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WOORDJE VAN DE VOORZITTER
Geachte schuttersvrienden

Bij het verschijnen van dit tijdschrift is elke gilde of schutterij al
volop actief na de winterperiode. De Federatie heeft geen
winterslaap genomen en heeft hard gewerkt aan het nieuwe
beleidsplan 2012-2016. Wij wachten met spanning op de “goede”
afloop, maar we doen verder.
Een van de hoofdpunten, dit is het trouwens altijd zo geweest, betreft
de verdere groei van de Federatie. Er werd met alle regio’s
afgesproken dat zij elk afzonderlijk in hun eigen provincie een
ontmoetingsdag gaan organiseren voor alle aangesloten en nietaangesloten gilden, schutterijen en maatschappijen.
Een activiteit die de volledige ondersteuning zal krijgen van de
federatie. Er zal kennis worden gemaakt met de federatie en al de
activiteiten van het gildewezen. Kledij, archieven, podiumkunsten en
allerlei wapens nog in gebruik bij de gilden zullen besproken en
gedemonstreerd worden. Ook zullen er o.a. sprekers zijn die ons aantonen hoe het zilver best kan gepoetst
en bewaard worden.
Wij vinden het bijzonder belangrijk dat men zo veel mogelijk weet wat de Federatie doet en waarom ze
werd opgericht. Het is eveneens belangrijk dat zoveel mogelijk mensen hierbij betrokken worden. Wij
maken kennis met onze evolutie, onze aangroei, onze activiteiten en ondersteuning hiervan.
Vele gilden hebben al ervaren dat zij door hun deelname heel wat gewonnen hebben. Zij hebben ingezien
dat het echte gildeleven veel meer te bieden heeft dan het schieten alleen. Uiteraard is dit laatste
belangrijk, maar de vriendschappen die zijn ontstaan uit het samenwerken in en met de federatie is
hartverwarmend.
De regiobesturen, samen met de commissies en de raad van bestuur, zijn uitgegroeid tot één homogeen
blok. De doelstellingen worden in gans Vlaanderen uitgevoerd op dezelfde wijze en in onderlinge
samenwerking met andere regio’s.
De bestuursleden die hierbij betrokken zijn, willen de Federatie niet meer missen.
Dit is alvast een echte opsteker voor onze verdere werking, waarvoor hartelijk dank.
Paul Stoop
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WOORDJE VAN DE REDACTIE
Beste lezer
In ons vorig nummer heeft Louis Drees afscheid genomen als hoofdredacteur. Wij danken Louis van
harte voor de jarenlange inzet als redactielid en nadien als hoofdredacteur. Plichtbewust ging Louis naar
de drukker om de teksten af te geven. Even plichtbewust ging hij de tijdschriften afhalen en zorgde voor
de verzending.
Louis maakte zich ook altijd druk, en terecht, wanneer er niet genoeg teksten waren, of wanneer deze
teksten te laat kwamen. Maar de tijdschriften waren verzorgd en steeds op tijd.
Louis laat ons echter niet achter. Hij blijft de nieuwe hoofdredacteur bijstaan in de redactieraad. Hiervoor
nogmaals dank, Louis.
In zijn plaats komt François Van Noten. François is hoofdman van de Sint-Sebastiaansgilde van Haacht.
Hij is tevens al jarenlang griffier bij de Hoofdschuttersgilde van Brabant alwaar hij ook het tijdschrift van
Brabant “’t Gildebroerke” verzorgt, en ook is François al jaren lid van de redactieraad van dit tijdschrift.
Iemand die het gildeleven zeer ter harte neemt. Wij zijn hem dankbaar hiervoor.
Om hem het leven een beetje gemakkelijk te maken, vraag ik met aandrang aan elke regiovoorzitter en
secretaris er voor te zorgen dat uit ieders regio teksten of verslagen komen die betrekking hebben op de
gildeactiviteiten: koningsschietingen, wedstrijden, optochten, foto’s, enz… Het maakt niet uit, maar zorg
dat jullie provincie niet ontbreekt.
Vanaf nu moeten de teksten naar het nieuwe mailadres van François: fravano@skynet.be
Paul Stoop
Beste lezer
Als opvolger van Louis Drees, hoop ik om samen met de redactieraad
uw tijdschrift even boeiend en even mooi te kunnen samenstellen als
voorheen. Ik verwelkom Mark Demulder die ons komt vervoegen in de
redactieraad, maar wij kijken met nog meer verwachting uit naar
teksten en foto’s uit uw regio, verbond, schutterij of gilde. Het is altijd
prettig om te kunnen lezen wat er reilt en zeilt in de andere gilden en
schutterijen in Vlaanderen. Alle informatie, wat dan ook, is welkom,
dus maak even tijd om iets toe te sturen.
Wij wensen u veel leesplezier met dit nieuwe nummer.
François Van Noten, hoofdredacteur
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DE SLAG BIJ AZINCOURT OF HOE DE
HANDBOOGSCHUTTERS DE KRUISBOOGSCHUTTERS
VERSLOEGEN
De Honderdjarige Oorlog duurde van 1337 tot 1453 en was een lange serie conflicten afgewisseld met
wapenstilstanden tussen de koningen van Engeland en Frankrijk. Een belangrijk krijgsgebeuren in die
oorlog was de slag bij Azincourt.
Deze slag bij Azincourt (door de Engelsen Agincourt genoemd) werd geleverd op 25 oktober 1415 tussen
het leger van koning Hendrik V van Engeland en dat van Karel VI van Frankrijk. Het Engelse leger
triomfeerde over de zwaar geharnaste Franse cavalerie. Deze laatste gleed uit in de modder en leed zware
verliezen in de storm van pijlen die op hen neer regende.

Wat voorafging
Op 13 augustus 1415 landde Hendriks leger van 8000 boogschutters en 2000 man cavalerie bij Harfleur,
een gemeente aan de Seine, nabij Le Havre. Het belegeren van deze stad kostte Hendrik al een derde van
zijn leger. Hierna trok hij op 7 oktober richting Calais, dat nog in Engelse handen was en dat hij zo snel
mogelijk via de kust wilde bereiken, om van daaruit in te schepen naar England.
Zijn zoektocht om een veilige oversteekplaats over de Somme te vinden, bracht hem op de hoogvlakte
van Azincourt. Tussen de bossen van Azincourt en Tramecourt stuitte hij op 24 oktober op het Franse
leger van maarschalk d'Albret, dat hem de weg versperde, ruim 20.000 man sterk.
Het Engelse leger daarentegen was hongerig, vermoeid en door buikloop geteisterd.

De slag
De slag werd uitgevochten in een open
doorgang tussen de twee genoemde bossen.
De nacht van 24 oktober rustten beide
legers, maar de Engelsen genoten slechts
weinig beschutting tegen de zware regen.
Vroeg op de morgen van de 25ste stelde
Hendrik zijn leger op (ongeveer 1000 man
bereden cavalerie, 6000 boogschutters en
een paar duizend man overig voetvolk). De
Engelse linkerflank stond onder aanvoering
van Camoys, de rechter onder de hertog van
York, en het centrum onder Hendrik zelf.
Hierbij vormde elke groep zijn eigen kleine
leger, met de (afgestegen) cavalerie in het
midden, boogschutters op de flanken en
vooruitgeschoven groepjes boogschutters.
Op bovenstaande schets van het terrein is de
aanvangspositie van het Engelse leger rechts onder weergegeven.
De Fransen stelden zich op in drie rijen, met flinke tussenruimte. Hoewel ze drie- tot viermaal zo talrijk
waren als de Engelsen, verhinderde het terrein hen hiervan ten volle gebruik te maken. Door de zware
regenval was de grond uitermate modderig, waardoor zij ook hun artillerie niet in stelling konden
brengen. Hun kruisboogschutters bevonden zich achter de ridders en andere cavalerie.
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Gedurende de eerste drie uur na
zonsopgang bleef het rustig. Toen
Hendrik merkte dat de Fransen niet van
zin waren aan te vallen, beval hij zijn
leger verder in de doorgang tussen de
bossen op te rukken. De Engelse
boogschutters plantten puntige palen van
1,50 tot 1,80 m voor zich als
verdedigingsmiddel tegen riddercharges
en openden het treffen met salvo’s pijlen
vanuit hun lange bogen. Door de grote
lengte van de bogen hadden de pijlen een
grotere draagkracht. Bovendien konden
zij meer pijlen afvuren dan de Fransen die
telkens opnieuw hun kruisbogen moesten
laden. De Franse ridders,
ongedisciplineerd en zorgeloos ondanks
De slag van Azincourt op een 15de-eeuws miniatuur
de lessen die zij hadden gekregen in de
veldslagen van Crécy en Poitiers, werden
op deze wijze in de war gebracht en snel tot actie geprikkeld. Hun cavalerie steeg te paard voor een
tegenaanval, recht vooruit. Resultaat: de meesten liepen zich vast in de modder. De Franse maarschalk
leidde de voorste lijn, afgestegen van hun paard, met hun zware harnassen door de modder naar de
Engelse linie. Ondanks de modder en de Engelse pijlen bereikten zij de Engelse linie, waar ze in
handgemeen raakten met de Engelse afgestegen cavalerie: een gevecht van man tegen man met zwaarden
en bijlen. De dunne Engelse verdedigingslinie werd teruggedreven en koning Hendrik zelf bijna tegen de
grond gewerkt. De Engelse boogschutters kozen dit moment om door gaten in de nu vormeloze Franse
linie te dringen. De zwaar bepantserde Fransen waren in hun bewegingsvrijheid gehinderd door hun grote
aantal en het smalle modderige slagveld. Ze werden vooruit geduwd door hun medestrijders uit de tweede
linie die zo snel mogelijk aan de slag wilden deelnemen. Ze hadden geen antwoord op de licht
bepantserde en beweeglijke Engelse soldaten en werden gedood of gevangen genomen.
Volgens sommige bronnen volgde de derde Franse lijn het voorbeeld van de eerste twee, volgens anderen
bleef deze lijn op de plaats stand houden.

Verliezen
De slotscène werd gevormd door een halfhartige aanval van een groep Fransen die eerder waren
weggevlucht. Koning Hendrik, bang dat zijn grote groep gevangenen zou kunnen ontsnappen, gaf
opdracht deze te doden. Een deel van de Franse gevangenen werd levend verbrand in een hut waar ze
toevlucht hadden gezocht. De slachting stopte pas toen de aanvallers vertrokken.
De Engelsen zouden 12 cavaleristen, inclusief de hertog van York Eduard van Norwich, kleinzoon van
Eduard III van Engeland, en ongeveer 100 man infanterie verloren hebben. Zoals in die tijd gebruikelijk
werd zijn lichaam gekookt om zo zijn gebeente naar Engeland mee te kunnen nemen.
De Fransen verloren 5000 edelen, inclusief de Franse maarschalk; 3 hertogen, onder wie Anton van
Bourgondië, hertog van Brabant en Limburg; 5 graven en 90 baronnen, onder andere Jan van Alençon;
1000 anderen werden gevangen genomen, onder wie hertog Karel van Orléans.
De Engelsen wonnen om verschillende redenen: ze kozen een goede positie en beschikten over
uitstekende boogschutters met longbows die drie tot vier keer zo veel pijlen konden afvuren als mannen
met een kruisboog. Bovendien raakten de paarden van de vijand in paniek van al die pijlen. In de strijd
met de Schotten hadden de Engelsen geleerd dat ridders en krijgslieden die te voet vochten, veel meer
konden uitrichten.
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In Azincourt is er een Historisch Middeleeuws Museum waar deze voor Frankrijk belangrijke veldslag op
pedagogische en wetenschappelijke wijze wordt tentoongesteld.
Elk jaar zijn er in Azincourt ook middeleeuwse spelen met wedstrijden in zwaardvechten, boogschieten,
middeleeuwse dansen, … en een echte reconstructie van de veldslag.
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UIT HET LOOIS ARCHIEF EN DOCUMENTATIECENTRUM
(vervolg)

De Looise gilden in de 19de en 20ste eeuw
Voor twee of misschien drie Looise gilden betekende de Franse Revolutie de doodsteek, namelijk de
oudste Sint-Jorisgilde van de voetboog en de handbooggilde van Sint-Sebastiaan. Als de Engsbergense
Sint-Martinusgilde nadien nog activiteit ontwikkelde, moet dat miniem zijn geweest want in 1838 was
sprake dat ze al lange tijd in feite niet meer bestond.
Twee gilden konden wel overleven, maar de rek was er uit. Het aantal leden verminderde en de rituelen
gingen verloren. Wat volgde, was niet meer dan een lange doodstrijd. Het siert de Sint-Barbaragilde dat
ze pas sneuvelde op de vooravond van de 21ste eeuw.
De stervende gilde van Schoot na 1800
Wie de gildearchieven van Schoot doorneemt, krijgt de doodstrijd klaar voor de geest. Die hopeloze strijd
is ongeveer 75 jaar gerekt. De eerste grote wonde werd toegebracht door de Franse Revolutie die de
gilden ophief. In Schoot was toch nog werking tot 1796. Dat jaar was sprake van het guldegelag met
O.-H.-Hemelvaart, maar niet van een schieting. Koning en deken werden niet genoteerd, mogelijk door de
Franse repressie tegenover privémilities. Dat jaar was het aantal teerders verminderd tot 25.
Er is dan een hiaat van vijf jaar, dat samenvalt met de zogenaamde Besloten Tijd toen de kerken gesloten
waren en de Franse repressie het ergst woedde. Het register herbegint met Ons-Heer-Hemelvaart 1801.
Toen teerden er 22 broeders. Het ledenaantal was gehalveerd tegenover tien jaar voordien. De eerste slag
was toegebracht. Gedurende twee jaar was er alleen het teren. In 1803 werden de kerkelijke plechtigheden
hernomen. Er werd buskruit betaald om de alferis en de hoofdman feestelijk in te halen. Er vond weer een
koningsschieting plaats aan de nieuw opgerichte ‘vogelgaarde’ of schuttersboom. De toelating werd
gevraagd aan den scholter, hoewel de schout niet meer in functie was. Nu maakten functionarissen met
Franse benamingen de dienst uit, zoals een maire en wat later een bourgemaitre. De Schootse gilde hield
het echter bij het oude. Alferis was Jan Frederickx en Joris Beckers werd in 1801 genoteerd als nieuwe
hoofdman. Hij bleef het tot zijn dood vijf jaar later. Vanaf toen was er weer een kapitein, maar geen
borgemeester en ook geen hoofdman meer. In 1805 waren er weer 33 broeders. Het bier werd besteed
zoals vanouds. Helmus of 'Helm' Maes haalde de bestelling binnen.
Daarna komen er hiaten in het register. Er zijn geen aantekeningen tussen 1808 en 1821. Toen was Frans
Michiels hoofdman, Jan Beckers junior koning, Hendrik Clerckx kapitein en Jan Frederickx alferis. Er
was toen een bestuur, waaruit we afleiden dat er in de periode voordien toch activiteiten waren. In 1821
was een heropbloei: er traden vier nieuwe leden toe. Het gildebier werd zoals vanouds verpacht, dit keer
aan Jan-Baptist Boon voor 17 gulden. Daarvoor moest hij ook de 'boekhouder', de knecht en de speelman
de kost geven. In die tijd is sprake van een boekhouder en niet van borgemeester. In die periode werd het
hoofd van de gemeente voor het eerst burgemeester genoemd en dat zorgde blijkbaar voor verwarring.
De speelman werd weer betaald om in de kermisprocessie te spelen. In 1823 waren er 25 teerders en
namen 23 broeders deel aan de schieting. De namen werden toen sterk dialectisch neergeschreven. Dat
gebeurde wanneer een eenvoudig geschoold broeder als griffier fungeerde. De koningin werd op
Sacramentsdag aan huis uitgehaald met vreugdeschoten. Er werd poeder betaald om de alferis uit te halen.
Ook voor zijn strik werd betaald.
De gilde had nog steeds opbrengst van de huur van 'het guldebemdeken' en had inmiddels een kapitaal
van honderd gulden uitgezet, waarvan het de intrest ontving. Daarnaast was er opbrengst van schaarhout.
In 1824 en 1827 kwamen er reglementswijzigingen. Toen werd de gulkaerte bijgewerkt. De jeugd of
‘jongheid’ mocht alleen komen met toestemming van de borgemeesters en moest vergezeld zijn van hun
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ouders. Er moest een speciale reden toe zijn, bijvoorbeeld als het een zogend kind was. In 1827 werd een
merkwaardige bepaling in de statuten opgenomen: de broeders moesten in de maanden van april tot juli
telkens drie mussen schieten en inleveren. Ze moesten binnen de gewoonlijke limieten of grenzen van
Schoot geschoten worden. Anders kwam er een boete van vijf Luikse stuivers. In de eerste maand april
konden ze voldoende mussen schieten, maar de volgende maanden lukte het minder. Enige jaren later
werd de bepaling opgeheven.
Het aantal officiële feestdagen was verminderd van vier tot drie. Nog steeds was er de koningsschieting
op O.-H.-Hemelvaart, de processie op Sacramentsdag en het teren op 8 december. De processie met
kleine kermis was weggevallen. Ook het opstappen op 11 november in de 'Sint-Mertensomgang'
behoorde tot het verleden. Op 8 december werden koster, organist en orgelblazer betaald voor de mis ter
intentie van de overleden broeders.
Ondertussen had 'meester-metser' Adriaan Blanckaerts zich in Schoot gevestigd. Hij stond in hoog
aanzien als aannemer van grote werken in de buurt. Hij werd geen lid, maar nam in 1826 voor het eerst
deel als ‘buitengelager'.
In 1828 is sprake van betaling door 20 confreers en liefst 40 ‘buitengelagen’, waarbij we verstaan dat de
vrouwen er bij waren. In 1829 was er geen schieting en dus ook geen koning. Hendrik Arien werd steeds
als keizer bij het bestuur genoemd. Van 1830 tot 1834 ontbreken de notities en dat was ook zo voor de
Sint-Barbaragilde in die tijd. In 1834 werd Jan Frans Reynders de nieuwe alferis en tegelijk knecht. De
cumulatie van die functies wees op bloedarmoede. Het ging verder bergaf. In 1821 waren er 26
gildebroeders, dertien jaar later nog slechts 15 teerders. De laatste ledenlijsten dateren van 1839. Daarna
komen er warrige notities met grote hiaten.
In 1873 waren er nog tien gildebroeders. Drie jaar later stopten de aantekeningen definitief. In die periode
werd de gilde waarschijnlijk opgedoekt, hoewel van een volledig verdwijnen geen sprake was. Dat kwam
door het onroerend goed dat ze nog steeds in bezit had. Het ‘guldebemdeken’ bracht in 1893 nog 23 frank
op. Van het pachtgeld werden teermaaltijden gehouden. Nakomelingen van gildebroeders van destijds
deden zich te goed. In 1960 waren er nog twee maaltijden voor enige mensen. Voor en na het eten baden
ze een Onze Vader voor de overleden confreers. Volgens Broeder Max was dat “de losse schakel die het
heden aan het verleden bindt...”.
Tot het gildebezit behoorde een koperen trom. De Duitsers eisten ze tijdens de Eerste Wereldoorlog op,
maar burgemeester Ooms kon ze aan de Schotenaren terug bezorgen. In 1960 werd ze bewaard bij de
familie Verluyten in Schoot. De zilveren breuk, vendel, kokers en pijlen werden voor een spotprijs aan
een Antwerpse antiquair verkocht, met instemming van alle betrokkenen in die dagen. Op die manier kon
de bescheiden Schootse gilde als voorlaatste standhouden in Tessenderlo. Wat nu nog rest zijn enkele
oude registers die ons leren hoe het ooit was en aldus vormen zij ook een schakel die vanuit het verre
verleden tot ons in het heden komt...
De Sint-Barbaragilde in de 19de en 20ste eeuw
In 1794 werd de gewone schieting van de Sint-Barbaragilde afgelast 'om beletselen van oorlog'. Dat jaar
waren er ontslagen. Josephus Verbessemen en Frans Van Sweevelt betaalden uytgaen gelt of het einde
van hun lidmaatschap. Als een lid ontslag nam, moest hij dat betalen.
Er was een 'stilstand' van vier jaar vanaf 1797. Dat viel samen met de Beloken Tijd, toen de kerken
gesloten waren, de wet op de dienstplicht was doorgevoerd en de Boerenkrijg werd uitgevochten. De
gilde herbegon in 1801. Er was nochtans in die jaren een beperkte werking geweest met 272 gulden
ontvangst tegenover 27 gulden uitgaven. De opbrengst van de onroerende goederen was verder
ontvangen. Aldus werd in die stille jaren een geldreserve opgebouwd.

9

In 1803 hielden de confreers van Sint-Barbara weer een schieting. Jan Frans Mertens werd de laureaat.
Dat jaar werd de alferis plechtig uitgehaald en ook de `alferesse' of vrouwelijke vaandeldrager viel die eer
te beurt. Nog dat jaar werd de 23-jarige Francis Vervoort toegelaten als knaap. Hij kwam in de plaats van
zijn oude, invalide oom Jan Vervoort die het werk vele jaren had gedaan. Hieruit blijkt dat bepaalde
families zich aan een gilde bonden en er binnen families sterk gerekruteerd werd. Er was nu voor het eerst
sprake van 'de sociëteit', een nieuw Frans woord dat toen opgang maakte. Ook andere tradities zagen
weer het licht. Op 27 oktober 1803, donderdag voor Allerheiligen "was de sociëteit opgeroepen aan de
oude conditiën" en bepaalde dat Francis Boni het bier mocht leveren voor 22 gulden per ton Diesters bier,
op voorwaarde dat hij twee kaarsen leverde voor iedere tafel waar werd gekaart. Alleen 'goed leverbaar
Diesters bier' werd in de gilde gedronken. Het Loois bier was verdwenen.
Alle feestdagen werden weer gehouden, ook 'de Sint-Mertensomgang' of processie op 11 november. De
processies trokken opnieuw uit en de gilde huurde muzikanten voor het défilé. Met Sacramentsdag 1805
werd betaald aan den fluyter om voor twee dagen te spelen.
De schietingen werden toen om de twee jaar gehouden. In 1807 werd het vaandel hersteld, een stok en
piek voor de `kapiteinerse' en een kandelaar voor Sint-Barbara aangekocht. De vrouwelijke kapitein
leidde de gildezusters. Elders is sprake van een koningin.
Toen omstreeks 1808 Napoleon weer volop oorlog begon te voeren, taande het gildeleven weer, maar de
Sint-Barbara bleef een werking behouden, zij het op een lager pitje en gedurende enkele jaren zonder
schieting.
Op tweede Sacramentsdag was de gebruikelijke afrekening in de gildekamer. De jaarrekening overtrof nu
al 800 gulden, want de inflatie deed zich voelen. Met Sint-Barbara 1811 waren er drie klokkenluiders,
was er een hoogmis met organist Ambroos en werden koster en blazer betaald, evenals drie muzikanten
die ieder drie dagen op de feesten speelden. Het beeld van Sint-Barbara kreeg een nieuw kleed.
Van 1812 tot 1815 was er geen schieting. Nadat Napoleon in Waterloo (1815) was verslagen en de rust
wat weergekeerd, kwam er een opflakkering. In 1815 werd voor het eerst bepaald dat maar twee dagen
met Sint-Barbara zou gevierd worden. Blijkbaar was er voordien een te groot bierverbruik geweest.
Voortaan mocht de gilde op een feestdag niet meer dan twee speellieden houden. Naast het bierverbruik
werd ook het muziek spelen beperkt. Verder werd om elf uur de tap in het vat geslagen.
De nieuwe koning Willem I vreesde de privémilities, vroeg inlichtingen op en vaardigde beperkende
maatregelen uit. Opmerkelijk is dat de geschiedenis koning Willem I zou gelijk geven. In 1830 zouden de
gewapende burgerwachten een belangrijke rol spelen in de Brusselse opstand tegen hem.
Wat was het gevolg van die beperkende maatregelen? De Looise Sint-Barbaragilde staakte! Het gebeurde
op Sint-Maartensdag 1816, waarschijnlijk uit protest. Ook op de volgende Sint-Barbaradag werden de
kerkdiensten gedaan, maar er werd niet gedronken. Een gepland spel in Zonhoven werd per brief
afgezegd.
De feesten eerder dat jaar waren wel gewoon gehouden. Knecht of knaap Dries Maes werd betaald om
met kermis te trommelen en alferis Frans Henderickx om het vendel te dragen. Een hoofdman was er nog
steeds niet.
Kapelaan Verbessemen werd koning in 1816, maar daarna werd de vogel gedurende vier jaar niet meer
geschoten. In 1817 waren opvallend veel uitvaarten en 1818 was een rampzalig landbouwjaar. Dat jaar
repareerden Arnold Vervoort en molenmaker Servaas Janssens de schuttersboom. Ze gebruikten bouten
en ijzerwerk, hout en 'zelen'. Het kostte meer dan twaalf gulden. Toch was er dat jaar geen schieting en
werd weer geen teerfeest met Sint-Barbara gehouden. In 1819 werden kosten gemaakt voor het 'palleren'
of versieren van het beeld van Sint-Barbara, nog steeds de trots van de gilde.
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Daarna kwam een heropleving dankzij een nieuwe hoofdman. Op 6 juni 1820 werd notaris (Antoon
Ambroos) Andries verkozen tot opperdeken en hoofdman pour la vie. Hij trakteerde voor zijn aanstelling
met twee tonnen bier.
Kapitaalkracht was nog steeds een garantie voor een carrière binnen de gilde. Daarmee had de SintBarbara eindelijk een eigen hoofdman. Jan Deliën werd de nieuwe alferis. Hij werd met derde sinksendag
1821 plechtig 'uitgehaald en ingehuldigd'. Toen was er weer een schieting die een nieuwe koning
opleverde.
Nog dat jaar werd duidelijk gemaakt welk bestuurslid wat moest dragen. De alferis stond in voor het
vendel, de kapitein voor de piek en de koning voor de strik. In 1822 was er een deelse betaling voor een
nieuw vendel. Jan Antoon Ambroos, die organist was in de kerk en tevens kunstschilder, maakte het
vendel en werd hiervoor betaald. Dit was chronologisch het derde bekende en laatste vaandel van de
gilde.
In 1822 werd het reglement weer aangepast. De taptoe om 11 uur zorgde voor problemen. Er waren
broeders die langer wilden blijven. Er werd een compromis gevonden. Om 11 uur werd de tap in het vat
geslagen, maar het getapte bier mocht verder worden uitgedronken tot twaalf uur en dan pas moest men
naar huis. Dat laatste uur mochten de speellieden ten dans blijven spelen. Het is de allereerste expliciete
vermelding van dansen in een Looise gilde.
Er was in die tijd inflatie. Omstreeks 1825 kostte een ton bier 25 gulden. Dat was het dubbele van
honderd jaar voordien.
In 1771 was een nieuwe Sint-Barbarakapel op de Rijt gebouwd. Daar werd het beeld in geplaatst en er
stond een offerblok of die offerbus van het kapelleken. De opbrengst was voor de gilde, maar daar
stonden kosten tegenover. Het is opmerkelijk dat in de jaren 1820-1840 een grote begankenis naar de
Sint-Barbarakapel tot stand kwam. Had het te maken met de economische crisis en armoede? In die
periode bracht de kapel veel offergeld op. De borse werd geregeld geledigd. Dat werd 'het kapellegeld'
genoemd. Het grootste deel van de opbrengst ging naar het verven of witten van 'het kapelletje'. Smid
Cuypers maakte het slot. Het beeld van de heilige Barbara werd gekleed. Herhaaldelijk werd betaald voor
een mantel van het beeld en voor de kaarsen in de kapel. Een hertrouwer moest zoals eeuwen voordien
trakteren. In 1828 sprak men voor het eerst van trouwbier in plaats van kanselbier. Dat jaar trad
onderwijzer Louis Karel Landmeters toe. Ook de toenmalige burgemeester, voordien maire Martin
Daems was toen lid, naast notaris Andries, de twee dokters Frans Cnops en Hendrik Deleeuw, ontvanger
Gilis De Wee en armenmeester Jan Vervoort. Het kruim van Looi was toen gildebroeder van SintBarbara.
(vervolg en einde in het volgend nummer)
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KONINKLIJKE ONZE LIEVE VROUWE GILDE HERNE
HEEFT EEN KEIZER
Vorig jaar op de hoogdag van O.-L.-H.- Hemelvaart schoot de uittredende koning Dirk Stalpaert zich
voor de derde maal op rij koning van de gilde. Bijgevolg kreeg hij ook de titel van keizer. Deze titel werd
officieel gemaakt door de wijding van zijn gildebreuk en zijn bijhorende historische kledij in een
eucharistieviering op zaterdag 5 maart laatstleden.
Samen met alle aangesloten gilden van de
Hoofdschuttersgilde van Brabant hebben de
gildebroeders en –zusters dit gevierd met een
eucharistieviering voorgegaan door E.H. pastoor Kris
Meskens, gevolgd door een stoet naar het gildelokaal.
Daar werden de feestvierders door het
gemeentebestuur van Herne uitgenodigd voor een
receptie ter ere van het keizerschap, maar ook voor
het 325-jarig bestaan van de gilde.
De gilde ontstond in 1686 als een confrérie. Door alle
jaren heen hebben zij getracht de waarden en
principes die hun voorouders hebben opgesteld,
blijvend te waarderen. Zo hebben zij in 1998 een nieuwe “breuk” aangemaakt ter vervanging van het
origineel exemplaar uit 1686. Deze bestond immers uit een zilveren rozenkrans met medailles van alle
koningen uit de jaren dat de koningsschietingen werden georganiseerd. Het was echter enkel in jaren van
oorlog en opstand dat dit evenement niet plaatsvond. In de laatste 100 jaar is de gilde ook 3 maal van
locatie veranderd, tot zij een definitieve stek vond aan het huidig parochiaal centrum in Herne.
Nu vandaag 325 jaar na de oprichting willen zij als gilde nog steeds verder deze aloude tradities bewaren.
Een voorbeeld hiervan is de aanmaak van de keizersbreuk en de bijhorende historische kledij voor zowel
de keizer als de keizerin.
In de Editiepajot verscheen volgend artikel over deze keizersviering:
Dirk Stalpaert is
keizer voor het leven
De boogschutters van
de Koninklijke Gilde
Onze Lieve Vrouwe
van Herne hebben
opnieuw een keizer.
Dirk Stalpaert is zijn
naam. De gilde hield
er dan ook aan haar
nieuwe keizer
uitbundig te vieren in
het parochiaal
centrum.
Tijdens de
voorafgaande eucharistieviering werd zijn nieuwe breuk met rozenkrans gezegend en in het bijzijn van
peter Albert Dehaen en meter Joëlle Lanneer voor de eerste keer opgelegd. Zo mag Dirk Stalpaert zich
voortaan de trotse bezitter van de nieuwe keizersbreuk noemen.
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Meter Joëlle Lanneer, keizer Dirk Stalpaert en peter Albert Dehaen

De Koninklijke Gilde Onze Lieve Vrouwe is samen met de Sint Peeters Gulde Ter Waerden uit SintPieters-Kapelle een actieve boogschuttersvereniging in Herne. Zij is ingekapseld in een gildeleven met
een rijk verleden. Zo prijkt op de vlag het jaartal 1686. “Het is één van de zeldzame gilden die trouw het
karakter van confrérie, waarin ze haar oorsprong vond, in eer gehouden heeft”, aldus voorman Lucien
Pletinckx. “Dit is dan ook de oudste sportvereniging van de gemeente. Zij telt vandaag zo’n 40 leden.”
Op de laatste koningsschieting schoot Dirk
Stalpaert zich voor de derde keer op rij
koning en zo mag hij zich dan ook Keizer
van Herne voor het leven noemen. Voor de
schuttersgilde Onze Lieve Vrouwe was dit
dan ook een topevenement. Het was van
1784 geleden dat een koning zich nog eens
tot keizer wist te schieten. In haar
eeuwenoude geschiedenis telt de
schuttersvereniging overigens slechts 4
keizers.
De nieuwe keizer Dirk Stalpaert mag ook
voor een jaar de gildebreuk dragen die hem
als winnaar van de koningsschieting 2010
werd opgehangen door de intussen
overleden voorzitter of hoofdman Antoine

Paul Stoop, hoofdman van de Hoofdschuttersgilden van Brabant
tijdens zijn toespraak
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Van Laethem. In de annalen van Onze Lieve Vrouwe staat ook de naam van gildebroeder Lieven
Vandenneucker in het vet gedrukt. De huidige schepen van sport behaalde drie jaar op rij de koningstitel
van Brabant hetgeen hem in 2003 de keizerstitel van Brabant opleverde.
“Met onze gilde maken wij deel uit van de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden. Dit
overkoepelend orgaan coördineert en stimuleert het uitvoeren van al de lokale manifestaties en zo ook
onze interclubactiviteiten”, vertelt Paul Stoop, hoofdman van de Hoofdschuttersgilde van Brabant.
Na de officiële geplogenheden werd het gezelschap door het gemeentebestuur uitgenodigd op een hapje
en een drankje. Onder de genodigden waren naast een uitgebreide delegatie uit Sint-Pieters-Kapelle ook
delegaties van gilden uit Dilbeek, Neder-Over-Heembeek en Waanrode.
Ook in Het Nieuwsblad van 8/03/2011 verscheen een artikel over deze keizersviering.
HERNE - Boogschutter Dirk
Stalpaert uit Herne heeft zichzelf
tot keizer geschoten en dat was
uiteraard aanleiding voor een
feestje.
Dirk Stalpaert kreeg zaterdag
zijn lang aangekondigd feestje.
Dirk is lid van de boogschutters
van de Koninklijke Gilde Onze
Lieve Vrouwe van Herne en
schoot zichzelf vorige zomer tot
keizer.
'Een uniek gebeuren', zegt
hoofdman Lucien Pletinckx. 'Om
keizer te worden van de
boogschuttersgilde moet je jezelf
eerst drie keer op rij tot koning
schieten. Dat gebeurt door als
Paul Stoop, hoofdman van de Hoofdschuttersgilde van Brabant, keizer Dirk
Stalpaert en hoofdman Lucien Pletinckx van de Koninklijke Gilde Onze Lieve
eerste de hoofdvogel van de
Vrouwe van Herne
staande wip naar beneden te
halen. In Herne was het van in
1784 geleden dat een koning zich nog eens tot keizer wist te schieten. De Koninklijke Gilde Onze Lieve
Vrouwe van Herne bestaat inmiddels sinds 1686. In meer dan 400 jaar telde de vereniging slechts vier
keizers. Dirk heeft dit feestje dus zeker verdiend.'
Zaterdag volgde eerst een eucharistieviering. Daarin werd de breuk die Dirk Stalpaert om kreeg eerst
gezegend. Vervolgens werd die breuk in bijzijn van peter Albert Dehaen en meter Joëlle Lanneer voor de
eerste keer plechtig opgelegd. Ook de echtgenote van Dirk Stalpaert deelde in het feest en kreeg een
kroontje van keizerin zoals de aloude traditie in boogschutterskringen dit wil. Nadien nodigde de
gemeente het gezelschap uit voor een hapje en een drankje.
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vzw Kon. Karabijnschuttersgilde St. Jozef Oud-

Winterslag
Vzw nr: 4140.432.13
Zetel:
Cipressenstraat 4, 3530 Houthalen

Een keizer bij de Sint-Jozefgilde Oud-Winterslag
Het koningsschieten dat tot op de dag van vandaag gehouden werd op de klep, kon vandaag een
mogelijke keizer opleveren daar onze huidige koning deze titel al in de afgelopen twee jaar had kunnen
behalen. We zullen deze dag van 30 mei 2010 eens overlopen.
's Middags werd er verzamelen geblazen aan onze schietstand om van daar uit in optocht ons koningspaar
te gaan afhalen. De weergoden lieten het deze dag iets afweten, want onder een betrokken wolkendek met
een lichte regenval trokken wij, onder begeleiding van het trommelkorps, door de straten van de wijk naar
de woning waar de afhaling zou gebeuren.
Daar aangekomen werd er aangebeld om onze gilde voor te stellen en om een inspectie van de gelederen
te houden door het uittredende koningspaar.
Door Krolicki Stan werd er een mooie brief voorgelezen waarin
zeker vermeld werd dat er een zware druk lag op de schouders
van Paparini Mario, uittredend koning. Bij het opnieuw behalen
van de titel zou hij vanaf volgend jaar de mooie titel van keizer
dragen. Na de geplogenheden werden we allen uitgenodigd op
een natje en een droogje in de tuin onder een toen
opengetrokken hemel. Na een bepaalde tijd werd de optocht
richting schietbomen aangevangen.
Rond de klok van 16 u werden de ontkroning en de gebeden
gehouden ter nagedachtenis van onze overleden
schuttersbroeders en -zusters. De ereschoten werden gehouden
door Wim Dries, burgemeester van de stad Genk, samen met
enkele prominenten. Het koningsschieten kreeg hierdoor zijn
officiële start en er kon begonnen worden met de voorronden
van 9 kogels per schutter op een klep van 25 mm doorsnede.
De titel van koningin ging dit jaar naar Jelka Smets in de eerste
kavelronde. Voor de koningstitel wisten slechts zes schutters
zich te plaatsen voor de kavelingen die zouden doorgaan op
kleppen van 20 mm (10x treffen), gevolgd door deze van 16
mm (5x treffen). Deze kavelingen begonnen stilaan hun tol te eisen en met mondjesmaat vielen er
schutters af. Ondertussen liep de klok al richting 20 u en waren er toch al bijna een 60-tal kogels
verschoten, waardoor de druk op Mario steeds zwaarder werd. De laatste twee mannen die overbleven,
Sven Castro en Luc Smets, probeerden hem nog wat meer druk op te leggen, maar lieten hun klep van 16
mm staan bij respectievelijk het 61ste en 63ste schot.
Winnaar van het koningsschieten met 65 treffers op 65: Mario Paparini. Door deze overwinning mag hij
zich keizer noemen vanaf 2011.
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Deze zege werd nog uitvoerig gevierd en Mario nodigde ons uit op een barbecue met een stevige pint, te
houden op een latere datum.
Vanaf 2011 zal het koningsschieten, volgens oude traditie, ook in onze gilde gehouden worden op de
vallende vogel.

*

*
*

KORTE BERICHTEN
HANDBOOGGILDE St.-SEBASTIAAN-BREDENE vzw
Gesticht in 1630 tot 1786
Heropgericht in 1922 tot 1948
Heropgericht op 5 januari 1997

Zetel: Bosduivenstraat 37
8450 – BREDENE
Tel: 059 / 323730

Bredene, 5 maart 2011
Zaterdag 19 februari 2011 mochten vier confraters van de Handbooggilde St.-Sebastiaan Bredene hun
diploma van initiator op het stadhuis van Blankenberge in ontvangst nemen.
Weerom een krachtig signaal dat de boogschutters van Bredene aan hun toekomst verder sleutelen.
In opdracht hoofdman Gerard Plaetinck
Griffier Anita Poppe

*

*
*

Uit Het Nieuwsblad van 9/03/2011
KORTENAKEN - De algemene vergadering van de
Culturele Dorpsraad verleende de titel van 'Ereburger
van Waanrode' aan Jan Vander Velpen. Willy Willems
en Monique Schepers werden bedacht met de Trofee van
Verdienste.
Willy Willems is kapitein van de Sint-Sebastiaansgilde
van Waanrode. In de Federatie beheert hij de centen en
is hij de coördinator voor de organisatie van de
jaarlijkse gildedag.
Jan Vander Velpen is eveneens lid en tevens proost van de Sint-Sebastiaansgilde van Waanrode. Aan
beiden proficiat voor de welverdiende erkenning die ze ontvingen.
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OEPS!!!
In ons vorige nummer is er een grove fout geslopen: in het verslag van de 9de gildedag, op blz. 25, staat
dat de drumband van Sint-Huibrechts-Lille de genodigden afhaalde aan het stadhuis. Dit is een onjuiste
mededeling in het verslag. Het was niet de drumband van Sint-Huibrechts-Lille, maar wel de drumband
van de Koninklijke Schutterij Sint-Harlindis en Relindis van Ellikom (Meeuwen) die de genodigden
begeleidde van het stadhuis naar de kerk.
Onze verontschuldigingen voor deze foutieve melding.
De redactie

*

*
*

SINT-AMBROSIUS
LOMMEL KRIJGT ALS
EERSTE PROVINCIALE
SUBSIDIE
Koninklijke Gilde Sint-Ambrosius
Lommel heeft van de provincie Limburg
een subsidie ontvangen om een
kogelvanger aan te kopen. Vorig jaar
keurde de provincieraad een provinciaal
reglement goed om tegemoet te komen
aan de vraag van de schutterijen. “We
Gedeputeerde Frank Smeets samen met
willen vermijden dat de loden kogels
bestuursleden van de Kon. Gilde SintAmbrosius tonen fier hun subsidiecheque.
waarmee deze gilden schieten in de bodem
terecht komen. Het plaatsen van een
kogelvanger is momenteel de best beschikbare techniek om loodverontreiniging door schietactiviteiten
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tegen te gaan. Bovendien beperkt een kogelvanger de onveilige zone tot het gebied onder de schietboom”,
zegt gedeputeerde van leefmilieu Frank Smeets.
De provincie wil vooral ook de rijke culturele traditie van schutterijen in Limburg in ere houden. De
subsidie geeft aan talloze verenigingen de kans om te investeren in een goede, veilige en
milieuvriendelijke infrastructuur. Verenigingen moeten wel voldoen aan een aantal voorwaarden. De
Lommelse Koninklijke Gilde Sint-Ambrosius voldoet aan alle voorwaarden en is de eerste vereniging die
gebruik kan maken van de provinciale subsidie. Ze krijgt een bedrag van 7500 euro. Andere schutterijen
zullen volgen.

*

*
*

NIEUWE HOOFDMAN EN KAPITEIN IN DILBEEK
Tijdens het laatste teerfeest op 22 januari jongstleden zijn bij de Sint-Sebastiaansgilde in Dilbeek een
nieuwe kapitein, Olivier Vander Henst, en een nieuwe hoofdman, Johan Collignon, ingehuldigd.
In de loop van 2010 had Wim Collijs, keizer en kapitein van de
gilde te kennen gegeven dat hij zijn verantwoordelijkheid als
kapitein ter beschikking stelde. Olivier Vander Henst had zich
kandidaat gesteld en is met eenparigheid van stemmen aanvaard
als nieuwe kapitein. Naast zijn nieuwe taak als kapitein blijft
Olivier ook onze penningmeester. Hij is ook de drijvende kracht
achter onze vendeliers.
Ook Paul Stoop liet al
een tijdje verstaan dat er
aan opvolging moest
gewerkt worden zodat hij
zijn taak als hoofdman
van de gilde kon loslaten.
Hiervoor heeft Johan
Collignon zich met
plezier kandidaat gesteld.
Olivier Vander Henst, penningmeester
en nieuwe kapitein van de gilde
Ook hij is unaniem
verkozen tot nieuwe
hoofdman. Johan blijft ook nog altijd de griffier van de gilde,
zoals hij dat de laatste jaren ook al was. Verder is hij ook lid van
de commissie Cultuur van de Federatie van Vlaamse Historische
Schuttersgilden.
Johan Collignon, griffier en nieuwe

Voor Paul Stoop en Solange De Pauw was er dan nog een
hoofdman van de gilde
verrassing want ze werden op passende wijze gehuldigd tot
‘Erehoofdman’ en ’Eredame’ van de Sint-Sebastiaansgilde. Beiden kregen een zilveren schild
omgehangen om deze dag blijvend te herinneren en hen te bedanken voor hun jarenlange inzet.
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Paul Stoop en Solange De Pauw kregen een zilveren schild als erehoofdman en eredame van de gilde

Paul en Solange hebben de eerste stap gezet om de gilde van Dilbeek herop te richten, wat dan eind 2002
in samenwerking met de andere stichtende leden effectief is gebeurd. Ze zijn zich als stuwende kracht,
samen met de anderen, blijven inzetten om de gilde te brengen tot waar ze nu staat: een gezonde
vereniging die de traditionele waarden van de gilden in een modern jasje verder zet en uitdraagt.
We wensen hen nog vele genietende gildejaren toe en we wensen onze nieuwe kapitein en hoofdman
dezelfde gedrevenheid en inzet toe.
Sint-Sebastiaansgilde Dilbeek
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25 SEPTEMBER 2011: 10de GILDEDAG TE BORGLOON
De laatste zondag van september gaat de 10de gildedag door. Als locatie voor deze dag werd er gekozen
voor Borgloon. Hoog tijd dus om kennis te maken met de stad Borgloon, de “parel van Haspengouw”. In
dit eerste deel een beetje historiek van Borgloon, een beschrijving van de voornaamste historische
gebouwen, de getuigen van haar rijke verleden, en van de kastelen en religieuze gebouwen. In het
volgende tijdschrift een tweede deel over fruit, stroop en wijn.
Borgloon (Frans: Looz, Limburgs: Loun) is een stad en gemeente in de Vlaamse
provincie Limburg. De huidige stad is in 1976 ontstaan door fusie van 12 oude
gemeenten en telt ruim 10.000 inwoners op een oppervlakte van 5111 ha.
De fusiegemeente telt naast het stadscentrum nog 12
deelgemeenten: Bommershoven, Broekom, Gors-Opleeuw, Gotem,
Groot-Loon, Hendrieken, Hoepertingen, Jesseren, Kerniel,
Kuttekoven, Rijkel en Voort. Enkel Hoepertingen telt meer dan
1000 inwoners. De anderen zijn kleine Haspengouwse
landbouwdorpjes. In deelgemeente Bommershoven ligt nog het
gehucht Haren.

Historiek
Loon is afgeleid van het Germaanse Lauhun dat beboste heuvel betekent. Het verschijnt voor het eerst in
1078 in teksten. Vanaf de 12de eeuw is ook de Romaanse vorm Looz bekend. Borgloon betekent dus
burcht op een beboste heuvel en de plaats lag binnen het woongebied van de Eburonen.
Die heuvel verheft zich 30 m boven de omgeving en werd daarom door de graven van Loon uitgekozen
om er hun burcht en hun residentie te bouwen. Strategisch en economisch was de plek interessant omdat
hij langs de weg van het Heilige Roomse Rijk naar Brabant lag. Hij werd dan ook de hoofdstad van hun
graafschap. De Romeinen waren de middeleeuwers vóór geweest. Bij de sloop van de burchtresten tussen
1870 en 1877 waren heel wat indicaties van een Romeinse aanwezigheid teruggevonden.
Vrij vlug ontstond rond de burcht een eerste en rond 1200 een tweede omwalling. Loon krijgt rond die
tijd ook stadsrechten waarvan het perron nog altijd getuigt. Loon werd daardoor samen met negen andere,
één van de “goede” steden van het prinsbisdom Luik. Als bestuurlijk en geestelijk centrum wordt Loon
echter vlug voorbijgestoken door Hasselt, dat centraler ligt. In de loop van de 13de eeuw verloor Loon aan
Hasselt haar financiële betekenis als muntatelier en zelfs haar titel als hoofdplaats van het graafschap. Er
waren ooit zeven gilden en/of ambachten: smeden, bakkers, brouwers, schoenlappers, slachters, kremers
en lakenmakers.
Thans bezit het nog steeds een historisch greven- of stadhuis in zuivere Maasstijl. Het voorrecht om de
huisnummers met grafelijke kroontjes te “bekronen” is niet elke Vlaamse stad gegeven.
De stad groeide nauwelijks en ondanks plunderingen en verwoestingen bleef Loon zijn middeleeuws
karakter bewaren. Getuigen hiervan zijn het middeleeuwse stratenpatroon, de markt en de radiale smalle
steegjes. Burchtheuvel, stadhuis, Kanunnikenhuis en kerk getuigen van haar periode van bloei.
In de 19de en 20ste eeuw zijn landbouw en fruitteelt niet meer weg te cijferen. Sinds het ontstaan van het
Belgische spoorwegennet en vooral na de aanleg van de lijn St.-Truiden - Tongeren (1879)
ontbO.L.S.terden Borgloon en de regio er omheen zich geleidelijk tot de “boomgaard van Vlaanderen”.
Tussen de twee wereldoorlogen beleefde de Loonse stationsbuurt zijn economisch en commercieel
hoogtepunt. Er waren toen drie fruitgroothandels en vier stroopstokerijen operationeel waarvan het
gebouwenbestand tot op heden gedeeltelijk als industrieelarcheologisch erfgoed bewaard bleef.
Tot omstreeks het midden van de 20ste eeuw gedijde er op de heuvels rond Borgloon een monocultuur van
hoogstammige fruitbomen. Teeltveredeling, modernisering en rationalisatie in de fruitteeltsector zorgden
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na 1960 voor een snelle overschakeling naar laagstammige fruitteelt. Sindsdien wordt op een geringere
teeltoppervlakte een veel hoger rendement bereikt. Naast St.-Truiden profileert Borgloon zich thans als de
hoofdplaats van de Zuid-Limburgse fruitstreek.

Ontmoeting met een rijk verleden
Het stadhuis
Het Loonse stadhuis, met ankerjaartal 1680 op de voorgevel, is één van de fraaiste burgerlijke gebouwen
in Zuid-Limburg. Dit gebouw dateert in oorsprong uit de 11de eeuw. In 1680 werd het gerestaureerd in
Maaslandse stijl. De kenmerken van deze stijl zijn het gebruik van baksteen, afgewisseld met natuursteen
en mergelsteen. Een ander kenmerk van Maaslandse stijl is de toren, die zich steeds aan de linkerzijde van
het gebouw bevindt. De toren van het stadhuis is 15 m hoog en wijst op het feit dat dit complex ooit aan
de adel toebehoorde, want in de toren
vonden postduiven hun onderkomen. Het
was enkel een voorrecht van adel en
geestelijkheid om postduiven te houden.
Oorspronkelijk was het stadhuis de
verblijfplaats van de eerste graven van
Loon. De burcht, die gelegen was op de
burchtheuvel, diende als militaire
verdedigingsplaats. Bij het definitief
verlaten van Borgloon als woonplaats
schonk de graaf het stadhuis aan de stad.
Vandaar dat het stadhuis nu nog steeds
‘grevenhuis’ wordt genoemd.
Aan de hand van de glasramen in de
raadzaal krijgt men heel wat informatie over het oude graafschap Loon. Het graafschap Loon bestond
zelfstandig van 949 tot 1366 en was iets groter dan de huidige provincie Limburg. Borgloon was de
hoofdplaats van het graafschap Loon, dat 10 goede steden bevatte: Borgloon, Beringen, Bilzen, Bree,
Hasselt, Hamont, Herk-de-Stad, Maaseik, Peer, Stokkem. Omstreeks 1366, nadat de laatste graaf stierf
zonder mannelijke erfgenaam, werd het graafschap ingelijfd bij het Prinsbisdom Luik.
In het ambachtenlokaal zijn in de glasramen de 7 stadsgilden afgebeeld. Er staat ook een pijnbank uit de
17de eeuw die vooral gebruikt werd bij heksenprocessen. De beschuldigden werden met handen en voeten
vastgemaakt in de pijnbank.
De Klappoel
Op de Klappoel, het pleintje naast het
stadhuis, dat vroeger dienst deed als was- en
bleekplaats, werd het reliëf hersteld en in de
natuurlijke helling werden treden uitgewerkt
zodat er een theatervormige ruimte is
ontstaan.
Een perfecte locatie voor het organiseren van
allerhande activiteiten, een ontmoetingsplaats
voor de inwoners en een rustplaats voor de
bezoekers aan de stad.
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Het perron
Het perron is eigenlijk een pui (verhoging, massief stenen bouwsel)
voor het stadhuis (in het midden van de markt) dat men met behulp
van treden beklom en waarop men vroeger de besluiten,
verordeningen,… voorlas.
Alle misdrijven, die gepleegd werden, werden beslecht aan het perron.
Wat bij het perron opvalt, zijn de gemeenschappelijke delen, nl. de
treden, de zuil, dennenappel en het kruis.
Een perron was een zeer belangrijk teken van stedelijke vrijheid en
onderlinge verbondenheid met andere steden.
De Sint-Odulfuskerk
De Sint-Odulfuskerk van Borgloon dateert uit de 12de eeuw.
Het is een vijfbeukige kruisbasiliek met een vroegromaanse
kern waarvan de middenbeuk, de viering, het
noordertransept en het hoofdkoor tot op heden in min of
meer gerestaureerde vorm bewaard bleven.
Deze kapittelkerk werd oorspronkelijk in Romaanse stijl
gebouwd. In 1406 werd de toren verbouwd in gotische stijl.
Door de eeuwen heen heeft dit mooie gebouw erg geleden
onder het geweld van de vele strijden. In 1903-1904 werd
de Sint-Odulfuskerk een laatste maal gerestaureerd. Zowel
de buitenkant als het interieur zijn sober gehouden, conform
het Romaans model. De kerk herbergt tal van merkwaardige kunstschatten.
Het Kanunnikenhuis (thans administratief centrum)
Op het Speelhof, het plein voor de kerk, staat het
Kanunnikenhuis, dat net zoals het stadhuis is
opgetrokken in Maaslandse stijl (1670).
Nochtans zijn er heel wat verschillen. Waar het
stadhuis een trefpunt was voor administratieve,
burgerlijke en juridische aangelegenheden,
fungeerde het kanunnikenhuis samen met de
collegiale Sint-Odulfuskerk als de religieuze
tegenpool.
Op het binnenpleintje staat het standbeeld van de
“Strooplekker”, de bijnaam van de Lonenaren.
De Burchtheuvel
Vlakbij de kerk, verscholen achter het bibliotheekgebouw, ligt op zo'n 118 meter boven de zeespiegel de
Burchtheuvel. Destijds stond hier het slot van de graven van Loon. De sterk vervallen burcht bleef
overeind tot 1870 en werd toen, ondanks heel wat protest, gesloopt. Enkele jaren later waren alle
veldwegen bestraat met resten van deze ooit zo roemrijke burcht. Wie bovenop de burchtheuvel staat, kan
wel nog altijd genieten van een prachtig panorama van de streek.
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Rijk aan kastelen
Borgloon is inderdaad rijk aan kastelen. Het telt maar liefst 12 kastelen in verschillende stijlen en
bekleedt met deze hoge concentratie een unieke positie in België.
Het kasteel van Rullingen, een waterkasteel uit de 17de eeuw, is vandaag
ook een luxueus en comfortabel hotel-restaurant. Het domein rond het
kasteel maakt deel uit van het Provinciaal Domein Rullingen, één van de 12
Limburgse natuurgebieden. Dit 13 ha grote domein omvat het kasteel met
slotgracht, een geometrische Franse tuin, een parkbos, een waardevolle
hoogstamboomgaard met honderden fruitbomen en een heuse wijngaard van
1 ha. Het domein is dagelijks vrij te bezoeken, het kasteel is enkel
toegankelijk voor gasten van het hotel-restaurant. In het aanpalende
jachthuis bevindt zich een brasserie waar men terecht kan voor
Haspengouwse lekkernijen.
Kasteel Mariagaarde in
Hoepertingen was ooit een
versterkte middeleeuwse
burcht. De oudste vermelding gaat terug tot 1150. In de
17de en 18de eeuw werd het verbouwd tot een prachtig
adellijk herenhuis. Van dit 17de-eeuwse complex bleven
enkel het poortgebouw en de hoektoren bewaard.
Momenteel wordt het kasteel gebruikt als centrum voor
vorming, bezinning, streekverkenning, kunstbeoefening
en cultuurtoerisme.
Kasteel Hulsberg werd in 1882 gebouwd op een heuvel waarvan de top
108 m boven de zeespiegel uitsteekt. Omwille van deze heuvelsite is het
kasteel een opvallend oriëntatiepunt in het landschap.
Deelgemeente Gors-Opleeuw telt maar liefst drie kastelen. Kasteel
Bellevue, gelegen in het gelijknamige bos, werd gebouwd in 1764 als
jachthuis van het kasteel van Opleeuw (17de eeuw).
Het huidige kasteel van Opleeuw (1874) in neorococostijl vult slechts
één derde van het vroegere U-vormige kasteelvolume. Het kasteel van
Gors staat op de grondvesten van een 17de-eeuws U-vormig waterslot.
Het verwierf zijn laatclassicistisch uitzicht na ingrijpende verbouwingen
in 1820.
In Bommershoven staan twee kastelen. Het kasteel van Bommershoven, een rococogebouw uit 1759, en
kasteel Terhove, een classicistisch kasteel voortspruitend uit een priorij van de 11de eeuw.
Het kasteel van Rijkel (17de-eeuws U-vormig waterkasteel) vormt jaarlijks het decor voor de “Dag van
de Kers” op de 2de zondag van juli.
Kasteel de Klee ligt in een domein dat vroeger tot het patrimonium van de abdij van Herkenrode
behoorde. Nu rest er nog een herenhuis uit 1907 met 17de-eeuwse hoektoren en een kwadraathoeve met
wapenschilden die herinneren aan de vroegere banden met de abdij van Herkenrode.
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Mystieke en religieuze gebouwen
Abdij Mariënlof
Mariënlof is in 1438 gesticht door Maria van Colen met
de hulp van de kruisheren en is sinds 1822 eigendom van
de cisterciënzerzusters. Kalmte en rust vind je in de abdij
van Colen waar nog steeds, achter dikke muren, enkele
zusters de regels van hun orde trouw zijn en alle drukte
aan zich laten voorbijgaan. Een sereen leven van
eenvoud in een rijke omgeving.
Het vroegere klooster van Colen mag sinds 1990 de titel
van “abdij” dragen. Abdij Mariënlof wordt omwille van
haar architectonische schoonheid en rijk meubilair, haar
herinneringen aan de Heilige Lutgardis, patrones van de
Vlamingen, en reliekschrijn van de Heilige Odilia, door
duizenden toeristen bezocht.
Ook de 12de-eeuwse koorstoel van de H. Lutgart wordt in
de abdij bewaard.
Brigittijnenklooster (Nieuwland)
Eertijds klooster van de Paters Brigittijnen. De U-vormige kern dateert uit 1650-63, maar de gebouwen
werden nadien meermaals verbouwd. De neogotische kloosterkapel dateert uit 1868.
De Gasthuiskapel
Deze kapel behoorde tot het wijdverbreid netwerk van "gasthuizen" dat de hospitaalridders in de 12-13de
eeuw in onze contreien uitgezet hebben. Ze waren bedoeld als rust- of overnachtingsplaats voor pelgrims.
De romaans-gotische kapel was o.m. de begraafplaats van de Loonse graaf Lodewijk I (+ 1171) en zijn
echtgenote gravin Agnes.
Kapel van Helshoven
Reeds in het midden van de 13de eeuw was het gehucht
Helshoven een regionaal bedevaartsoord waar
O.-L.-Vrouw van de Blijde Vrede vereerd werd.
De Kapel van Helshoven, gelegen aan de oude Romeinse
heirbaan, werd opgericht in 1254. Later werd er een kluis
aan verbonden. De laatste kluizenaar overleed in 1908.
De huidige kapel dateert uit 1659.

Met dank aan het stadsbestuur en de dienst Toerisme die teksten en foto’s ter beschikking stelden voor dit
artikel.
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10de GILDEDAG TE BORGLOON: PROGRAMMA

De gildedag is een organisatie van de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden, de SintSebastiaansgilde van Voort-Borgloon en het stadsbestuur van Borgloon. Aan het programma wordt nog
druk gewerkt, maar de grote lijnen liggen al vast.
Het (voorlopig) programma ziet er als volgt uit:
09.00 u.
10.00 u.
11.15 u.
11.30 u.
12.30 u.
13.00 u.
14.00 u.

17.30 u.
18.00 u.

Ontvangst van de genodigden op het stadhuis
Gildemis in de Sint-Odulphuskerk met medewerking van o.a. het koor Cantilone
Opstellen optocht
Vertrek optocht (2,350 km)
Ontbinding optocht en toespraken
Gelegenheid tot middagmaal verzorgd door de Sint-Sebastiaansgilde Voort
- Opening tentoonstelling in het stadhuis
- Optredens op het podium (vendelen, trommelkorpsen, gildedansen, majoretten)
- Randanimatie (schietingen, bezoek aan de Loonse Stroopfabriek, aan de
Cisterciënzerinnenabdij Mariënlof-Colen, aan het Fruitmuseum in Colen, aan een
fruitbedrijf, stadswandeling, …
Gastoptreden
Afsluiten gildedag

Zoals elk jaar is er voor elk wat wils, dus een dag om zeker niet te missen. Bovendien is deze 10de
gildedag een jubileumuitgave. In volgend nummer geven wij nog meer details over het programma en
over de randanimatie.
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Mechelse
Kolveniersgilde vzw

4de Mechels Gildejuweel
Op zondag 11 september 2011 richt de Mechelse Kolveniersgilde in samenwerking met de Stad
Mechelen, haar 4de Mechels Gildejuweel in.
Het programma ziet er als volgt uit:
9.00 u. tot 12.00 u. Ontvangst van de deelnemende gilden.
10.00 u.
Gildemis
11.30 u.
Verwelkoming van de gildeoverheden (3 pers.) door het
Mechelse stadsbestuur met aansluitend receptie.
13.30 u.
Opstelling optocht.
14.00 u.
Vertrek optocht.
14.45 u.
Aankomst optocht op Grote Markt.
15.00 u.
Aanvang feestelijkheden:
- demonstraties kruisboog - handboog - luchtbuks
- demonstraties vendelen - trommelen
- demonstraties - exercities
- gildedansen
17.00 u.
Klokkenwerpen
17.30 u.
Uitreiking zilveren herinneringsschildjes en trofeeën
18.00 u.
Einde feestelijkheden.
Voor elke deelnemende gilde/schutterij is een zilveren herinneringsschildje voorzien.

Inschrijven via onderstaand adres of e-mail.

Jan Severyns
Hoofdman

Jeannine Jonckers
Griffier

Grote Nieuwedijkstraat 433 – 2800 Mechelen
Tel. +32 15 55 43 98
GSM. +32 474 83 55 64
E-mail: mk.gilde@skynet.be
website: kolveniersgilde.be
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ARCHIEFBANK VLAANDEREN
In 2009 had Archiefbank Vlaanderen reeds contact met de Federatie van
Vlaamse Historische Schuttersgilden om het erfgoed van de verbonden
gilden te registreren in haar databank om zo de waarde ervan te
erkennen. Archiefbank Vlaanderen is een project van de Vlaamse
Overheid dat werd opgestart in 2003. Archiefbank registreert erfgoed
van personen en verenigingen om het enerzijds te beschermen
(bewustmaking van de waarde van archief en voorlichting) en
anderzijds de informatie ter beschikking te stellen aan geïnteresseerden
en onderzoekers via een webdatabank. Meer informatie is te vinden op de website:
http://www.archiefbank.be .
Aan de verbondsvoorzitters en/of -secretarissen werd gevraagd om de contactadressen van hun
aangesloten gilden/schutterijen door te sturen aan Archiefbank Vlaanderen. Die hebben op hun beurt een
mail ontvangen met de vraag hun archief te registreren.
Wat houdt een registratie in?
Er wordt een steekkaart aangemaakt van het gildearchief (verslagen, wedstrijdlijsten, gildeboek, statuten,
dossiers over activiteiten, fotoalbums, kasboek, etc.) en erfgoed (vlaggen, breuken, etc.). Dit is de
archiefsteekkaart. Als je op de webdatabank zoekt op “schuttersgilde” in het zoekscherm links onderaan,
dan vind je al steekkaarten van enkele gilden uit Limburg, zoals Sint-Jan Thiewinkel. Daarnaast wordt
een steekkaart aangemaakt van de bewaarplaats. Het is immers gewenst dat het archief gecentraliseerd
bewaard wordt. Is het archief verspreid over verschillende personen, dan wordt geadviseerd dit zo veel
mogelijk onder te brengen bij de secretaris of voorzitter om verdwijning te voorkomen. Vaak is het
immers zo dat archief weggesmeten wordt omdat bijvoorbeeld nabestaanden de waarde van de papieren
niet inzien. Als één iemand echter verantwoordelijk is voor de bewaring, dan kan het archief gemakkelijk
doorgegeven worden van generatie op generatie secretarissen of voorzitters. Op die manier is de historiek
van de gilde verzekerd. Aan de hand van het archief kan de gilde later haar geschiedenis reconstrueren ter
ere van een jubileum of kan er een tentoonstelling opgezet worden. Indien het archief, dat niet meer
gebruikt wordt, nog verspreid is over verschillende personen, is het aangewezen dit eerst samen te
brengen vooraleer te registeren.
Hoe verloopt een registratie?
Er wordt een formulier toegestuurd dat kan ingevuld worden. Er wordt een voorbeeldsteekkaart
meegestuurd als hulpmiddel. Lukt het niet dit formulier zelf in te vullen, dan kan een afspraak gemaakt
worden voor een plaatsbezoek.
Een registratie vergt een inspanning, waar ook de gilden en schutterijen de vruchten van kunnen plukken.
Zoals reeds eerder aangehaald, is het goed om een overzicht te hebben van het erfgoed van de gilde zodat
duidelijk is dat niets zomaar in de vuilnisbak mag belanden. De archiefstukken en objecten zeggen iets
over de geschiedenis, de evolutie en de trots van de vereniging. Daarnaast maakt de gilde haar erfgoed via
de webdatabank bekend aan het grote publiek. Dit kan uitmonden in publicaties die het gildeleven in de
kijker plaatsen of het aantrekken van nieuwe leden. Schuttersgilden zijn een onmiskenbare schakel in het
historische lokale verenigingsleven. Het erfgoed registreren is het erfgoed waarderen.
Meer inlichtingen hierover zijn te bekomen bij:
KADOC, Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving
Vlamingenstraat 39, B-3000 Leuven, tel. 0032 (0) 16 323500
of
Katrien Weyns, archivaris-consulent Archiefbank Vlaanderen
E-mail: katrien.weyns@kadoc.kuleuven.be
(tel. na 17 u. op nummer 0485/31 27 64)
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WETTELIJKE VERPLICHTINGEN VZW
Neerleggingsplicht jaarrekening
Voor de meeste vzw’s eindigt het boekjaar op 31 december. De raad van bestuur moet binnen de zes
maanden na het afsluiten van het boekjaar de jaarrekening van het afgelopen jaar en de begroting voor
volgend jaar ter goedkeuring voorleggen aan de algemene vergadering. Na goedkeuring dient de
jaarrekening zo snel mogelijk te worden neergelegd.
De wijze van neerlegging is afhankelijk van de aard van de vzw. Gaat het om een kleine vzw en de
boekhouding is een kasboekhouding en/of enkelvoudige boekhouding, dan moet op de griffie van de
rechtbank van koophandel het model B en het model C neergelegd worden. Het model B is de staat van
de ontvangsten en uitgaven, terwijl model C de inventaris van activa, rechten, schulden en verbintenissen
is. Deze modellen kunnen gedownload worden op de website van de Federatie.
Gaat het om een kleine vzw die een volledige boekhouding voert volgens het systeem van dubbel
boekhouden, dan moet er een jaarrekening worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van
koophandel. Voor de grote vzw’s geldt de verplichting een jaarrekening op te maken en deze neer te
leggen bij de Nationale Bank, binnen de maand na goedkeuring.

*

*
*

Jaarlijkse taks op de vzw
Een andere jaarlijkse verplichting voor de vzw’s is de jaarlijkse aangifte voor de taks op de vzw, ook wel
patrimoniumtaks genoemd. Vóór 28 februari moet elke vzw bij het plaatselijk registratiekantoor een
aangifte doen van haar bezittingen, zowel haar onroerende als haar roerende goederen. Als roerende
goederen komen enkel die in aanmerking die van blijvende en duurzame aard zijn. Termijnrekeningen op
meer dan één jaar moeten aangegeven worden, terwijl de liquiditeiten bestemd om de normale werking
van de vereniging te verzekeren niet op de aangifte moeten vermeld worden. Het model van de aangifte is
eveneens te vinden op de website van de Federatie. Op het bedrag van de bezittingen is een jaarlijkse taks
verschuldigd van 0,17 % en de betaling dient te gebeuren vóór 31 maart.
Indien het vermogen van de vzw minder is dan 25.000 EUR, dan geldt er vrijstelling om de aangifte te
doen. Indien het vermogen hoger is dan 25.000 EUR, maar de taks is lager dan 125 EUR, dan kan zij een
aangifte invullen voor de komende drie jaar. Bij wijziging van het vermogen dient natuurlijk de
administratie hiervan in kennis te worden gesteld.

*

*
*

Forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers
De forfaitaire onkostenvergoeding (bijv. maaltijdvergoedingen, drankvergoedingen, vergoeding pc, …)
mogen voor 2011 (tussen haakjes de bedragen voor 2010) maximaal 30,82 (30,22) EUR per dag of
1.232,92 (1.208,72) EUR per jaar bedragen. Zolang deze bedragen niet overschreden worden, zijn ze niet
belastbaar en niet onderworpen aan de RSZ. Vergoedingen voor verplaatsingen zijn hier niet inbegrepen.
Deze mogen 0,3178 EUR per kilometer bedragen voor maximum 2.000 kilometer per vrijwilliger en
blijven dan onbelastbaar.
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BOND MAAS EN KEMPEN
JAARKALENDER 2011
Maart 2011
12/03/2011: voorjaarsvergadering O.L.S.-federatie, 14 u. in Baexem
April 2011
17/04/2011: Grenslandschuttersfeest bij Sint-Catharina Stamproy
30/04/2011: persoonlijk kampioenschap O.L.S. Sint-Elisabeth Stokkem
Mei 2011
1/05/2011: kaveling PK O.L.S. Sint-Elisabeth Stokkem
8/05/2011: Beker Meester Creemers en vrij schutterstreffen bij Sint-Harlindis en Relindis Ellikom
22/05/2011: bondsfeest Sint-Monulphus en Gondulphus Rotem
28/05/2011: 1ste erekruis 2011
Juni 2011
5/06/2011: bondsfeest Sint-Hubertus Manestraat
11/06/2011: 2de erekruis 2011
13/06/2011: koningsschieten bij Sint-Martinus Niel-bij-As
19/06/2011: bondsfeest Sint-Monulphus en Gondulphus Maasmechelen II
25/06/2011: 3de erekruis 2011
26/06/2011: bondsfeest te ???
Juli 2011
3/07/2011: O.L.S. bij Sint-Elisabeth Stokkem
9/07/2011: uitkavelen O.L.S. te Stokkem
Augustus 2011
14/08/2011: bondsfeest Breydelzonen Kessenich
20/08/2011: 4de erekruis 2011
28/08/2011: beker Maasvallei Bocholt
September 2011
3/09/2011: kaveling beker Maasvallei Bocholt
18/09/2011: 20ste L.D.S. bij Sint-Elisabeth Stokkem
24/09/2011: uitkavelen L.D.S. Stokkem
Oktober 2011
1/10/2011: najaarsvergadering O.L.S.-federatie, 14 u. in Baexem
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JAARKALENDER 2011 VAN DE
HOOFDSCHUTTERSGILDE VAN
BRABANT
12/03/2011: jaarlijkse algemene vergadering te Haacht
7/05/2011: 1ste proef kampioenschapschietingen te Haacht
21/05/2011: 2de proef kampioenschapschietingen te Dilbeek
4/06/2011: 3de proef kampioenschapschietingen te Haacht voor het gewest Diest
25/06/2011: 4de proef kampioenschapschietingen te Bekkevoort
26/06/2011: Brabants Gildefeest te Bekkevoort
Gewest Diest
13/03/2011: winterschieting voor Bekkevoort te Meensel
20/03/2011: paasschieting te Meensel
10/04/2011: zomerschieting te Meensel
17/04/2011: zomerschieting te Halen
1/05/2011: zomerschieting voor Waanrode te Meensel
15/05/2011: zomerschieting voor Bekkevoort te Meensel
5/06/2011: zomerschieting voor Schaffen te Meensel
19/06/2011: zomerschieting voor het gewest te Meensel
11/09/2011: koningsschieting van het gewest
7/10/2011: gewestfeest te Halen
18/12/2011: kerstschieting te Meensel
Gewest Zuidwest-Brabant
12/03/2011: gewestschieting te Haacht
27/03/2011: gewestschieting te Dilbeek
17/04/2011: gewestschieting te Dilbeek
3/09/2011: koningsschieting van het gewest en gewestfeest te Neder-over-Heembeek
4/12/2011: gewestschieting te Haacht
Aangesloten gilden
Dilbeek: 11/06/2011: koningsschieting
Bekkevoort: 18/09/2011: prins- en prinsesschieting
Sint-Pieters-Kapelle: 2/06/2011: koningsschieting
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REGIO OOST-VLAANDEREN : VLAANDEREN DE LEEUW
Een aantal Oost-Vlaamse gilden die niet direct aangesloten zijn bij een overkoepelend verbond, hebben
zich aangesloten bij de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden.
Het zijn
 K.H.M. Sint-Sebastiaan Kaprijke
 K.H.M. Sint-Sebastiaan Wichelen
 Sint-Jorisgilde Gent
 Sint-Sebastiaan Berlare
 Sint-Sebastiaan Lokeren
 Sint-Sebastiaan Wetteren
 Sint-Sebastiaansgilde “De Lieve” Eeklo
Het regiobestuur werd opgestart onder de naam “Vlaanderen de Leeuw” en is samengesteld uit:
Voorzitter
Frank Declerck
Stationstraat 116
9550 Herzele
frank.declerck@gmail.com
gsm 0486 20 99 23 tel. 053 80 41 39

Secretaris
Yentl François
Raamstraat 1 a
9900 Eeklo
yentl.françois@hotmail.com
gsm 0496 93 22 57
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Leden
Jens Van Schuylenbergh
Mandeweegsken 13
9900 Eeklo
jensen_fatjoe@hotmail.com
gsm 0498 47 14 54 tel. 09 344 91 70

Koenraad D’Hondt
Wanzelekouter 51
9340 Lede
koenraad.dhondt@fracarita.org
dhondt.konraad@telenet.be
tel. 053 41 63 45

Hun voornaamste doel op dit ogenblik is contact zoeken met andere gilden en zorgen voor de uitbreiding
van hun regio. Er wordt gedacht aan het organiseren van een infodag waarop zij zoveel mogelijk OostVlaamse gilden willen uitnodigen om de Federatie bekend te maken. Wij wensen hen alvast heel veel
succes hiermee.

32

33

34

INHOUDSTABEL
Woordje van de voorzitter
Woordje van de redactie
De slag bij Azincourt
Uit het Loois archief en documentatiecentrum
Koninklijke Onze Lieve Vrouwe Gilde Herne heeft een keizer
Een keizer bij de St.-Jozefgilde Oud-Winterslag
Korte berichten
Oeps!!!
Sint-Ambrosius Lommel krijgt als eerste provinciale subsidie
Nieuwe hoofdman en kapitein in Dilbeek
25 september 2011: 10de gildedag te Borgloon
10de gildedag te Borgloon: programma
4de Mechels gildejuweel
Archiefbank Vlaanderen
Wettelijke verplichtingen vzw
Bond Maas en Kempen: jaarkalender 2011
Jaarkalender 2011 van de Hoofdschuttersgilde van Brabant
Regio Oost-Vlaanderen: Vlaanderen de Leeuw
Handboogschuttersvrienden van Zuid-Westland
en Veurne-Ambacht: schietingen 2011
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MEDEWERKERS
Paul Stoop - François Van Noten - Louis Drees - Pater Karel De Wilde - Davy Ickx - Davy Versleegers Mark Demulder - Dirk Stalpaert - Hugo Steyls - Jacky Verheyen - Anita Poppe - Henri Vaesen - Johan
Collignon - Rudi Deroulou - Hans Van Bockstael - Geert Vanderjeugt - Jan Severyns - Frank Declerck.
Dit tijdschrift verschijnt driemaal jaarlijks.
Abonnementsprijzen voor 2011: binnenland € 9; buitenland € 15, te betalen via bankoverschrijving op
rekening BE25 7350 0111 5282 BIC KREDBEBB van de vzw Federatie Vlaamse Historische
Schuttersgilden met de vermelding “abonnement tijdschrift”
Een abonnement dient vooraf betaald en kan elk moment ingaan met voortzetting, mits een opzeg van
drie maanden voor verstrijken van het huidig abonnement.

Alle schutters die geen exemplaar van dit
tijdschrift mochten ontvangen, kunnen dit
aanvragen bij hun afgevaardigde.
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Gildedag Hoogstraten
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