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GILDENFEEST WESTERLO – ZATERDAG 29 EN ZONDAG 30 JUNI
Aangezien we jullie snel op de hoogte wilden houden i.v.m. het gildenfeest te Westerlo zit jullie
Sepke ietsjes later in de bus dan anders.
Allereerst zouden wij iedereen willen bedanken die, op gelijk welke manier, z’n steentje heeft
bijgedragen om van dit weekend een echt feest te maken, ook aan hen die door omstandigheden niet
konden deelnemen.
De weergoden waren de St. Sebastiaansgilde van Westerlo goedgezind. Een weertje waar je alleen
maar van kan dromen.
De festiviteiten gingen weer door op het prachtige domein met het mooie kasteel als omkadering.
Zaterdag 29 juni trok ons zestal, Walter Hontelé, Kees Mertens, Rini Mol, Frans Van Campen,
Stanny Bosmans en Fons Van Thillo naar Westerlo. Onze koning Jan Nelen, Veerle, Rit, José, Leo
Boeren en Maria, en nadien de Hoofdvrouw May met Gert-Jan kwamen onze gildenbroeders
aanmoedigen.
Onze gilde schoot op doel nr. 10.
Frans Van Campen behaalde liefst 282 punten, waaronder 15 rozen, een pracht prestatie.
Rini Mol had 266 punten, waaronder 9 rozen, Kees Mertens had 258 punten, waaronder 6 rozen,
Fons Van Thillo 243 punten, met 5 rozen, Stanny Bosmans 213 punten met 1 roos en Walter
Hontelé (die nog maar net uit de plaaster was en toch bereid was mee te schieten) behaalde 185
punten met 4 rozen. Dit gaf het eindtotaal van 1447 punten, waarmee onze gilde op de 15° plaats
eindigde. In totaal namen 31 gilden deel.
Iedereen had voor zichzelf een heel goeie score behaald. Proficiat mannen !!!
Zondag 30 juni, een hoogdag voor alle gilden.
’s Morgensvroeg vertrokken de hoofdman met José en onze koning met de hoofdvrouw reeds voor
het bijwonen van de H.Mis, de academische zitting, receptie en nadien het gildenmaal.
Rond 12 uur vertrok een bus vanuit Essen, alsook sommigen met eigen vervoer.
Met een mooie groep van 35 leden namen we deel aan het schoon inkomen. De opstelling was
ietsjes anders dan vorige jaren. Onze bogen, pieken en beeld werden door Ria weer mooi versierd
met bloemetjes, bedankt ! En dat Essen een mooie groep is bewijst weeral de uitslag, een prachtige
5° plaats op 53 deelnemende gilden.
Belangstelling onderweg was er niet zoveel, had het misschien iets te maken met de finale van de
wereldbeker voetbal ?
Op het terrein aangekomen, hadden we al vlug een mooie plek uitgezocht dicht bij de dansvloer
zodat we alles goed zouden kunnen volgen.
Onze gilde moest op de 5° plaats dansen. Toch even vermelden dat we dit jaar een echt pechjaar
hebben gehad in verband met de dansgroep. We kwamen maar aan 6 danskoppels.
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Hoewel er eerst wat twijfel bestond bij sommigen of we wel zouden meedoen, wist onze hoofdman
uiteindelijk iedereen te overtuigen om toch mee te doen. De leuze was dan ook, meedoen is
belangrijker dan winnen. De laatste weken werd er geopteerd om onze
Essense kadril te dansen. Een dank je wel aan Piet, Louisa, Herman en May, die soms hebben
ingesprongen wanneer er een koppel niet kon zijn. Zonder jullie was het echt niet gelukt.
Dus begonnen we zondag wel gemotiveerd maar niet gespannen aan onze dans. Ik kan me niet
indenken dat we ooit zo ontspannen hebben gedanst. Allemaal lachende gezichten op de vloer, en
alles lukte. Zelfs de 5° figuur, waar we toch dikwijls last mee hadden om de rijen mooi recht te
houden, ging schitterend. De kadril van Essen, onze eigenste kadril, dansen we allemaal even graag
en dat zullen we misschien uitgestraald hebben. Na het beëindigen van onze dans kreeg onze gilde
een daverend applaus van het publiek en aan de gezichten van de jury te zien en de fantastische
reacties van onze andere gildenleden, wisten we dat onze dag niet meer stuk kon, ongeacht de
uitslag.
Buiten verwachting behaalden we de 3° plaats (er deden 15 gilden mee !). Daarom aan al onze
dansers, een dikke proficiat !! Ook dank aan onze dansleidster Veerle voor haar inzet gedurende het
voorbije jaar.
Onze vendelier Marc Van Looveren werd 11° voor het vendelen (van de 17) en onze griffier Jan
Luyten behaalde een 6° plaats voor het roffelen (twijfel of dit wel juist is). Bedankt Marc en Jan
voor jullie mooie prestatie.
Nogmaals van harte proficiat aan iedereen. Dit was weer een hoogdag voor onze gilde.
Nog even dit, in ons vorig Sepke hebt u kunnen lezen dat wij onze kandidatuur hadden ingediend
voor het schietspel van volgend jaar. Hierop hebben wij reeds bevestigend antwoord gekregen
zodat het schietspel 2003 zal doorgaan in Essen op 1JUNI 2003. Wij willen nu reeds vragen deze
datum vrij te houden.
Verder wensen wij jullie allen een zonnig en deugddoend verlof toe.
Fons Van Thillo
Hoofdman

May Anthonissen
Hoofdvrouw
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JOS LOOPMANS EN JULIA HERREYGERS – 50 JAAR LID VAN ONZE GILDE
Zondag 5 mei was een heel speciale dag voor Jos en Julia. Samen met een kleine afvaardiging van
onze gilde reden we naar Hoogstraten waar Jos zijn gouden papegaai en Julia haar gouden kenteken
in ontvangst mochten nemen. Wat waren ze trots !!! Het was aandoenlijk te zien hoe blij ze waren
voor elkaar, de kus die ze elkaar gaven sprak boekdelen !
Zoiets maken we niet dikwijls mee in onze Gilde, want 50 jaar in de Gild zijn, dat is niet niks. Voor
zover bekend zijn zij het eerste koppel die zolang lid zijn. Jan Verpalen heeft ooit ook zijn gouden
papegaai ontvangen.
Na de uitreiking werden alle gevierden uitgenodigd om deel te nemen aan het middagmaal. Jos en
Julia tesamen met José van Fons Van Thillo en Kees Mertens namen hieraan deel. De anderen
moesten terug naar Essen omdat we daar het dansoptreden hadden op de Statie n.a.v. het 5 jaar
bestaan van Welzijnszorg.
Maar we dachten, zoiets kunnen we niet zomaar voorbij laten gaan. Dit moet gevierd worden in
onze eigen gilde.
Fons Van Thillo en Jan Luyten namen eerst contact op met dochter Jacqueline. Alles werd
besproken en jawel, er werd een datum vastgelegd, zaterdag 25 mei. We konden terecht in de grote
garage van de schoonzoon vlakbij hun staande caravan waar ze nu het meeste verblijven.
Marcel Van Meel zorgde ervoor dat er stoelen en tafels genoeg waren, en de Stanny Bosmans had
weer gezorgd dat we geen dorst zouden lijden.
Ieder gildelid kreeg een brief waarin de verrassing stond uitgelegd en al wie kon werd verwacht om
18.30 u. op den Hoek.
Zo’n goei 30 leden waren present, dat deed deugd !
In stoet met alles erop en eraan vertrokken we richting Jos en Julia, terwijl onze speelman John een
vrolijk deuntje speelde op zijn accordeon.
Julia en Jos hadden natuurlijk iets gehoord en Julia kwam piepen vanachter het gordijn.
Je kon zien dat ze verbaasd was en ook schrok.Ze dacht eerst dat we ergens moesten gaan optreden
in Huybergen of zo. Nadien wisten we wel waarom. Ze zei tegen Joske : “Oh, neen, ik heb maar
een paar koekskes in huis en maar 6 pintjes”. Ocharme Julia,
dat zouden we jullie nooit willen aandoen om ons te trakteren, toch niet voor zo’n grote hoop.
Onze hoofdman Fons Van Thillo ging samen met dochter Jacqueline naar binnen. Na een poosje
kwamen ze dan buiten, helemaal opgetut, met gouden papegaai en gouden kenteken.
Je kon zien dat ze echt verrast waren. Daarna gingen we allemaal terug naar de garage waar onze
hoofdman een speech hield.
Als cadeau kregen Jos en Julia geen gouden maar een tinnen schotel en een mooie bos rozen.
Onze dansgroep danste speciaal voor hen de Rozenwals.
Nadien konden we onze dorst lessen en lekker gezellig beurten.
Het was een hele fijne avond, zo eentje waar je met een heerlijk gevoel kan aan terugdenken.
Ik ben er zeker van dat Jos en Julia ten volle hebben genoten, dat was aan hun gezichten wel te
merken. ’s Anderendaags toen een paar gildebroeders alles terug gingen opruimen durfde Julia de
paar koekskes toch op tafel brengen.
Jos en Julia, wij hopen allen dat jullie nog heel lang lid mogen blijven van onze Gilde, jullie zijn
een gildebroeder en gildezuster in hart en nieren !
Nogmaals een dikke, dikke proficiat !!!
May Anthonissen
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“ONZE GILD” – 5 - (vervolg)
Het gilde had vroeger haar “kamer”, t.t.z. haar zetel in een taveerne, daar kwamen de gildebroeders
bijeen om te vergaderen, te drinken en te teren. De gildekamer werd jaarlijks gepacht, en
toegewezen aan de goedkoopste. De gildekamer werd als een heiligdom aangezien, een nietgildelid mocht niet zomaar binnenkomen.
De kamer werd ook op slot gedaan, want hierin werden ook de kostbare gildebezittingen bewaard.
De Sint-Sebastiaansgilde van Essen was ook één van de weinige gilden die in hun midden een eigen
gerecht hadden.
Hierna enkele voorbeelden van redenen van beceuringen :
- voor injurieuse woorden
- teghen malcanderen eenen vuystenslach ghegheven
- inde processie onderwegen gebleven
- syn mees heeft uitgetrocken ende gesneden
- malcanderen metten cop gevat ende malcanderen met de haren getrocken
- onse ghelycke guldebroeders geafronteert
- een can biers buyten de guldecamer ghedraeghen
- heeten lieghen
- omdat hij den Koninck met de vuyst op sijn aengesicht heeft geslagen
- omdat hij schandalen gegeven heeft in de processie, dat hij dronken is geweest op
hoogweerdig dag
- omdat hij Jan Van Dorst geslaegen heeft (tiens, is die al zo lang lid ?)
- omdat hij met de kermis gevloekt heeft
- Van Meel, voor vloeken, vegten ende beest gespeeld (ook al zolang lid ?)

SPORTIEVE GILDE – BOWLING ZATERDAG 11 MEI
Om te bewijzen dat onze gildebroeders en –zusters nog wel iets anders kunnen dan alleen maar
schieten en dansen had onze 2° gezworene de Stanny een avondje bowling georganiseerd.
Na de oproep in ons vorig Sepke bleek algauw dat er 2 bowlingbanen moesten gereserveerd worden
in “Bowling zoete inval” op zaterdagavond 11 mei om 20 uur. Er werd onder de sportievelingen
afgesproken wie met wie zou meerijden en zo vertrokken wij met 3 auto’s vanop het Heuvelplein.
Onze hoofdman wou al zijne energie opsparen voor zijn werpkunsten, zodat hij in Essen zijn stuur
al afgaf aan onze griffier.
Zo… veilig en wel in Roosendaal aangekomen werd er duchtig geroepen welke maat van
bowlingschoenen men wenste en het zware werk kon aanvangen. Eerst nog netjes al onze namen in
de computer, dan gaat de rest (de optelling) vanzelf.
In baan 1 begon Mariaa (ja,ja, zo stond zij af te lezen op het scherm) zo enthousiast dat wij ons
afvroegen of zij misschien al stiekem gaan oefenen was, maar bleek dat zij wel eens verschillende
malen gaan joppen is. Maar in die jopschijven staan geen 3 gaatjes Maria !
Tot in de 9° ronde versloeg zij duchtig haar collega’s José, Lucienne, Patrik (ja, ja ook die werd
verslagen !) en Leoo (ook al op het scherm af te lezen). Spijtig niet Leeeeo, want dan zijn die
heerlijke chocolade koekjes niet ver weg. Wij hadden gelukkig wat te drinken want het zweet
(misschien angst-zweet) dreef volop in de schoenen, gelukkig werden die stinkers na afloop in
Roosendaal achtergelaten.
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In baan 2 ging het er al even spannend aan toe. De Fons met al zijn energie werd pas in de 7° ronde
verslagen door Stanny dankzij een paar “spares”. En op het scherm verscheen de naam
K.L.M., lees kleine May, nee, nee, niet omdat wij over onze landgrens waren dat ineens de
Nederlandse luchtvaartmaatschappij onze sponsor was, daar hebben we tenminste toch niets van
gemerkt !
Grote May heeft het beste bewezen dat zij een regelmatige speelster is, zij haalde in spel 1, 65
punten en in spel 2, 64 punten, ge moet het maar doen. En Jan Luyten heeft met zijne linkse eerst al
de goten zo proper gemaakt dat hij het op een gegeven moment wel welletjes vond en de “strikes”
en de “spares” mekaar regelmatig opvolgden. Dus in de 2° ronde wist hij duidelijk hoe het moest.
En de Stanny maar tegen de vrouwtjes zeggen in welke stand en welk gaatje de vingers en den duim
moest, maar ondertussen werd er toch nog regelmatig in de goot gegooid, tot hij een beetje verlegen
werd en dacht een “strike” of een “spare” is toch ook wel leuk.
En in de 2° ronde werd de Patrik toch wel een beetje verlegen, denkende aan die bowlingbeker die
gewonnen werd bij de K.W.B. en die bij hem op de kast staat te pronken.ging hij op zoek naar de
geschikte bal met de geschikte gaten, aangepast aan ZIJN vingers. Hij bewees dat die zoektocht niet
voor niets was geweest, want hij haalde in de 2° ronde 98 punten (nee Maria, hij had geen 100 !).
En de Leo probeerde zijne zoon achterna te doen maar het lukte hem net niet.
Eventjes was er wel paniek, onze hoofdman en de griffier hadden de schrik van hun leven te
pakken. Er was een moment dat K.L.M. zo enthousiast met die bal naar de baan liep dat zij bang
waren dat kleine May met bal en al richting kegels ging. Zij stonden ondertussen al klaar om May
met bal en al uit de koker te vissen, gelukkig kwam het niet zover.
De vrijdagavond voor de bowlingavond werd er gevraagd door onze winnares van de rode lantaarn
van vorig jaar of zij die moest inleveren, maar nee Ria, je mag hem voor altijd houden. Alhoewel,
José er wel heel blij mee zou geweest zijn !
Maar wij houden het sportief en het voornaamste was dat wij een gezellige avond hadden, bewijst
dat Lucienne ook zonder hare grootste supporter de Jos, toch nog heel goed presteerde. Iedereen
vond dat de tijd zo gevlogen was, ook een teken dat het plezant was, maar ja… we moesten plaats
maken voor 10 al even enthousiaste Nederlandse bowlingspelers.
Ik geef u nog de einduitslag van dit spannende avondje bowling.
De laatsten zullen de eersten zijn !
José
105 punten
Maria
108 punten
Lucienne
122 punten
Grote May
129 punten
Leo
132 punten
Patrik
151 punten
Jan Luyten
155 punten
Kleine May
166 punten
Fons
169 punten
Stanny
200 punten
Zo, nu weten jullie allemaal dat deze gildezusters en –broeders mekaar waard zijn, en aan de
afwezigen een oproep om het de volgende keer ook eens te proberen, en zo een gezellig avondje uit
heeft, want echt : het was plezant !
Rit
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VERJAARDAGEN
Tijdens de vakantiemaanden zijn er weer veel leden onder ons jarig.
JULI
5
17
23
25
27

AUGUSTUS
Krijnen Rudy
Van Nassauw Gerard
Mertens Kees
Quick Gerard
Bosmans Stanny
Jacobs Denise
Van Meel Marcel

1
3
9
14
17
20
21
24

Claessens Danny
Boeren Patrick
Bastiaansen Paula
De Bie Aniet
Hontelé Walter
Suykerbuyk Wis
Van Thillo Fons
Seerden Elza

Een hip hip hip hoera aan al deze jarigen !!! Nog vele mooie en gezonde jaren toegewenst !

HUWELIJKSVERJAARDAGEN
Op 14 AUGUSTUS zijn Karel Van Den Bergh en Julia Verheyen 40 JAAR GETROUWD.
Karel en Julia, 40 jaar hebben jullie samen lief en leed gedeeld.
Namens alle gildebroeders en gildezusters, van harte gefeliciteerd, en hopelijk mogen jullie nog vele
mooie jaren samen doorbrengen !!!

SCHIETSPEL TE GIERLE – ZONDAG 1 JUNI
Het jaarlijkse schietspel ging dit jaar door te Gierle. Onder een stralende zon nam ons zestal deel
aan deze doelschieting. (het was een beetje tè warm hé Marc Claessens)
Volgende zes doelschutters namen hieraan deel :
Frans Van Campen, Marc Nelen, Rini Mol, Kees Mertens, Stanny Bosmans en Marc Claessens.
Zij behaalden samen het totaal van 1401 punten en werden hiermee . Proficiat schutters !
Hun persoonlijke score : Frans Van Campen 259 punten, 7 rozen; Kees Mertens, 253 punten, 3
rozen; Marc Nelen, 242 punten, 5 rozen; Rini Mol, 240 punten, 5 rozen; Marc Claessens,
221 punten, 5 rozen en Stanny Bosmans, 186 punten, 2 rozen.

MOPPENHOEK
Lach niet te hard. Het kan u ook nog overkomen !
Een klein oud vrouwtje gaat naar de dokter en zegt : “Dokter, ik heb een probleem met gasvorming,
het stoort mij eigenlijk niet, want mijn winden zijn altijd stil en ze ruiken niet. Eigenlijk heb ik
sinds ik hier binnen gekomen ben al minstens 20 winden gelaten. Je hebt er niets van gemerkt want
ze ruiken niet en zijn altijd stil”.
De dokter zegt : “Ik begrijp het, neem deze pillen en kom volgende week nog maar eens terug”.
De week erna komt het vrouwtje terug bij de dokter. “Dokter”, zegt ze, “ik weet niet wat u mij
gegeven heeft, maar mijn winden… ze zijn nog steeds geluidloos, maar ze stinken verschrikkelijk
!!”
De dokter zegt : “Goed zo, nu uw sinussen weer open zijn, zullen we eens kijken wat we aan uw
gehoor kunnen doen”.
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DOELSCHIETING VAN DE VERBROEDERING TE LICHTAART – 16 JUNI
Terwijl de wipschutters zich thuis nog aan het voorbereiden waren met een goed middagmaal,
kwamen op den heuvel (bij Den Block) 4 dappere doelschutters te samen om af te reizen naar de
streek van Bobbejaan Schoepen.
Voor het eerst onder hen onze ex gildenbroeder maar weer terug kandidaat gildenbroeder Jan
Deckx. Verder nog Frans Van Campen, Rinus Mol en Kees Mertens.
Met een bevreesd hart werd er vertrokken, want onze Jan voelde zich niet goed en we vreesden een
mogelijke terugtrekking, zowel onderweg of misschien nog tijdens de wedstrijd.
Maar gelukkig is alles redelijk goed verlopen en heeft Jan de wedstrijd zwetend, puffend maar niet
hijgend met een goed eindresultaat beëindigd.
We besparen u een langdradig en komiek verslag (want Rinus was daar) en geven u de resultaten.
Ploegen uitslag : 1ste Essen met 1032 punten en 7,50 euro in de pocket
2de Schoten met 1002 punten
3de Schilde met 939 punten
Persoonlijke uitslagen : 2de Frans Van Campen 268 pnt. in 30 schot
4de Jan Deckx
258 pnt.
6de Kees Mertens
253 pnt.
7de Rinus Mol
253 pnt.

6 rozen geen geld
5 rozen geen geld
9 rozen geen geld
4 rozen, plus 4 euro

Met de inleg eraf getrokken maakt dat een batig saldo van 1,50 euro.
Onze dag kon niet meer stuk !!!!!!!!!!!!
Met vriendelijke groeten,
Vangummiegalgen
P.S. Na aankomst op het Heuvelplein vertrok zieke Jan naar elders en gingen de 3 van de ploeg
verslag uitbrengen bij de wisselschaalschieting, ten overstaan van de Koning en de Hoofdman en
werden door de aanwezigen als helden onthaald en getrakteerd op drank en frieten en zij genoten
daarvan met volle teugen.

WIST GE DAT…
-

-

-

Fons Van Thillo beter een zwaailicht op zijne auto zou zetten. Hij moet altijd nog van alles
op ’t laatste nipperke doen, en komt dan overal voorbij gestoven met zijne auto. Dus, een
zwaailicht zou veel veiliger zijn voor op de weg.
Onze gehuldigde schutter Frans Van Campen geweldige sigaretten rolt, daar weet onze
hoofdman alles van, de sigaret was nog maar net gerold en de Fons zat in de roos (allée de pijl).
De pistoleetjes heel lekker smaakten tijdens de pauze van het schieten op ’t gildefeest.
Bedankt hoofdman !
Frans Van Campen zo bescheiden is over zijn prestaties dat hij tijdens de pauze beweerde het
aantal geschoten rozen niet te kennen.

-

Kees en Rini mekaar huilend in de armen vielen omdat ze “maar” een 9 hadden geschoten.

-

Rini Mol zijne boog al aan ’t aantrekken was en er nog gene pijl op zat.
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WISSELSCHAALSCHIETING BURG. FRANS SCHRAUWEN – 16 JUNI
Een druk weekend. Vier gildenbroeders gingen onze gild verdedigen in Lichtaart bij de
doelschieting. Dat ze met een prachtig resultaat naar huis kwamen kon je in vorig verslag lezen.
Proficiat mannen, echt schitterend !!!
Het zonnetje was gelukkig vandaag van de partij. In totaal konden we zo’n 15 schutters
verwelkomen. Wel een beetje minder dan anders.
Maar iedereen ging ervoor om de fel begeerde “tinnen wisselschaal” aangeboden door onze
Burgemeester Frans Schrauwen, te winnen. Een heel jaar had hij mogen schitteren op de kast van
onze hoofdman Fons Van Thillo, en José wilde hem natuurlijk terug op de kast hebben.
En dat er flink wat afgeschoten is, kan je wel merken aan het totaal. Er werd zomaar liefst “45 keer”
raak geschoten. Enkel de vorige “kasteelheer” (sorry, ik weet zijn naam niet meer) had geen enkel
vogeltje, maar die was dan ook pas op het einde gearriveerd.
Voor de rest had iedereen punten.
Onze koning Jan Nelen liet zien dat hij zijn titel waard is door zomaar eventjes 2 maal de
hoofdvogel af te schieten. Ook Stanny Bosmans schoot den hoge er één keer af.
Onze koning was eigenlijk een beetje verlegen omdat hij zoveel punten geschoten had.
Hier volgt den uitslag :
1.
Jan Nelen
20 punten
2.
Stanny Bosmans
10 punten
3.
Olivier Nelen
8 punten
4.
Patrick Boeren
7 punten
5.
Rudy Krijnen
7 punten
6.
Fons Van Thillo
6 punten
7.
Mark Schevelenbosch
5 punten
8.
Jan Luyten
5 punten
9.
Piet Aerts
4 punten
10. Gerard Quick
2 punten
11. Filip Krijnen
2 punten
12. Herrijgers
2 punten
13. Leo Boeren
2 punten
14. Jan Cools
1 punt
15. “kasteelheer”
0 punten
Aangezien onze burgemeester niet aanwezig kon zijn, mocht onze koning Jan Nelen de tinnen
wisselschaal uit handen van Imelda Schrauwen in ontvangst nemen.
Nadien werd er nog lang gebabbeld, gekaart en lekker frietjes gegeten. En natuurlijk ook de nodige
pintjes gedronken.
Ondanks de mindere opkomst was het toch een gezellige dag.
May Anthonissen

TUSSENSTAND SCHIETINGEN OP STAANDE WIP – SEIZOEN 2002
Hier volgt de tussenstand na 8 schietingen :
1.
2.
3.
4.

Stanny Bosmans
Jan Nelen
Patrick Boeren
Olivier Nelen

55 punten
48 punten
35 punten
30 punten
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5.
6.
7.
8.
10.
12.

Fons Van Thillo
Rini Mol
Leo Boeren
Jan Luyten
Benjamin Nelen
Eddy Nelen
Leo Pockelé
Kees De Rooy
Marcel Van Meel

24 punten
17 punten
9 punten
4 punten
4 punten
3 punten
3 punten
2 punten
2 punten

ACTIVITEITEN MAANDEN JULI EN AUGUSTUS
Er staat weer heel wat op de agenda. We willen ook al enkele belangrijke data vermelden vanaf
september.
JULI
AUGUSTUS
01 20 u.
Raadsvergadering
04
14 u. Wipschieting Zoersel
02 19 u.
Schieting staande wip
20 u. Raadsvergadering
06 15 u.
Dansoptreden 11 juli viering
06
19 u. Schieting staande wip
Quarantainestallen
07 14 u.
Doelschieting te Essen
11
14 u. Doelschieting Weelde
09 19 u.
Schieting staande wip
13
19 u. Schieting staande wip
10 21.30 u. Film Landjuweel Oude Pastorij
14 14 u.
Doelschieting te Schilde
18
14 u. Kip & Wijnschieting
16 19 u.
Schieting staande wip
te Essen
21 14 u.
Sponsorschieting staande wip
20
19 u. Schieting staande wip
Lichtaart
23 19 u.
Schieting staande wip
25
12 u. Feest HGK Hoogstraten
28 14 u.
Doelschieting te Schoten
27
19 u. Schieting staande wip
30 19 u.
Schieting staande wip

01 14 u.

SEPTEMBER
Wipsch.Essen Verbroedering

08
14 20 u.
15 14 u.

Dansoptreden Breugelkermis
Algemene ledenvergadering
Wisselschaalschieting Essen

05

OKTOBER
Uitreiking wisselschaal
in Beekdal

Zo, dit was het dan weer. Bedankt voor de verslagjes en wist je datjes. Voor het volgende Sepke
had ik graag alles binnen vóór 25 augustus. Tot op één van onze activiteiten.
May Anthonissen
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