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Voorwoord 

 

 

 

Beste gildezusters en gildebroeders, 

 

 

Na ongeveer 1,5 jaar lijkt het einde van de Corona periode eindelijk in zicht en keert het normale 

leven stilaan terug.  

 

De voorbije maanden was de planning nog steeds wat minder gevuld dan voorheen. Toch werden er 

reeds een aantal activiteiten georganiseerd. We zijn dan ook verheugd jullie een nieuw Sepke aan te 

kunnen bieden.  

 

 

We kijken enorm uit naar de dag dat we opnieuw met z’n allen samen kunnen komen. De algemene 

ledenvergadering op zaterdag 9 oktober staat dan ook met stip aangeduid op de kalender. Op deze 

vergadering zullen we onder andere de stand van zaken toelichten i.v.m. de organisatie van het 

landjuweel, dat plaatsvindt op 25 en 26 juni 2022. Naast de vaste agendapunten, zullen ook de 

eretekens overhandigd worden aan onze verdienstelijke leden. Om de welgekende reden konden 

deze vorig jaar niet uitgereikt worden door de Hoge Gilderaad. We rekenen dan ook op de 

aanwezigheid van deze jubilarissen zodat we er binnen onze gilde toch nog een feestelijke uitreiking 

van kunnen maken.  

 

Ik weet niet of jullie het al gemerkt hebben maar François heeft de voorbije periode veel werk 

verricht om van onze website  een juweeltje te maken. Surf zeker eens naar 

www.sintsebastiaansgilde-essen.eu. U zult uzelf terug vinden op een of meerdere activiteiten van de 

voorbije jaren. Moest u problemen hebben bij het inloggen, neem dan contact op met François. Hij 

zal u graag verder helpen. Verder in dit nummer vindt u nog eens alle toelichting over het gebruik 

van de website. 

 

Al was het een kwakkelzomer , toch is er meermaals gefietst op maandagavond. Dank aan Jos en 

Lucienne voor de mooie tochten . 

 

Intussen is voor  de meesten onder ons de  vakantieperiode voorbij en staan we voor een nieuw 

werkjaar, met als hoogtepunt het landjuweel en misschien onze verhuis naar de nieuwe locatie. 

 

We houden jullie op de hoogte. 

 

Hoofdman 

Fons 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sintsebastiaansgilde.eu/
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Einduitslag schieting staande wip seizoen 2020 

 

 

Einduitslag schieting liggende wip seizoen 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naam 
 

26-5-2020 2-6-2020 9-6-2020 16-6-2020 23-6-2020 30-6-2020 7-7-2020 14-7-2020 21-7-2020 totaal 

            Cuypers Jim 12 12 
  

8 
 

6 6 
 

44 

Boeren Patrik 7 2 6 schieting 3 schieting 1 2 16 37 

Aerts David 1 7 8 regen 9 regen 
 

1 
 

26 

Jaspers  Jan 5 5 
    

4 12 
 

26 

Van Thillo Fons 2 1 6 
 

8 
  

1 
 

18 

Jaspers  Jos 0 2 
     

5 8 15 

Nelen Oliver 2 0 7 
 

0 
 

5 
  

14 

Boeren Leo 0 0 1 geen  0 geen 4 1 4 10 

Michielsen Tom 2 1 4 
 

0 
    

7 

Jaspers Fons 0 1 0 
 

1 
 

3 0 0 5 

Schittecat Hugo 1 0 0 
 

0 
 

2 0 1 4 

Malkasyan Lilit 0 0 
       

0 

Pelkmans Maria 0 0 0 
 

0 
 

0 0 0 0 

            speciale vogel fons fons jasp david 
 

jim 
 

olivier geen patje 
 

naam 21-9-2020 28-9-2020 5-10-2020 okt-20 19-10-2020 26-10-2020 subtotaal biervogel 

Nelen olivier 19 13 0 6 
  

38 
 Cuypers Jim 6 11 0 8 

  
25 1 

Boeren leo 3 9 4 2 
  

18 
 Boeren Patrik 7 5 1 4 

  
17 1 

Aerts David 8 
  

9 
  

17 
 Bosmans Stanny 7 6 3 

   
16 

 Van thilllo Fons 2 3 8 
   

13 1 

Pelkmans Maria 1 4 4 2 
  

11 
 Schittecat Hugo 2 3 1 4 

  
10 1 

Michielsen Tom 
   

5 
  

5 
 Jaspers Fons 1 

     
1 
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Kip- en wijnschieting & wisselschaal Burg v Tichelt.  8 augustus 2021 

 

1  Jan Luyten      8p      een zijvogel met een kal en een kleine vogel 

2  Olivier Nelen     8 p     een zijvogel met  een buitenzijvogel en 2 kleine vogels 

3   Frans Kerstens    5 p    een zijvogel en  een kleine vogel 

4   Fons van Thillo     5 p     een buitenzijvogel en 3 kleine vogels 

5   Jim Cuypers     3p   3 kleine vogels 

6  Patje Boeren   2 p     2 kleine vogels 

7  Leo Boeren     1p  1 vogeltje 

      Andre Kerstens    1p 

       Hugo Schittegat    1p 

           Sofie Bogaerts     1p 

8   Maria Pelkmans   jammer maar helaas 0 p 
 

Tevens viel deze schieting samen met onze kip- en wijnschieting  Er werden door alle schutters samen 17 kippen 

geschoten en 10 flessen wijn.  
 

Er waren van Essen 4 vrije schutters  

Tibo     1 p 

Hectors stef     3 p 

        Van Thillo Mirthe en Ommeganck Wendy helaas 
 

Gilde Oud-Turnhout 

Jef geerts     0p 

Sus Sannen     5p  

Marc Stoops     2 p 

Koning Jan     4 p 
 

Gilde Lichtaart 

Van Lommel Diwke    1p 

De Buscher Ludo   4p 

Buyens Eric     12 p 

De Buscher Roger    4 p 

Dierckx Jef     5p is alleen geslaagd om de hoge naar beneden te halen 

Lemmens Paul    3 p 

 

Ondanks covid was het een gezellige namiddag, ook bedank ik iedereen voor alle hulp en de gildeleden die zo een kijkje 

kwamen  nemen. zodat de schietingen beetje bij beetje terug op gang komen. 

 

Nogmaals bedankt voor de gezellige namiddag en Jan proficiat met de wisselschaal . 

Patje 
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De kip- en wijnschieting door de ogen van een buitenstaander 

 

 

 

Dag allemaal, 

 

Mijn naam is Mirte Van Thillo. Ik ben de kleindochter van Fons Van Thillo en José Francken, jullie 

allen welbekend.  

 

Een activiteit van de gilde bijwonen, voelt telkens een beetje als thuiskomen. Het was een tijdje 

geleden maar als kind vergezelde ik “ons moeke en vake” meermaals. Zondag 8 augustus besloten 

we om nog eens een kijkje te gaan nemen bij de schieting. Wat begon als “snel even passeren”, 

eindigde in een middag vol schietplezier.  

 

Zoals gewoonlijk werden we warm onthaald. Mijn vriend schreef ons snel in zodat we ook eens een 

kans konden wagen.  

 

Na wat hulp en bemoedigende woorden van de schutters, ging hij klaar staan voor zijn allereerste 

schot op staande wip. 

En ja, het was direct raak! Een lekkere kip en het respect van de medeschutters hadden we al 

verdiend. Dat het eerder om een toevalstreffer ging, zullen we maar niet te luid zeggen… 

 

De rest van de middag stond het geluk iets minder aan onze kant. Aan de hulp van de medeschutters 

zal het in ieder geval niet gelegen hebben. Heel de middag werden we bijgestaan door de echte 

rotten in het vak. En om ons energiepijl op punt te houden, begaven we ons regelmatig naar de tent 

voor een verfrissende pint en een hot dog. 

 

Voor het verenigingsleven was het afgelopen jaar eerder een donkere periode. Het deed dan ook 

enorm veel deugd om te zien dat de passie voor het gildeleven Corona overwonnen heeft. Het hele 

gebeuren was perfect georganiseerd en we zagen enkel blije gezichten. Proficiat aan de organisatie.  

 

De avond sloten we af met, hoe kan het ook anders, gebraden kip met frietjes! 

 

Bedankt allemaal voor de fijne namiddag ! 

 

      ___________________________ 

 

Zondag 29 aug. waren onze koning en ik uitgenodigd op de koningschieting van 

de Sint Andriesgilde Wildert. 

 

Het geluk was voor Eric Schrooyen, die in de 10de ronde de vogel naar beneden 

haalde. Bijzonder is dat het zijn derde opeenvolgende keer is. 

 

Na het voldoen van zijn drie termijnen kan hij over drie jaar gekroond worden als 

eerste keizer in de geschiedenis van zijn gilde. 

 

Proficiat Eric en Nancy ! 

Fons vanThillo 
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Toelichting gebruik website Versie 5 

 

6 augustus 2021 - François Spoelders 

 

Situatieoverzicht 
 De nieuwe website van het gilde is in juni 2016 aan de raadsleden en in november 2016 aan 

alle gildeleden ter beschikking gesteld. De website bestaat uit een publiek en een intern 

gedeelte. Hoe zit het dan met het recht op inzage betreffende de gepubliceerde informatie? 

o Publiek gedeelte: alle gildeleden maar ook Jan en Alleman die op deze aarde 

vertoeven, kunnen de informatie raadplegen. 

o Intern gedeelte: alleen beëdigde gildeleden hebben recht tot inzage (na éénmalige 

voorafgaande registratie en nadien telkens via inloggen). 

 De website kan geraadpleegd worden via een internet browser op een desktop, laptop, tablet 

of smartphone. 

 

Opstarten  
 Navigeer in een internet browser naar de website via www.sintsebastiaansgilde-essen.eu 

(plaats dit adres bij uw favorieten). In het url-adresveld wordt dit omgezet naar de beveiligde 

site https://new.sintsebastiaansgilde-essen.eu  

 Bij het openen van de website ziet u onder de hoofdafbeelding de verschillende items uit het 

hoofdmenu: Home, Over het gilde, Activiteiten, … , Intern (leden). De hoofdpagina’s Home 

en Intern (leden) bestaan uit 2 kolommen: 

o Kolom 1: bevat toelichting aangaande de hoofdpagina 

o Kolom 2: bevat voorlopig alleen recente berichten en het navigatiemenu (een 

totaaloverzicht van de inhoud van de website). Hier kunnen later nog andere zaken 

vermeld worden. 

 Een pagina uit het hoofdmenu kan meerdere sub-pagina’s bevatten. Elke sub-pagina bestaat 

uit 1 kolom over de totale paginabreedte. 

 Bij elke overgang van een pagina wordt een andere hoofdfoto getoond (deze foto’s tonen een 

detail uit een originele foto). Er dienen nog een  aantal van dergelijke foto’s toegevoegd te 

worden, andere dienen wellicht verwijderd te worden.  

 Hier en daar is er nog tekst in het Engels zichtbaar. 

 Terugkeren vanuit een pagina naar de voorgaande pagina gebeurt via het kiezen van het pijltje 

‘<-‘ bovenaan links. 

 

Toegangsprocedure tot het interne deel van de website 
 Om toegang te krijgen tot het interne deel van de website dient u zich eerst te registreren als 

lid. Ga naar Intern (leden)>Inloggen/Uitloggen 

 Het inlogscherm wordt hierbij geopend met de volgende opties: aanmelden voor bestaande 

gebruikers, het resetten van een wachtwoord en het registreren van een nieuwe gebruiker. 

 Het registratieformulier bevat een aantal inputvelden, al dan niet verplicht in te vullen. De 

gevraagde gegevens zijn meestal al bekend. 

o Let op bij het kiezen van uw gebruikersnaam! Neem een betekenisvol en  

eenvoudige lettercombinatie. Het wordt de gebruikersnaam bij het inloggen. Eens het 

registratieformulier verzonden is en uw aanvraag wordt goedgekeurd, dan kan dit 

niet meer veranderd worden! 

http://www.sintsebastiaansgilde-essen.eu/
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o Het e-mailadres is noodzakelijk (t.b.v. berichtgevingen vanuit de website), is uniek 

en kan dus maar tot één gebruiker behoren! 

o Na het verzenden van het ingevulde formulier ontvangt de aanvrager een e-mail ter 

bevestiging van zijn/haar registratie. 

o Na goedkeuring door de beheerder (toegang tot interne deel) ontvangt de aanvrager 

een e-mail met een gebruikersnaam/wachtwoord combinatie om te kunnen inloggen. 

Wijzig vervolgens het aangeboden wachtwoord naar een persoonlijk vertrouwd en te 

onthouden wachtwoord! (Zie verder) 

 Kijk evt. ook in de map ‘Ongewenste e-mails’ (spam) op mogelijke e-mails van de website. 

 

Toegang tot interne deel van de website 
 Log in via de ‘Inloggen/Uitloggen’-pagina. Ga naar Intern (leden)>Inloggen/Uitloggen 

o Het inlogscherm wordt hierbij geopend met de volgende opties: aanmelden voor 

bestaande gebruikers, het resetten van een wachtwoord en het registreren van een 

nieuwe gebruiker. Inloggen kan via gebruikersnaam of via e-mailadres. 

o Na het inloggen verschijnt uw naam in de zwarte balk boven de hoofdafbeelding. Ga 

met de aanwijzer naar uw naam; de functie Uitloggen wordt hierbij getoond. 

 Start het rondkijken vanuit de Inloggen/Uitloggen-pagina of via de Startpagina. 

 Vergeet niet uit te loggen via de ‘Inloggen/Uitloggen’-pagina of via de functie ‘Uitloggen’ 

onder de weergave van uw naam. 

 

Wijzigen van het wachtwoord om in te loggen, of wijzigen van uw profielgegevens 
 Nadat u ingelogd bent, selecteer dan het wijzigen van uw wachtwoord of update uw eerder 

ingevoerde profielgegevens tijdens uw registratie. 

 De ‘Intern(leden)>Inloggen/Uitloggen>Wijzigenwachtwoord/profielgegevens’-pagina wordt 

hierbij geopend. 

o Geef uw  nieuw paswoord in en doe dit een 2
de

 keer ter bevestiging. Klik vervolgens 

op ‘Vernieuw uw wachtwoord’. 

o Of update uw eerder ingevoerde profielgegevens tijdens uw registratie. 

 U ontvangt een e-mail met het nieuwe wachtwoord. Wijzig het aangeboden wachtwoord naar 

een persoonlijk vertrouwd en te onthouden wachtwoord! 

 

Wachtwoord vergeten 

 Ga naar het inlogscherm via menukeuze Intern(leden) )>Inloggen/Uitloggen 
o Het inlogscherm wordt hierbij geopend met de volgende opties: aanmelden voor 

bestaande gebruikers, het resetten van een wachtwoord en het registreren van een 

nieuwe gebruiker. 
o Klik op ‘Klik hier om te resetten’ 

 In het scherm  ‘Herstel Vergeten Wachtwoord’: vul gebruikersnaam en e-mailadres in en klik 
op knop ‘Wachtwoord opnieuw instellen’. Dan komt op het scherm de melding ‘Uw 
wachtwoord is succesvol aangepast! Gelieve uw e-mail te bekijken.’. Hierin staat het 
nieuwe wachtwoord. 

 Ga terug naar het inlogscherm: geef gebruikersnaam en het aangeboden wachtwoord in. 

 Na het inloggen kan je het wachtwoord wijzigen naar een meer persoonlijk vertrouwd en te 

onthouden wachtwoord. 
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Gebruikersnaam vergeten 

 Ga naar het inlogscherm via menukeuze Intern(leden) )>Inloggen/Uitloggen 
o Het inlogscherm wordt hierbij geopend met de volgende opties: aanmelden voor 

bestaande gebruikers, het resetten van een wachtwoord en het registreren van een 

nieuwe gebruiker. 
o Klik op ‘Klik hier om te resetten’ 

 In het scherm  ‘Herstel Vergeten Wachtwoord’ klik op  ‘Klik hier’ bij Gebruikersnaam 
vergeten? 

 In het scherm ‘Gebruikersnaam ophalen’: 
o Vul uw e-mailadres in en klik op ‘Gebruikersnaam ophalen’. 

 U ontvangt een e-mail met vermelding van uw gebruikersnaam. 
 

Opmerkingen 

 De website zal steeds in ontwikkeling zijn!  

 In beide delen (publiek en intern) 

o zal bij de bestaande pagina’s extra informatie beschikbaar gesteld worden. 

o zullen zeker ook nog bestaande pagina’s aangepast worden dan wel nieuwe pagina’s 

toegevoegd worden. 

Bij het interne gedeelte is dit terug te vinden op de pagina met de laatste 

toevoegingen/wijzigingen. Ga naar Intern (leden)>Inloggen/Uitloggen en selecteer 

raadplegen Toevoegingen/wijzigingen. 

 Het overzicht van de beschikbare foto’s en aanverwante items bij gildeactiviteiten dient nog 

verder aangevuld te worden. 

o De mogelijkheden bij het bekijken van de foto’s spreken voor zich. Klik op een foto 

en kijk wat er gebeurt: volgende of vorige foto, maximaliseren, volledig scherm, info 

weergeven en info verbergen, volledig scherm openen en afsluiten, afspelen en 

afspelen stoppen, bekijken beëindigen. 

o Via de rechter muisknop kan u een foto opslaan in uw persoonlijke omgeving en daar  

evt. fotobewerkingen uitvoeren. 

 

Uw opmerkingen zijn welkom! 

 Neem de tijd om één en ander te bekijken. 

 Noteer 

o uw opmerkingen over hetgeen wat er nu beschikbaar is en over de weergave van de 

verschillende onderwerpen. 

o uw evt. wensen 

o evt. meldingen, zoals ‘404 Oeps! That page can’t be found’. Dit is te wijten aan een 

onjuiste/niet meer bestaande doorverwijzing vanuit een pagina. Noteer de pagina 

waarin de doorverwijzing is opgenomen. 

 Bezorg mij uw lijst! (frans.spoelders@skynet.be) 

 

 

0 – 0 – 0 

mailto:frans.spoelders@skynet.be
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Van harte gefeliciteerd 
 

 

  september         oktober 

 

2 Peeters Wies 

 
5 Jaspers Alfons 

6 Suykerbuyk Ria 

14 Raeymaekers May 

19 Wierckx Lucienne 

20 Elst Martha 

24 Boeren Leo 

26 Jaspers Jos 

30 Elst Paula 

   30 Michielsen Tom 

   30 Pelckmans Lieve 

 

 

 

 

 

55 jaar huwelijk 

          Van Thillo Fons – Francken Jose 

          19.7.1966 

 

 

50 jaar huwelijk 

Van Gink Piet – Van den Boom Lea 

          9.7.1971 

   

 

       45 jaar huwelijk 

          Peeters Wies – Breugelmans Wis 

          8.5.1976 

                 

  Van Gink Leo – Mattheeusen Marina 

          2.7.1976 

 

 

35 jaar huwelijk 

          Van Thillo Jan – Jacobs Agnes 

          14.6.1986 

  

                Wagemakers Gust –Van Ginneken Sandra 

          27.8.1986 

 

7 Cruysberghs Grete 

7 Luyten Jan 

7 Claessens Linda 

16 De Leeuw Els 

25 Jacobs Agnes 

30 Nelen Jan 

31 Brosens Jozef 

31 Van de Moer Wouter 
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Tussenstand schieting staande wip seizoen 2021 

 

 

 

Activiteiten 
 

september         oktober 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot ’n volgend Sepke ! 

 

  

25-5-
2021 

1-6-
2021 

8-6-
2021 

15-6-
2021 

22-6-
2021 

29-6-
2021 tot 

6-7-
2021 

13-7-
2021 

20-7-
2021 27-7-2021 3-8-2021 

10-8-
2021 17-8-2021 

24-8-
2021 

31-8-
2021 tot 

                   Aerts david 7 4 1 9 
 

3 24 
         

24 

boeren leo 5 1 3 1 0 4 14 1 1 2 geen  0 
 

geen  2 0 18 

boeren  patrik 5 7 2 6 5 2 27 7 12 5 schieting  6 7 schieting  10 6 80 

Cuypers jim 
 

11 6 3 13 7 40 5 8 5 regen 2 2 regen 4 7 73 

jaspers fons 
                 jaspers jan 
                 jaspers jos 
                 luyten jan 
                 malkaysan lilit 
                 michielsen tom 
 

3 0 0 
  

3 
         

3 

nelen olivier 1 1 1 9 
 

1 13 3 
 

5 
 

11 
  

13 11 56 

pelkmans maria 0 1 3 
   

4 
    

0 
  

0 0 4 

schittecat hugo 0 0 1 4 0 2 7 1 5 1 
 

6 0 
 

0 1 21 

tuytelaers jaak 
                 van thillo fons 
 

3 
 

1 
 

0 4 
  

2 
  

1 
  

2 9 

06 20.00 uur Raadsvergadering 
07 19.00 uur Schieting op staande wip 
09  Wandeldag StJansstappers 

12 14.00 uur Zilverenpijlverschieting B o Zoom 
14 19.00 uur Schieting op staande wip 
16 20.00 uur Dansrepetitie 
20 19.30 uur Schieting liggende wip 
30 19.30 uur Schieting liggende wip 

04 19.30 uur Schieting liggende wip 
05 20.00 uur Raadsvergadering 
09 19.00 uur Algemene Ledenvergadering 
11 19.30 uur Schieting op liggende wip 
14 20.00 uur Dansrepetitie 
18 19.30 uur Schieting op liggende wip 
25 19.30 uur Schieting op liggende wip 
28 20.00 uur Dansrepetitie 


