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Voorwoord 

 

Beste gildezusters en gildebroeders, 

 

De voorbije maanden waren goed gevuld met het voorbereiden van ons 19
de

 landjuweel  

Nu het voorbij is mogen we met voldoening terugblikken op een geslaagd feest. 

 

Onze mensen van de verschillende werkgroepen hebben hiervoor hun uiterste best gedaan en alles in de 

puntjes voor te bereiden. 

 

Niet alleen bij de voorbereiding maar ook tijdens het weekend konden we telkens rekenen op jullie talrijke  

medewerking, ieder op zijn plaats met zijn eigen mogelijkheden.  

Hartelijk dank voor jullie inzet, bereidheid, en de samenhorigheid die is gegroeid  tussen onze leden. 

 

Nochtans verliep de organisatie  niet van  een leien dakje. Door Corona moesten we tot tweemaal toe onze 

voorbereiding staken. Net zoals iedereen, leefden we een tijdlang in onzekerheid en zaten we met veel 

vragen. Moeten we ons voorbereiden op de organisatie van een  groots feest zoals voorheen? Zullen er nog 

beperkende maatregelen zijn? Kunnen we dan nog beschikken over het feestterrein?  Zijn er nog 

middenstanders die ons een steuntje in de rug willen en kunnen geven? 

Ondanks al die onzekerheden hebben we met ons bestuur het hoofd niet laten hangen en besloten er volledig 

voor te gaan. 

 

Dat het gildeleven de afgelopen periode een stevige knauw heeft gekregen en dat de opkomst heel wat 

beperkter is dan bij voorgaande edities blijkt hieronder:  

schoon inkomen: 34 gilden, danswedstrijden 4 groepen, vendelen 10 en roffelen 12.  

Even vergelijken met het landjuweel 2000:  

schoon inkomen: 53 gilden, 14 dansgroepen: 14  vendeliers en roffelen 22. 

 

We willen dan ook onze jongeren aanmoedigen om er alles aan te doen de aloude tradities in ere te houden. 

 

Beste gildebroeders en gildezusters, als hoofdman kreeg ik vele felicitaties en positieve reacties met de 

organisatie. Ik ben dan ook enorm dankbaar en trots op onze groep. De samenhorigheid die er gegroeid is, 

zal zeker bijdrage tot de verdere bloei van onze Sint Sebastiaansgilde. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Fons 
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Openingsschieting staande wip & wisselschaal Burg v Tichelt  1 mei 2022 

 

Op zondag 1 mei was het de openingschieting van de staande wip en tevens de strijd om de 

wisselschaal van de burgemeester. 

 

Er waren 13gildeleden die de strijd aangingen. Het was een spannende strijd tot en met de laatste 

ronde. 

 

de wisselschaal ging naar onze fiere hoofdman Fons die me net verslaagde. 

 

Fons van Thillo   10p   2 zijvogels en 2 kleine vogels 

Patje Boeren  10p  1 zijvogel en 2 kallen 

David Aerts  9p  1 hoofdvogel en 4 kleine vogels 

Olivier Nelen  6p  1 zijvogel en  1 kleine zijvogel 

Frans Kerstens  4p1  1 kal en 1 klein vogel 

Jan Luyten   4p  4 kleine vogels 

Leo Boeren   4p  4 kleine vogels 

Benjamin Nelen  3p  1 kleine zijvogel en 1 kleine vogel 

Stanny Bosmans  2p  1 kleine zijvogel 

Jim Cuypers  2p  2 kleine vogels 

Maria Pelkmans en Hugo Schittecat en Andre Kerstens helaas geen geluk gehad. 

 

Door de afwezigheid van onze burgemeester en zijn schepencollege moesten we de schaal door 

iemand anders laten overhandigen. En we lieten die kans gebeuren aan ons Ria en die mocht de 

wisselschaal met fierheid overhandigen aan de fiere overwinnaar onze hoofdman Fons. 

Fons nogmaals proficiat met het behalen van de wisselschaal Burgemeester Gaston van Tichelt. Dik 

en dun verdiend wat jij allemaal doet voor onze Gilde. 

 

groeten u Koning Patje 
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Kaartprijskamp  6 mei 2022 
 

Er namen 18 duo’s deel (36 personen) – 9 tafels 
 

De uitslag : 
Iedereen speelde 5 wedstrijden 
 

Bosmans Stanny – Van Doren Mia  4 gewonnen  59 voor – 43 tegen  saldo  + 16 
Claessens Jonas – Sanders Sus   4   62       48       + 14 
Caluwé Ludwig – Raeymaekers Gert  4   54       45    + 9 
Arnouts Pierre – Van Loon Leo   4   52       46    + 6 
  

Roggemans Jean – Boeren Leo   3 gewonnen  56       43    + 13 
Pauwels Eric – Simons Christine  3   58       46    + 12 
Van Loon Celine – Van den Eynden Jan 3   53       52    + 1 
Pelckmans Maria – Francken José  3   52       55    - 3 
 

Lodewyckx Willy – Van Gool Jef   2 gewonnen  53 voor – 44 tegen  saldo + 9 
Hillebrand (schuim) Jan – De Rycke Rocke 2   49        48   + 1 
Van Thillo Fons – Brosens Jos   2   49        49      0 
Boden Frans – Goetschalckx Herman  2   50        52   - 2 
Van Heybeeck Jos – Vriends Ronny  2   47        50   - 3 
Kuyps Bart – Van Oers Theo   2   43        50   - 7 
Sanders Jasper- Van den Broeck Pepijn 2   41        53   - 12 
 

Donckers John – Nelen Jan   1   44        58   - 14 
Jaspers Eddy – Hereygers Willy  1   44        64   - 20 
Boeren Patje – Konings Ludo   1   39        59   - 20 

 
De kaartwedstrijd was onder leiding van Gerard Quick die dat uitstekend gedaan heeft. 

 

Ook de tap was uitstekend – resultaat : Jupiler, gildebier en witte wijn : allemaal op !  

en nog 1 stuk chocolade over. 
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Orde van Papegaai  8 mei 2022 
 

 

Op 8 mei 2022 vond de uitreiking van de eretekens en oorkondes “Orde van Papegaai 

enTrouw”  plaats te Lichtaart. 

 

Onze hoofdman en hoofdvrouw vergezelden de gevierden. 

 

Roger Van Turnhout en Geertrui Lammens ontvingen een papegaai met schildje voor 40 

jaar lidmaatschap. 

 

Fons Jaspers en Paula Elst ontvingen een zilveren papegaai  voor 25 jaar lidmaatschap. 

 

Aan beide koppels nogmaals proficiat. 
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Doelschieting Lichtaart  8 mei 2022 
 

 

 

 

 
Uitslag doelschieting te Lichtaart 

       Rangschikking per gilde 
     Pl.           Gilde Punten Prijs 

   1 Schoten 957 7,50€ 
   2 Essen 893 5,00€ 
   3 Lichtaart 702 2,50€ 
   4 Schelle 680 0€ 
   5 Poppel 666 0€ 
   6 Oud Turnhout 516 0€ 
   7 Zoersel 492 0€ 
   8 Loenhout 420 0€ 
   

 
Individuele Rangschikking 

     Pl.           Naam Voornaam Gilde Punten Rozen Prijs 

1 Hensberger Jurgen Schelle 264 8 7,50€ 

2 Van Campen Dirk Essen 264 8   

3 Van Gysegem Peter Schoten  252 10 6,00€ 

4 Van Loon Marc Loenhout 245 3   

5 Van Overstraeten Johan Schoten  242 6 5,00€ 

6 Smolders Jan Zoersel 241 6   

7 Van Hees Ad Poppel 238 4 4,00€ 

8 De Herdt Yari Schoten  232 3   

9 Bollens Ludo Schoten 231 4 2,50€ 

10 De Rooij Cees Essen 229 2   

11 Cuypers Jim Essen 228 4 7,50€ 

12 V.D.Linden  Ries Poppel 216 1   

13 Antonise Nico Poppel 212 3 6,00€ 

14 De Herdt Serge Schoten 208 2   

15 Cineger Deirdre Schoten 207 0 5,00€ 

16 De Busser Roger Lichtaart 203 2   

17 Geerts Hilde Oud Turnhout 186 2 4,00€ 

18 Buyens Erik Lichtaart 184 2   

19 Denies Rik Loenhout 175 1 2,50€ 

20 Boeren Patrik Essen 175 1   

21 Sannen Sus Oud Turnhout 170 2 7,50€ 

22 Van Lommel  Dimke Lichtaart 161 1   

23 Stoops Marc Oud Turnhout 160 1 6,00€ 

24 Buyens Annemie Lichtaart 151 0   

25 Timmermans Frans Lichtaart 145 1 5,00€ 

26 Van Mol Walter Zoersel 140 2   

27 Buyens Leo Lichtaart 138 1 4,00€ 

28 Lemmens Paul Lichtaart 126 0   

29 Dierckx Christel Lichtaart 121 1 2,50€ 

30 Mampaey Jean Schelle 115 1   

31 Van Ballaert Erik Schoten 110 0 7,50€ 
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Voorjaarsfeest 14 mei 2022 

 

 

 

Mooi versierde tafels, lekker eten en de koeling vol drank, 

meer moet dat niet zijn om er een gezellige avond van te 

maken. 

 

 

 

Om 19.00 u aperitieven.    Onze hoofdman mocht 62 

gildenleden ontvangen.  Gezien het teerfeest in 2020 

en 2021 niet kon doorgaan ingevolge covid, was het 

een zeer blij weerzien van vele gildenleden. 

Dit zal jammer genoeg ook het laatste feest zijn dat 

in het gildelokaal kan gegeven worden. 

 

Na de superlekkere barbecue was het tijd om één en 

ander in te halen van de voorbije jaren.   

 

Zo was er de aanstelling van de jonge deken Carina Otten en de 3° gezworene Hugo 

Schittecat.  Daarna volgde de eedaflegging van de gezworenen. 

Tot slot overhandigde onze hoofdman aan onze griffier de 

plakkaat met papegaai vanwege de HGK voor 20 jaar griffier 

welke hij normaal in 2021 had ontvangen, doch door covid niet 

kon doorgaan. 

 

De verdere avond stond in het teken van het Landjuweel.  Onze 

hoofdman gaf een stand van zaken en overliep alle taken 

waarvoor hulp van onze gildenleden nodig is.  Vervolgens 

konden de aanwezige gildenleden zich hiervoor opgeven. 

 

We hebben nog veel werk voor de boeg maar met vereende krachten moet dit zeker 

lukken. 

 

Het was verder nog een leuke avond tot in de late uurtjes. 
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Voorjaarswandeling 22 mei 2022 

 

MAATJESWANDELING 
 

Het idee werd geopperd om er toch nog eens samen op uit te trekken, keuze hiervoor viel op het 

natuurreservaat “De Maatjes”.   

 

info agentschap “natuur en bos”. 

De Maatjes ligt in de gemeentes Kalmthout en Wuustwezel, aan de Nederlandse grens. Het is een 

klein rietmoeras met omringende, soms natte graslanden en vele bomenrijen en houtkanten. Samen 

met de Nederlandse evenknie ´De Matjens´ vormt het een grensoverschrijdend natuurgebied. Het is 

vooral belangrijk als leefgebied voor verschillende soorten riet- en weidevogels. Een mooi gebied 

om te komen wandelen en te genieten van het open landschap. 

 

Afspraak om 14 u bij de visvijver “Hanneke Wiewau”.  De weergoden waren ons goed gezind. Een 

mooi groepje sloot aan. 

 

De gids van dienst was Joris Pinseel. Na een woordje uitleg over het reservaat, en het aftoetsen van 

onze interesses, vogels, planten, historiek etc., gingen we op stap.  De stevige tred in het begin van 

de wandeling, werd tijdens het wandelen aangepast, regelmatig even halt houden om één en ander 

toe te lichten.   

 

Keer op keer werden we verrast, en wat zo mooi was, er zat altijd 

een stukje historiek aan vast, aangenaam verteld door Joris.  Het is 

echt waar, vooral kijken en luisteren als je onderweg bent.   

- De plant bijvoet, die gebruikt werd door o.a. de Romeinen, werd 

in hun schoeisel gelegd om hun voeten te beschermen.   

- De verschillende grassoorten die getoond werden, waarvan de 

eerste het reukgras (13e-14e eeuw), dan het beemdgras, de witbol 

die heel pluizig is en mooi roze kleurt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door toevoeging van mest en later drijfmest krijg je het Engels en Frans raaigras.   

- Het gebruik van de kleinere takken van de peg (zeldzame boom), het hout van de peg, krimp niet 

na snoei, ideaal dus om dit als nagel te gebruiken in de bevestiging van de schoenzool. 

- Af en toe, had je de indruk dat er een druppel viel, dit was te wijten aan het snot dat in de takken 

hing, afkomstig van een klein insectje, dat zich hiermee inkapselt. 



vzw Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde - Essen 

v.u. Heikantstraat 33/2 - 2910 Essen 

8 

- de rietsigaar, ook hier nestelt zich een insect, waardoor de verdroogde bovenkant lijkt op een 

sigaar.  Dit zorgt ervoor dat het riet broos wordt en niet meer bruikbaar is. 

- In één van de grachten, best wat gekwaak; interessant verhaal 

over de voortplanting en de rol van de vrouw (knipoog). 

De kikkermannetjes zitten in een kring in het water, de oudste 

kikkers in het midden.  Het kikkervrouwtje kiest zelf haar 

kikkermannetje, haar voorkeur gaat uit naar de meer ervaren en 

oudere kikkers; wel een klein probleem, zij moet eerst voorbij 

de jongere mannetjes geraken, met het risico dat ze alsnog 

besprongen wordt. 

- spinnetjesbol vol met kleine spinneneitjes, vader spin moet 

nadat hij zijn ding gedaan heeft, zich snel uit de voeten maken, 

omdat hij anders opgegeten wordt door moeder spin.  Moeder 

spin blijft in de buurt van haar kroost, totdat deze klaar zijn om 

uit te vliegen.  Zij laten zich door hun spinnendraad op de wind meevoeren.  Leuke anekdote, zelfs 

tot in de himalaya. 

- Sommige plekken gratis vogelconcert. 

- Een beetje gymnastiek kwam er ook aan te pas, sommige poorten hadden een deurtje, bij andere 

moesten we over de constructie stappen, iets moeilijker met korte beentjes, en ik was niet de enige. 

- Vogels, en ook reeën spotten in de vroege avond. 

 

Er is nog veel meer verteld en waargenomen, teveel om op te noemen.  Het was een zeer aangename 

leerrijke wandeling, dank u Joris. 

 

Iets meer dan twee uur hebben we ons laten onderdompelen in de 

wondere wereld van de eenvoud van de natuur. 

 

Ilse had gecheckt, we hadden er een zestal km op zitten, en zijzelf had 

600 cal. verbrand. 
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Joseé en Linda hadden voor ons alvast de stoelen opgewarmd aan de visvijver, in het gezelschap 

van Gerard en Hilda.  Ook hier was het goed vertoeven bij een frisse ……., en veel verhaal !       

 

Lieve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vzw Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde - Essen 

v.u. Heikantstraat 33/2 - 2910 Essen 

10 

Fietstocht 6 juni 2022 

 

Negen frisse geesten, inclusief Leo, boden zich aan op het Heuvelplein te Essen om 10u00 om Leo 

Boeren te volgen per fiets naar Meerseldreef. 

De knapzak was gemaakt en goed opgeborgen en het weer was aanvaardbaar om te vertrekken het 

beloofde een gezellige fietsdag te worden. 

 

We vertrokken langs Horendonk en om 10u34 hadden we een eerste tussenstop aan ’t Proathuis in 

de Buysse heide. Even drinken en een zak snoepjes verdelen en dan reden we verder. Nog altijd niet 

te klagen over het weer, wind in de rug is een zegen van de Geest(?). 

 

Tussen knooppunt 03 en 04 kondigde zich het eerste signaal aan van een kleine miezerige storing en 

we stopten voor het aanbrengen van de regenkapjes. Tijdens deze werkzaamheden begon Leo na te 

denken en dat is gevaarlijk. 

Twijfel alom en Leo keerde op zijn fiets terug en wij allen daarachter … terug bij knooppunt 03 

aangekomen.  

Dju we zaten toch juist … op de knooppuntenkaart 03 even kijken en terug fietsen naar knooppunt 

04 en daarna naar 70 en dan zijn we bijna in Meerseldreef. Even nog wat omrijden omwille 

werkzaamheden aan de weg maar om 12u37 zijn we aangekomen. Vooropgestelde aankomsttijd 

was 12u00 dus dat viel nog mee. In totaal ongeveer tussen de 32 en 36 km afgelegd afhankelijk van 

wie zijn gegevens raadpleegde. 

 

Er werd gevraagd of een tussentijds opladen van de batterij van een e-bike mogelijk was en er werd 

gebruik gemaakt van het aangeboden stopcontact. Het zou geactiveerd worden was beloofd.  

 

Binnen alles bezet en wij verdeelden ons buiten over twee vrije tafeltjes onder grote paraplu’s van 

Moeder Maria. Verorberden onze knapzak en dronken daarbij naar keuze. Wachttijd voor de keuken 

45 minuten dus ook voor het bestellen van soep. Daarom bestelde een van de deelnemers maar 

bruine soep met een wit randje gebrouwen door paters van Westmalle. Daarvoor was de wachttijd 

een 5 minuutjes. 

 

Aan ons tafeltje werd gefilosofeerd over het al dan niet onbevlekt ontvangen van Maria en alle 

gevolgen van dien en het gedachtengoed van Pinksteren en de gevolgen voor alle volgelingen werd 

gemengd onthaald … wat hebben ze ons allemaal wijsgemaakt en hoe is het mogelijk dat het 

verschil tussen woord en daad zo ver uit elkaar kunnen liggen … hoe moet het nu verder ? 

 

Dan besloten we een bezoek te brengen aan de grot en het aan Maria zelf te vragen, een kaars 

opsteken om nadien ieder individueel met een opgelegde stilte het antwoord te ontvangen … voor 

onze beden om goed weer voor het landjuweel heeft Fons beloofd zijn mailberichten met extensie 

@hemel.aarde van nabij op te volgen. 

 

Dan terug naar de fietsen … wat een verrassing stond ons daar te wachten … het opladen van de 

fietsen was niet gelukt … het beloofde activeren van het stopcontact is vermoedelijk van hogerhand 

onderbroken … een signaal voor op de terugweg ??? 

 

Dan terug achter Leo aan we noteerden 13u56. Langs de vallei van de Mark een mooie route en 

geen geroezemoes van ander verkeer. Puur genieten van de natuur … af en toe voorzichtig over 
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versmalde bruggetjes maar uiteindelijk goed gefietst en hop … langs Minderhout naar Hoogstraten 

nu wel met reroezemoes.  

 

Bewuste keuze van Leo of heeft hij weer getwijfeld en een afslag gemist? In Hoogstraten 

aangekomen werd het duidelijk … het werd een ommetje.  

Maar Leo had iets in de aanbieding. Op het terras van De Posthoorn kregen we een volledige 

serenade van de beiaardier tussen 15u en 15u25.  

Even een kleine veronderstelling: was dit nu echt gespeeld door een beiaard(d)ier of was het een rol 

die afgespeeld werd zoals bij een De Cap orgel? Na een kleine rustpauze begon de beiaard opnieuw 

te spelen en we zijn toen tot het besluit gekomen dat het een echte beiaardier was die speelde. 

 

Dan verder op weg naar het einddoel want het was ook koningsschieten op doel bij de Arabieren en 

misschien was dat wel een goede tussenstop op het einde van de dagtrip. 

 

Vertrek in Hoogstraten en toen werd het duidelijk wind in de rug kon niet blijven duren en dus 

trappen en ondersteuning via de batterijen. Dat had ook zo z’n gevolgen? Inmiddels reden we langs 

wegen waar ook de auto’s ons voorbij zoefden maar dat hadden we ook al meegemaakt tussen 

Minderhout en Hoogstraten dus geen gezeur we hadden hier ervaring mee.  

 

Oei … nu werd het duidelijk enkele batterijen gaven het signaal … LOW battery … De gevolgen 

van het niet geactiveerde stopcontact waren niet te miskennen. 

Dan maar een extra tussenstop aan het volkscafé “De Zwaluw” te 

Loenhout. Daar werd de batterij weer opgeladen en wij werden met 

heel veel liefde van drank voorzien. Omwille van het oplaadproces 

werden we verplicht nog een drankje te nemen … en dat had zware 

gevolgen … de sfeer was om te genieten. 

 

Een tweede La Chouffe voor Fons werd door de bazin van het café 

extra beloond. Een kaboutermuts en een spierwitte kabouterbaard werd 

aan Fons niet alleen overhandigd maar ook nog eens met veel liefde 

aangedaan en opgezet. Bewijsmateriaal werd met de camera’s 

vastgelegd. Het was een hilarische tussenstop en we stelden ons de 

vraag welke spieren de dag nadien het meest pijn zouden doen … de 

lachspieren … of al de andere die we hebben moeten gebruiken? 

 

Om 17u21 vertrekken we in Loenhout. Dat was in elk geval niet meer 

volgens planning. We stapten op de fiets en we waren toen nog 

overtuigd om naar Horendonk te rijden, hoewel er in het café er twijfels waren of het Horendonk of 

Horrordonk zou zijn.  

 

We waren nog niet volledig buiten Loenhout of de regen en de wind stelden onze condities op de 

proef. Richting Wuustwezel en via de Maatjes naar Nieuwmoer werd het al duidelijk. Door de wind, 

door de regen … dwars door alles heen … het zou lastig worden. Aan de kerk van Nieuwmoer 

namen we afscheid van Hugo die dan de gerichtste weg naar Kalmthout opdraaide om zeker te zijn 

om voor zonsondergang thuis te zijn. De overige eenzame fietsers die kromgebogen in groep alles 

trotseerden reden verder door.  
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Jaak en Maria besloten iets verder om de gerichtste weg naar huis te nemen. Het was lastig en de 

batterij van Jaak was volledig leeg. De benen draaiden niet meer rond zoals het hoorde. Verstandige 

beslissing … 

Aan de bosweg werd met de overgebleven druipnatte fietsers beslist om Horrordonk rechts te laten 

liggen, Ilse reeds links om de kortste weg naar Wildert te zoeken. De rest volgde Leo maar met de 

wetenschap om de kortste weg te nemen, langs het Venetie (niet het echte maar wel evenveel water 

gezien) naar richting de Schriek en via de Bredestraat door te steken naar de Bremakker en zo 

iedereen de kans te geven om voor het donker thuis te geraken. 

 

Roger fietste naast het voetbalveld van Exelsior richting Paviljoenweg en zo naar huis. Het uur van 

thuiskomst voor hem was 19u06.  

In totaal rond de 75km afgelegd en een dagtrip was inderdaad een volledige dagtrip .. om 10u00 

vertrokken en om 19u00 thuis … het kon allemaal verantwoord worden. 

Daarom dit verslagje zodat we dat ook thuis kunnen voorleggen na publicatie. 

 

Vandaag gelukkig geen last van de lachspieren noch van de overige spieren ..; 

 

Hugo, Ilse, Jaak en Maria ik hoop dat jullie ook goed en wel zijn aangekomen. Leo en Maria , Fons 

en José hebben het langst in groep blijven rijden dus ook daar ga ik van uit dat ze veilig en wel zijn 

thuisgeraakt. Nu weten jullie ook welke negen frisse geesten druipnat hun bedevaart naar 

Meerseldreef hebben volbracht.  

 

Jullie verslaggever: Roger 
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Wist je dat…….. 
 

- Tijdens de wandeldag van de St Jansstappers in ons gildenlokaal, 

onze hoofdvrouw gezorgd heeft voor lekkere croque monsieur 

voor de helpers  

 

- Hugo Schittecat ’s maandags bij het afbreken van de terreinen 

Landjuweel de banners aan het verwijderen was, maar hij was een 

beetje TE ijverig, ook de banner van “speelstraat” had ie 

verwijderd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tussenstand schieting staande wip2022 

 

naam 3-5-2022 10-5-2022 17-5-2022 24-5-2022 31-5-2022 14-6-2022 tussentotaal 

boeren leo 2 1 4 0 3 3 13 

boeren patje 11 8 3 4 5 5 36 

aerts david  3 
 

6 
  

5 14 

cuypers jim 2 4 2 
 

8 8 24 

nelen olivier 8 8 3 3 5 2 29 

pelkmans Maria 0 0 0 0 0 0 0 

peeters herman 
 

1 2 3 4 
 

10 

peeters nick 
 

1 
 

1 0 
 

2 

van thillo fons 
  

8 
 

0 
 

8 

schittecat Hugo 
   

0 5 0 5 

        biervogel fons en olivier elk 1 maal 
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Van harte gefeliciteerd 
 

 

   Juli          Augustus    

 

5 Krijnen Rudy 

5 Spoelders Francois 

6 Van Campen Dirk 

17 Mertens Kees 

13 Donkers Gert-Jan 

19 van Gink Piet 

21 Verbist Marcel 

23 Quick Gerard 

23 Bosmans Stanny 

24 Nelen Benjamin 

26 Sels An 

   29 Van Gink Leo 
 

 

 

 

 

 

 

 

55 jaar huwelijk 

          Jaak Tuytelaers en Maria Baelemans 

20.07.1967 

 

       35 jaar huwelijk 

          Dirk van Campen en Marleen Konings 

               03.07.1987 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Boeren Patrick 

9 Bastiaansen Paula 

13 Hotag Guido 

18 Pockele Leo 

20 Suykerbuyk Wis 

21 Van Thillo Alfons 

28 Van Ginneken Anthony 
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Activiteiten 
 

   Juli         Augustus  
 

04 20.00 uur Raadsvergadering 

05 19.00 uur Schieting op staande wip 

10 14.00 uur Doelschieting Schelle 

12 19.00 uur Schieting op staande wip 

17 14.00 uur Doelschieting Poppel 

19 19.00 uur Schieting op staande wip 

24 14.00 uur Doelschieting Loenhout 

26 19.00 uur Schieting op staande wip 

31 14.00 uur Sponsorschieting Lichtaart 
 

 

 

Landjuweel 
 

Het landjuweel dat we na 2 jaar uitstel eindelijk mochten organiseren is voorbij.  We mogen 

spreken van een zeer geslaagde editie waar vele, vele gildenleden aan meegeholpen hebben 

waarvoor super dank. 

 

Gezien er in dit Sepke reeds veel te lezen valt, we nog gegevens en foto’s dienen te verzamelen over  

ons Landjuweel zullen we in het volgend Sepke hierop terugkomen.  

 

Gezien iedereen verschillende taken heeft gehad, lijkt het ons leuk om vanuit verschillende hoeken 

gegevens over het organiseren/helpen bij het landjuweel te weten te komen.  

 

Daarom willen we een oproep lanceren om : 

- Je ervaringen  

- Anekdotes 

- Wist je datjes 

- Andere leuke informatie over het landjuweel te melden  

- via mail bij de griffier : joannes.luyten@live.be of op papier mag ook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot ’n volgend Sepke 

01 20.00 uur  Raadsvergadering 

02 19.00 uur Schieting op staande wip 

07 14.00 uur Wipschieting Zoersel 

09 19.00 uur Schieting op staande wip 

14 14.00 uur Kip- en wijnschieting & 

Wisselschaal Burg v Tichelt 

16 19.00 uur Schieting op staande wip 

21 14.00 uur Doelschieting Essen 

23 19.00 uur Schieting op staande wip 

28 14.00 uur Bosmierenschieting Schilde 

30 19.00 uur Schieting op staande wip 

mailto:joannes.luyten@live.be

