wat een Schietspel H.G.K. inhoudt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proficiat aan alle schutters! 
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Koningsschieting 20 mei 2007 

Hallo allemaal, 

 

Hier een woordje van een gelukkige koning ! 

Na een paar maanden gespannen en zenuwachtig te hebben rondgelopen, 

was het zondag 20 mei eindelijk zover. 

’s Morgens eerst nog vlug langs het lokaal, dat die dag dienst deed als 

mijn tijdelijke woning.   

 

Dan naar de Oude Pastorij.  Dat we met velen zouden zijn liet toen al 

geen twijfel.  

Met zo’n 60 tal gildenleden konden we om 11 u. onze dag starten met een 

eucharistieviering, die werd voorgegaan door onze gildenbroeder Bruno 

Vos.   

 

Na de viering was het voor mij tijd om naar huis 

(lokaal) te vertrekken en konden jullie, in afwachting 

van de koetsen en harmonie, genieten van een lekker 

boterhammetje met hesp of kaas.   

 

Dat uurtje overbruggen 

leek voor mij echter een 

eeuwigheid, ik heb de 

koers voor blinden dan 

ook driemaal voorbij zien 

komen, maar ze hadden 

geen oog voor mij.  Waarschijnlijk omdat ik de breuk had afgelegd. 

 

Maar eindelijk was het zover. Ik hoorde de muziek en zag dat er een 

vlag voorop liep. 

Na het officiële gedeelte, waarbij ik over de vlag mocht stappen, zorgde 

de Koninklijke Harmonie Statievrienden voor een leuk muzikaal 

intermezzo. Daarna werd het tijd om iedereen te voorzien van een natje 

en een droogje. 

 

Om ongeveer 13.30u was 

het tijd om op te stappen want we werden nog op het 

gemeentehuis verwacht.  Daar werden we getrakteerd op 

een borrel, waarvoor mijn hartelijke dank. 

 

Eénmaal op het strijdtoneel aangekomen, schrok ik toch 

hoeveel bevriende gildes aanwezig waren, evenals 

genodigden van de wet en sympathisanten. 

En dan konden we beginnen met de ereschoten door de 

genodigden die werden bijgestaan door onze 

gildebroeder Stanny Bosmans. Bedankt Stanny. 

Terwijl waren Patrik Boeren en Steven De Neef ijverig in de weer om hun pronostieken te slijten, 

wat zeer goed lukte, want alle briefjes waren snel op. 
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Onze gildebroeders moesten zich aanmelden om een nummer te 

trekken, dit om de volgorde van schieten te bepalen.  

Om 15 u. werd ik ontdaan van sluier en 

breuk. Onze hoofdman las de 

reglementen en plichten voor, die een 

koning moet nakomen.   

 

En dan was het zover. Ik moest als eerste 

de ronde beginnen.  En of het spannend 

was… 

 

Fons Jaspers evenals Ivo Nijs raakten de vogel, 

maar deze gaf zich niet gewonnen. 

Ondertussen was het beginnen regenen maar 

niemand wist van ophouden, ondanks de vraag van onze hoofdman.  Wat 

nog maar eens onze samenhorigheid benadrukt. 

 

Juist voor ik moest aantreden voor mijn 7
de

 schot, nog vlug de vlimmen van 

mijne pijl gekamd, een diepe zucht slagen en aantreden.  Van zodra ik mijn 

pijl loste wist ik dat het goed was, de meeste schutters kunnen dit beamen.   

 

 

 

 

 

Maar ja, ik was er nog niet daar er nog 37 schutters 

hun kans mochten wagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een kleine 20 minuten, die een eeuwigheid leken, had 

iedereen geschoten en kon mijn vreugde niet meer op. 
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Na de kroning en overhandigen van de beurs en eierkoeken aan de maagd, was het de beurt aan onze 

vendeliers en daarna aan onze dansgroep om de rozenwals te brengen.  Proficiat allemaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegen 19 u. werden we terug in ons lokaal verwacht voor een breugheltafel en de avond af te sluiten 

met een babbel en een pint. 



vzw Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde - Essen 

v.u. Heikantstraat 33/2 - 2910 Essen 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 mei 2007 zal voor mij dan ook altijd een bijzondere dag blijven ! 

Allemaal hartelijk bedankt om mee te helpen aan deze heerlijke dag !!!  Tot een volgende zitting. 

 

 

Koning Jan 
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Pronostiek Koningsschieting 20 mei 2007 

 

Hoi iedereen, 

 

Zondag 20 mei is een dag dat we weeral in de boeken kunnen 

schrijven.Het was een fijne dag dat begon met een schitterend 

zonnetje ,maar de zon heeft het niet kunnen winnen.Maar wij als 

echte gildebroeders schoten de pijlen door de regen of het niets was. 

 

De pronostiek was vrijdagavond na de doeltraining in gang 

geschoten.Het was een schot in de roos want om 14.50u 

zondagsmiddag waren we uitverkocht. 

 

hier de uitslag van de pronostiek 

76 stemmen op Jan Nelen waarvan 8 juist waren met de 7 ronde 

17 stemmen voor de Stanny 

15 stemmen voor Patje 

3 stemmen voor broeder Bob met één stem als zijn pijl op zijn hoofd 

terecht komt.Dit was dinsdag al gebeurd. 

2 stemmen voor ons Celleke 

en 7 met een stem en dat waren,Ivo Nijs, Leo Boeren, Leo Pockele, Piet 

Aerts, Piet van Gink ,Jan Luyten,en onze Gaby 

 

In totaal waren er 120 pronostieken. 

 

Ik had een bord geschilderd met de 

woorden pronostiek : wie wordt 

koning of wordt het een keizerschot. 

En het laatste was het, waar iedereen 

van droomde.  We hadden een fiere 

hoofdman die alles onder fantastische 

controle had. 

Ik zou zeggen Jan nogmaals proficiat 

en chapeau.  

U bent een zeer waardige koning en 

over drie jaar en echte duvelkeizer. 

 

 

 

 

 

 

Dit was het verslagske van de twee dekens Patje en Steven. 
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Felicitatie 
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Fietstocht 28 mei 2007 

 

28-05-2007, Jaja je ziet het goed, ik ben aan mijn verslag begonnen dezelfde dag als we onze 

fietstocht hebben gedaan. Eerst en vooral nen dikke proficiat aan de Jos en de Stanny want die 

hadden het een beetje uitgestippeld had ik begrepen. 

 

De dag begon al redelijk goed, weinig of geen last van het feestje van Maria en de Leo dus dat was 

een meevaller wat ik had goed gegeten en gedronken mag ik wel zeggen. 

Om gelijk de fiets maar ff uit te preberen ging ik per velo naar den bakker om de bokes die we 

moesten meenemen. 

Na gepakt en gezakt te zijn en de banden nog een keert je op gepompt te hebben reden we richting 

Heuvelplein. Onder weg pikten we Jose en de Fons nog mee op. Er stonden er al een heleboel 

vertrekkens klaar en ik denk dat we nog ff op Ria v W hebben gewacht en dan gelijk zijn 

doorgereden. May en Jan hadden al bij het Gilde lokaal gestaan. (hadden bij de Leo en Maria te veel 

op natuurlijk) 

We zouden naar de Kreekrak sluizen rijden. We waren nog maar goed en wel weg en toen kreeg ik 

van de Jaaque al te horen dat mijn achterste band wel wat plat stond. Bij het College deze maar ff 

bij gepompt maar dat hielp niet zo goed. Aan de verbindingsweg stond de Marc en Marleen te 

wachten. Die hebben me snel naar hun thuis gestuurd om de Wouter zijn fiets maar te nemen.(nog 

bedankt he Wouter) Ondertussen belde Ria vW hare Francois op dat hij met de auto naar de Luc 

moest komen zodat hij daar een fiets kon nemen. Zijn band stond ook plat hoorde ik. 

 

Dus eindelijk waren we weg. We 

reden richting Huybergen , door 

het centrum van Hogerheiden naar 

Woensdrecht. Daar hadden we 

onze eerste stop. Het laatste café 

van de bewoonde wereld. (kwam 

ik de eerste bekende al tegen) 

Lekker een bakske koffie 

gedronken, allemaal een plaske 

gedaan en dan op naar de Kreekrak . Door de polder langs de autostrade onder het spoor en langs 

het water waren we eigenlijk snel daar. Effe bij het monument nog 

wat rond gekeken , dan een kippebilke van de Leo gesnoeperd en dan 

op naar de piknick weide achter een of ander oud ding van de sluizen 

van vroeger. 
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Al de koppeltjes konden netjes rug aan rug gaan zitten op ronde betonnen krukjes was wel een 

beetje een stom zicht. Maar wel handig, moest ik de boterhammeks zo maar over me heen geven, en 

er waren er nog die dat deden. Plots kwam daar een Nederlands koppel aangereden , en bleek het 

nog een collega van me zijn.  

Buikjes waren snel gevuld en toen konden we weer de 

fiets op. Langs dijken met of zonder schapen reden we 

richting Bergen op Zoom. Kwam ik op voor mij niet zo’n 

onbekend terrein, want in de verte keek ik op het fabriek 

waar ik dagelijks mijn aanwezigheidspremie krijg. Net 

voor de stad draaide we nog even rechtsaf om langs het 

water heen richting de Bergse plaat te rijden. (nieuwe 

woon wijkgebouwd in het water eigenlijk.) Kwam ik 

natuurlijk weer enkel collega’s tegen ! Maar tegen het 

einde van de boulevard achter de kleine geitjes zag ik twee grote gilde zusters. Die stonden ons op 

te wachten met den overschot van de frikadellen, de mosterd hadden ze vergeten. Maar de ribbekes, 

de worstjes en de stukjes kip waren lekker hoor.  

In het Strandhuisje zijn we dan weer aan de koffie gegaan , behalve de douanen natuurlijk die 

gingen aan de Leffe, maar het waren kleine Hollandse glaskes. Weer iedereen een plaske en wat nog 

meer gedaan , en dan weer de fiets op. Over de plaat, langs de Kraaienberg (die van bergen op zoom 

natuurlijk) over nog nen Berg achter de Matten burg via Hogerheiden, de Kooi , Huybergen noord 

richting de Pin. Dat was wel een pijnlijk stuk vond ik, zeker voor mijn poepeke , alhoewel Mia dat 

een heel kont vond. Toen hebben we wel ff wat regen gezien. Daar zaten Ria S en Geertrui op ons te 

wachten voor de volgende koffie en warm/lauwe/koude chocomelk. Enkel stoer de mannen moest 

natuurlijk aan den toog een pintje of een palmke gaan drinken. 

 

Helaas liep de tocht stil aan naar z’n einde. Nog een stukje langs de zoom en we belandde op den 

Hoek. Hier splitste de groep zich in twee. Die met hun platte banden van s’morgens, het volk van de 

Heikant en de Hoek naar rechts en de rest naar links. Wat die laatste nog hebben uitgespookt weet ik 

niet , zij zouden nog een bezoek gebracht hebben aan het Koningschieten van Edel Tijd Verdrijf. Ik 

braafkes mee naar Marleen en de Marc , terwijl Francois zijn auto ging oppikken. Later pikt hij mij 

op en heeft hij me netjes thuis afgezet.  

 

Ik dacht dat we konden terug blikken op een mooie tocht en alhoewel mijn Poepke (CQ Kont) er 

anders overdacht! Hei mannen nog eens bedankt en tot de volgende.                     Marcel van Jozeje 
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Dansoptreden bij “24 uur accordeonmarathon  voor Kikka”  9 juni 2007 

 

Onze accordeonist John Franken samen met Marianne Rombouts zouden  

24 uur accordeon spelen voor het goede doel Kika “Kinderen Kankervrij”.   

Hun streefdoel was om 2.400€ bijeen te verzamelen wat neerkomt op  

100€ per uur en dit van vrijdagavond 8 juni vanaf 18.00u tot zaterdagavond  

9 juni 2007 tot 18.00 u in ’t Hoefke Bergen op Zoom.   

Onze dansgroep had de eer en het genoegen hen tijdens deze monsterprestatie 

te ondersteunen met een dansoptreden. 

 

En om 18.00 u zaterdagavond was het zover.  Ze hadden het niet alleen gehaald 

om 24 uur te spelen doch verzamelden in totaal +/- 3.000€ bij elkaar. 

Proficiat langs deze weg aan Marianne en John.  

 

 

 

Wisselschaal Burg. Van Tichelt 16 juni 2007 

 

Hallo beste leden, 

 

Ik vond het heel aangenaam om eens iets te winnen. 

 

Natuurlijk verdient iedereen het. 

 

Het was wel heel spannend. 

 

Ik vond het heel leuk, met super toffe mensen. 

 

Dank u voor uw steun en begrip. 

 

Groetjes van het jongste lid Gert Jan 

                                              XXX 
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Uitslag 1°Wisselschaal Burg. Van Tichelt 16 juni 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam schutter Hoge Zij Kal Vogel 
totaal 

punten 

 5 punten 4 punten 3 punten 1 punt  

      

Nelen Gert-Jan  1 2 1 11 

Van Thillo Fons  1 1 3 10 

Nelen Jan 1 1   9 

Bosmans Stanny  1  5 9 

Brosens Jos   1 5 8 

Luyten Jan 1   3 8 

Boeren Leo   1 4 7 

Quick Gerard  1   4 

Boeren Patrik    2 2 

Nelen Olivier    2 2 

Tuytelaers Jaak    1 1 

Wierckx Lucienne    1 1 

Logghe Gabby     0 

Pelckmans Maria     0 
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Gildenfeest Nieuwmoer  23 – 24 juni 2007 

 

Een gildenfeest inrichten is hele organisatie. Alles kan in de puntjes worden voorbereid, maar het 

weer kan een spelbreker zijn en daar weten ze op Nieuwmoer nu alles van . 

 

Op zaterdag hadden de schietingen plaats, die van start gingen om 14 uur onder een natte en 

winderige hemel. Rond 17 uur werd het echter menens; een onweersbui kwam aangewaaid en de 

wedstrijden werden stilgelegd. De 22 geschoten pijlen waren voldoende om een uitslag te kunnen 

maken voor de wedstrijd handboog. Ons zestal, Dré Van Aert, Patrik Boeren, Rinus Mol, Stanny 

Bosmans, Frans en Dirk Van Campen, behaalde de 10
de

 plaats van de 29 ingeschreven ploegen . 

Proficiat mannen! 

 

Zondag begon met een gildenmis, gevolgd door een Academische zitting en een gildenmaal, waar 8 

van onze leden waren vertegenwoordigd. . 

Om 14 uur begonnen de namiddagactiviteiten met als eerste  het schoon inkomen . Onze Sint 

Sebastiaansgilde was met 44 gildenleden aanwezig . In hun prachtige kledij en met de door Ria 

mooi versierde bogen was het weer een schone groep die de 5
de

 plaats van het schoon inkomen 

kreeg toegewezen. 
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Onze tamboer Jan Luyten moest na 5 overwinningen, dit jaar 

genoegen nemen met de 3
de

 plaats, met 1 punt minder dan de 

winnaar. Het moest er toch ééns van komen, hé Jan.?! 

  

Onze vendeliers Marc en zoon Wouter Van Looveren hebben 

met hun vrije reeks een schoon nummertje vendelen laten zien . 

De vlaggen waren goed op elkaar afgestemd, en wapperden 

gelijkmatig en foutloos. Van de jury kregen zij de 5
de

 plaats 

toegewezen met 80 punten . Knap gedaan mannen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dansgroep had dit jaar gekozen voor een schone maar moeilijke dans: “ de Oogstkoekenkermis”  

Vele repetities zijn eraan voorafgegaan om de dans goed onder de knie te krijgen. Uiteindelijk had 

iedereen hem in de benen ,  maar het is altijd afwachten of het bij een optreden allemaal goed gaat ! 

Door de regen lag de vloer er glad bij, en maakten enkelen van onze dansers een schuiverke. 

Francois was er het ergst aan toe en hield er een spierscheuring aan over .Francois, bij deze wensen 

wij je een spoedig herstel en hopen dat u er weer snel bij bent . 

Ondanks deze tegenslag werd er goed gedanst, zodat we een mooie 4
de

 plaats behaalden  

Proficiat aan alle dansers en  muzikanten. Ook dank aan de mensen van het St. Ceciliakoor die voor 

de zang hebben gezorgd . Zeker een woord van dank voor  May als dansleidster.Deze uitslag is 

zeker een bekroning van jouw  blijvende inzet. 
 

Het was weer een prachtige dag die in ons lokaal werd afgesloten met een gezellige nababbel..        

Fons 
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Naklanken Gildenfeest Nieuwmoer   
 

Oogstkoekenkermis 
 

Als je in het woordenboek gaat zoeken vindt je volgende verklaringen: 

 Oogst: het inzamelen van de te velden staande gewassen. 

 Oogstkoek : koek die bij het oogstfeest werd gegeten, soms zat er een boon in, 

wie die trof moest een lied zingen. 

 Kermis : oorspronkelijk kerkmis, een kerkwijdingsfeest en de rest is te lang om 

te vermelden. 
 

Het woord oogstkoekenkermis is niet te vinden het woordenboek maar voor de 

dansgroep heeft het wel meer dan één betekenis. 

 dans die men danst in de oogsttijd 

 je danst hem met 8 koppels 

 wieken en molens spelen een hoofdrol 

 moeilijk ! voor dansers, muzikanten en dansleidster 

 twijfel ! gaat het wel lukken ? 

 muizenissen in het hoofd van May 

 volhouden door May en al de dansers 

 zangtekst uitvergroot tegen de muur 

 rechte wieken 

 het middelpunt 

 op de juiste plaatst terecht komen zonder te botsen 

 de reserven kennen hem op alle plaatsen 

 smile, smile, smile ! 

 natte dansvloer 

 uitglijden en toch recht blijven 

 pijnlijke kuiten en toch doordansen 

 iedereen maar dan ook iedereen geeft het beste van zichzelf ! 
 

Mijn persoonlijke woordverklaring voor oogstkoekenkermis : 

leute en plezier hebben we verdient na deze formidabele inspanning ! 
 

DANK voor de inzet van MAY, al de DANSERS en de MUZIKANTEN. 
 

DIKKE PROFICIAT MET HET PRACHTIGE RESULTAAT !!! 
Ria 

 

Dank 

 

Dank, in de 1° plaats aan May, onze dansleidster, voor haar gedrevenheid om ons de 

Oogstkoekenkermis, aan te leren.   

Het is niet evident voor ’n dansleidster om zo’n dans, van hoge categorie, aan te leren!. 

Dank aan de dansers, het was echt knap teamwork op het gildenfeest !. 

Dank aan de muzikanten voor een perfecte, juist getimde uitvoering! 

Dank aan de figuranten als perfecte aanvulling van de Oogstkoekenkermis! 

Kortom, dank aan gans de ploeg.  De dansgroep is een zeer mooie dans rijker. 
Seamy 
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Uitslag gildenfeest Nieuwmoer zaterdag 23 - 24 juni 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hoi , 

 

Hier een klein verslag van het schieten. 

 

Zaterdagmiddag kwamen alle schutters toegestroomd op de Nieuwmoer.Het was mij een heel groot 

genoegen dat ik door onze koning gevraagd werd om in onze gildenploeg  te staan op het gildenfeest.  Na 

veel trainen en plezier maken stond het zestal paraat. 

Het waren ik ,Stanny, Frans, Dirk, Dreyke,en ons Molleke.  Door het slechte weer,werd er minder goed 

geschoten, maar plezier hadden we bij elk schot. 

 

Langs deze weg wil ik onze hoofdman bedanken voor het verzorgen van de ploeg, eveneens onze supporters 

die de ploeg kwamen aanmoedigen.  Wij zijn met onze fiere ploeg uiteindelijk op de tiende plaats geëindigd. 

Ik denk naargelang het weer niet slecht . Chapeau voor onze koning als scheidsrechter.  Hij had de ploeg 

goed onder controle en nam de juiste beslissing door vroegtijdig af te blazen wegens het slechte weer. 
 

Ik bedank iedereen voor dit fantastisch weekend. 

groetjes, 

Patje 
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Uitslag gildenfeest Nieuwmoer zaterdag 23 - 24 juni 2007 
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Wist je dat…….. 
o May Van Den Bogerd dacht dat op ’t Schietspel te Wildert een demonstratie struisvogelschieting 

ging plaats vinden ipv struyFvogelschieting. 

o Broeder Bob tijdens een avondtraining staande wip, een pijl op z’n voorhoofd heeft 

gekregen.  Hij was naar het vogeltje aan ’t kijken zonder z’n pijl in het oog te houden. 

o Ze op het klooster zeiden dat het rampzalig was wat er gebeurd was, doch dat het een 

weinig verlies is. 

o José voor koningsschieting geen gele of rode rozen meer kon bestellen, ze dan maar 

witte genomen heeft in de hoop en veronderstelling dat het een keizerschot zou worden 

en die kleur daar zeer toepasselijk voor is. 

o Dirk Van Campen tijdens training op doel aan broeder Bob vroeg : Is da niks voor jou Bob, deze 

pijlen komen niet terug ! 

o De tentenbouwers bijna wekelijks 1 of 2 tenten gaan zetten. 

o Op weg naar straatfeesten te Kalmthout – de kar met tent erop in pan is gevallen (platte band) 

o De voorspelling voor Marie Jeanne in Gent anno 2005 uitgekomen is. Op het feest van Leo en Maria 

Boeren heeft ze EINDELIJK met ne zwarte gedanst. Als ge maar lang genoeg geduld hebt. 

o Ria daarentegen zit nog altijd op haar ZWART geld te wachten, maar nu heeft ze toch weer hoop 

gekregen. 

o Afgelopen pinkstermaandag tijdens het koningsschieting bij Edel 

Tijdverdrijf onze jonge schutters(sters) het zeer goed gedaan hebben. Alle 

3 behaalde ze een medaille. Marijn mag zelfs een jaar de titel van prins 

dragen.  Proficiat alle drie ! 

o Toen we aan de maandagavondfietsers vroegen waar ze gefietst hadden, 

kregen we als antwoord :op ’t schijf hebben we iets gedronken. !!  

o Er nog altijd wist je datjes welkom zijn voor ’t Sepke. 
 

 

 

Tussenuitslag klassement staande wip 

Hierbij de tussenstand na 2 maanden schieten op de staande wip.   

Dus iedereen heeft nog kansen genoeg om te winnen.  Succes allemaal.  

NAAM 08/05 15/05 22/05 29/05 05/06 12/06 19/06 26/06 SUB. 

          

BOSMANS STANNY 3 7 6 4 8 0 9 5 42 

V.THILLO FONS 5 0 1 5 0 10 10 4 35 

NELEN JAN 10 10  5  0  6 31 

BOEREN PATRIK 2 0 1 9 1 2 7 2 24 

BOEREN LEO 4 3 0 3 6 1 3 2 22 

WIERCKX LUCIENNE 0 2 6 4 0 2 5 1 20 

JASPERS ALFONS 2 5 6 4 1    18 

V.HELDEN GEERT 0 0 2 1 4 1 0 8 16 

BROSENS JOS 1 0 2  1 6 1 0 11 

LOGGHE GABY  2  0 5 2 0  9 

NELEN GERT-JAN   0  3   6 9 

JASPERS JAN  0 0 2 6    8 

NELEN BENJAMIN 3  1  0 1 1 1 7 

TUYTELAERS JAAK 0 2 0 0 2  2 0 6 

VAN GINK PIET   3  3    6 

LUYTEN JAN   1  1 1 2 0 5 

PELCKMANS MARIA 3 1 0 0 1 0 0 0 5 

NIJS IVO   3   1   4 

NELEN OLIVIER 1 0 0  1    2 

COOLS JAN 0 0       0 
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Ludiek 

De Dikke Vandaal  

Moeilijke woordjes met de juiste uitleg 

Deel 1 

Aalsmeer = Palingvet 

Paling = Vader van chinees meisje 

Vulkaan = Mannetje van de vulkip 

Meleoriet = Buitenaards gewas 

Vibrator = Trillende kever 

Migraine = Koningin van het gevechtsvliegtuig 

Oordeel = Lel 

Millenniumbug = Limburgs voor nieuwjaarsbrol 

Gekregen = Psychiatrische neerslag 

Teelbal = Oogstfuif 

Dampkring = Parochiezaal voor rokers 

Komkommer = Stalker of in elkaar passende set potjes 

Handleiding = Bloedvat 

Mijnwerker = Persoonlijke slaaf 

Nagerecht = Vrijspraak of hechtenis 

Ontvangen = Loslopend dier inrekenen 

Ontbijt = Rotweiler of Pitbull 

Zangeres = Zingende boom 

Kangoeroe = Leider van de Kan-sekte 

Oorlogsbodem = Gevechtsterrein 

Gifgas = Als het licht op groen springt 

Minister = Klein hemellichaam 

Vaginaal = Harige paling 

Etiket = Welopgevoed Brussels kereltje 

Uitdrukking = Einde van constipatie 

Rijkdom = Financieel sterk blondje 

Eigenschap = Persoonlijk rek 

 Combinatie = Land met veel politievoertuigen 

Natuurkunde = Wetenschappelijke benadering van zestig minuten regen 

Optreden = Traplopen 

Artistiek = Zenuwtrek bij kunstenaars 

Overeenkomst = Orgasme tijdens monnikshouding 

Onderscheid = Toeristenziekte 

Voldoende = Hervullen van wat ledig is 

Hoofdkussen = Waardering bij voetballers 

Voorkomen = Sex 

Ingewikkeld = Mummie 

Kwaliteit = Garantieperiode 

Antwoord = Gebarentaal 

Aalmoes = Palingterrine 

Mosselbank = Door dames gerunde financiële instelling 

Omeletten = Platte Letlandse inwoners 

Openbaar = Keizersnede 

Toezicht = Opletten met gesloten ogen 

 

Ria Suykerbuyk 
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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 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 jaar huwelijk 

Dirk Van Campen en Marleen Konings 

03.07.1987 

 

40 jaar huwelijk 

Gerard Quick en Hilda Hoppenbrouwers 

07.06.1967 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Boeren Patrick 

9 Bastiaansen Paula 

17 Hontele Walter 

18 Pockele Leo 

20 Suykerbuyk Wis 

21 Van Thillo Alfons 
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In gedachten 

 

    Op 24 juni 2007 overleed onze gildezuster Elza Seerden, 

    echtgenote van Ludo Naulaerts. 

 

Tesamen met haar echtgenoot, kinderen, familie en vrienden heeft de gilde  

afscheid van haar genomen tijdens de begrafenisplechtigheid op  

zaterdag 30 juni 2007.   

 

Onze oprechte deelneming aan Ludo en familie.  
 

Dankbetuiging 

 

  

Cyriel en Marie-Jeanne danken al de gildebroeders en –zusters voor  

hun medeleven en troostende woorden bij het overlijden van  

vader, schoonvader 

 

 

 

 

 

Bezoek van vrienden uit Zilina  
 
Tijdens het weekend van 23 en 24 juni waren enkele mensen uit Zilina waaronder Zlaton en Vlado 

op bezoek bij Marcel Mous.  

Het was voor ons een gelegenheid om deze mensen een keer uit te nodigen in ons 

lokaal, samen met Frans Schrauwen en Wekke Buyens van het gemeentebestuur en de 

vrienden van de Mala Fatra. 

 

Er werden leuke herinneringen opgehaald van ons verblijf aldaar in 2003 en 2005. 

Met Slovaakse cola en de intussen gekende geitenkaas werd het een gezellige avond. 

 

Dhr. Zlaton nodigde ons meteen uit om volgend jaar deel te nemen aan de Stadsfeesten 

ter gelegenheid van 800 jaar Zilina.. 

 

Verdere afspraken hiervoor moeten nog gemaakt worden samen met het 

gemeentebestuur. 

 

We houden u op de hoogte. 

 

Fons 



vzw Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde - Essen 

v.u. Heikantstraat 33/2 - 2910 Essen 

23 

Activiteiten 
 

                            juli        augustus 

 

01 afgelast 11 juli viering Karrenmuseum 
01 14.00 uur Doelschieting Schoten 
03 19.30 uur Schieting op staande wip 
08 14.00 uur Doelschieting te Essen 
09 20.00 uur Raadsvergadering 
10 19.30 uur Schieting op staande wip 
13 20.00 uur Dansrepetitie 
15 14.00 uur Doelschieting te Schilde 
17 19.30 uur Schieting op staande wip 
22 14.00 uur Wipschieting te Schoten 
24 19.30 uur Schieting op staande wip 
27 20.00 uur Dansrepetitie 
29 14.00 uur Sponsorschieting staande wip 

Lichtaart 
31 19.30 uur Schieting op staande wip 
 

 

Antwerpse Gildenfeesten zondag 12 augustus 2007 
 

Onze gilde zal deelnemen aan optocht en schieten op doel 18 meter. 

Vertrek 12 uur aan lokaal 

Diegenen die kunnen meegaan en nog niet zijn opgegeven , gelieve dit zo vlug mogelijk te doen aan 

hoofdman . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot ’n volgend Sepke 

05 14.00 uur Wipschieting St. Ant Zoersel 
06 20.00 uur Raadsvergadering 
07 19.30 uur Schieting op staande wip 
10 20.00 uur Dansrepetitie 
12 12.00 uur Antwerpse Gildenfeesten 
12 14.00 uur Wipschieting Lichtaart 
14 19.30 uur Schieting op staande wip 
19 14.00 uur Kip & wijnschieting 
21 19.00 uur Schieting op staande wip 
24 20.00 uur Dansrepetitie 
26 14.00 uur Doelschieting Schelle 
26  Ambachtendag Kiekenhoeve 
28 19.30 uur Schieting op staande wip 
   
   


