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De schuttersciub KWB St-Jan huldigde op haar jaarlijkse schuttersfeest de kam-
pioenen van het seizoen 2002-2003. Ginette Merckx werd kampioene luchtkarabijn, 
Dirk Geselle kampioen .22-karabijn en Rudy Vervoort kampioen luchtpistool en 
22-pistool De club telt 65 leden die elke woensdagavond van 19u tot 22u 30 sa-

men komen in de kelders van de St -Janskerk om er hun favoriete hobby te beoefe-
nen Leden van de club nemen ook deel aan regionale wedstrijden van vriendenclubs 
in West-Vlaanderen maar 80% van de leden houdt het bij de woensdagse clubcom-
petitie. Het bestuur van de schuttersciub KWB St.-Jan bestaat uit voorzitter Jacques 
Handekyn, Guy Cornillie, Roger Peire, Claude Hamilius, Ginette Merckx, Jan Poe-
laert, Roger Pottier en Antoine Finaut. (Foto Lysiane) 
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Onze redactie koos 
schuttersciub 
KWB Sr.-Jan als 
vereniging van de week 
Dit levert hen een 
geschenkbon op van 
25 euro. 
Deze cadeaubon van 
Archerv Dynamics 
mag de vereniging 
binnenkort.in  de 
brievenbus venvachten.. 
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Op 16 november vierde de schuttersciub St.-Jan feest in zaal Griffioen op Stenc-Dorp. Eerst was er een 
terugblik op het ontstaan van de club en het vele werk dat er onder de kerk van St.-Jan nodig was om dit 
alles te verwezenlijken, met als blikvanger Fernand Wellecomme, die als pionier geëerd werd en als 
erevoorzitter afscheid neemt. Dan werd er een receptie aangeboden gevolgd door de uitdeling van de 
trofeeen en medailles In de categorie luchtkarabijn werd Jacques Handeky n eerste, met 168 gemiddeld 
Ginette Merckx tweede en Jan Raes derde. De eerste plaats luchtpistool behaalde Rudy Vervoort met 
183 gemiddeld, voor Gilberte De Bruyn en Roland Dewaele. Dirk Geselle werd gehuldigd voor zijn eerste 
plaats karabijn 22 met 189 gemiddeld Ei ic W ntm en Gmette Merck werden tweede en derde 
Claude Hamilius veroverde de eerste plaats pistool.22 met 187 gemiddeld, Jacques Claeys werd tweede 
en Jan Poelaert derde. Na de huldiging volgde een feestmaaltijd met alles erop en eraan, een reuzen-
tombola en een spetterende dansnacht. De clubleden danken de bestuursleden en hun partners van harte 
voor het werk. hun enthousiasme en het aanbieden van deze mooie avond. (Foto Lysiane) 
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