
 

 

 

Vlaanderen feest!     Morgen 11 juli 2022 

 
De “Jaro-mobiel is een feit. 

 
Vorige week vrijdag was het feest voor de bewoners van “De kade” in de Missiehuislei. De 
organisatoren van het evenement “bedankt Jaro” overhandigden de “meerijfiets” aan de bewoners. 
Met de opbrengst van het evenement kon deze elektrische duo-fiets aangekocht worden. In 
aanwezigheid van de directie van De Kade, heel wat bewoners, Maria (de moeder van Jaro), 
familieleden van Jaro, en een afvaardiging van de verenigingen die meewerkten aan het evenement 
werd de fiets gedoopt als “Jaro-mobiel”. De fiets kost om en bij de 10.000 euro. Met de opbrengst 
van het evenement en een aantal giften kon dit verwezenlijkt worden. Daarnaast kon er ook nog 
wat geld opzij gezet worden om in de toekomst verder te gaan met een G-sportdag onder de noemer 
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“Memorial Jaro De Bruyne”. Dit moet een jaarlijks terugkerend G-sport evenement worden op en 
rond het voetbalveld van Heibos gecoördineerd door de gemeentelijke sportraad in samenwerking 
met een aantal verenigingen en G-sport Vlaanderen. 

Acht van Heide in volle voorbereiding! 
Op vrijdag 5 augustus zal de 
Wielerclub WIEKA weer 
zorgen voor ambiance in het 
centrum van Heide. Die avond 
staan er weer twee 
wielerwedstrijden geprogram-
meerd. Er wordt om 17u45 
gestart met een retro koers en 
om 19u15 gaat de 
Gentlemenwedstrijd, Grote 
Prijs Bruynseels-Vochten door. 
Na de wedstrijden kan men 
nog gezellig samenzijn in het 
centrum van Heide met sfeer 
en animatie gebracht door de 

organisatoren en de plaatselijke horeca. Momenteel is de wielerclub druk doende met de laatste 
voorbereidingen, meer hierover de komende weken in “Heide vertelt”. Verdere info: www.wieka.be  

Heide zegt het met Heiligen wee(r)tjes  (Paul Witters) 
Week 27 van 11 juli  tot 17 juli 2022 
De betekenis van 11 juli: Vandaag op 11 juli vieren 
we het feest van de Vlaamse gemeenschap.11 juli 
verwijst naar de Guldensporenslag die in 1302 
plaatsvond. Deze veldslag was een ‘onverwachte 
wending’ in de oorlog tussen Frankrijk en het 
graafschap Vlaanderen. Ons beeld over dit historisch 
feit wordt sterk bepaald door de historische roman 
van Hendrik Conscience, ‘De Leeuw van Vlaanderen’. 
Er zijn tal van lezenswaardige historische werken die 
de aanloop, de veldslag en de ontwikkelingen uitgebreid beschrijven. Deze schetsen een beeld van 
de opstand in het graafschap Vlaanderen en plaatsen het in de historische context. 11 juli is een 
moment bij uitstek waarop we terecht trots kunnen zijn op onze Vlaamse wortels. Het blijft een 
krachtig symbool voor de standvastigheid en de vaste wil om iets bijna onmogelijks te realiseren. 
Het vormt een onderdeel van onze identiteit. In welke mate kan een gebeurtenis van meer dan 700 
jaar geleden vandaag nog een betekenis hebben?  
De beschrijving van de vlag: 
Geel met een zwarte leeuw, rood geklauwd en getongd 
De leeuw wordt op zijn achterpoten staand en klauwend afgebeeld, met het gezicht naar de 
vlaggenstok op de vlag. De hoogte-breedteverhouding van de vlag is 2:3, dit is afwijkend van de 
Belgische vlag maar wel wereldwijd het gebruikelijke formaat (in de praktijk wordt ook de Belgische 
vlag meestal in hetzelfde formaat weergegeven). 

De Onze-Lieve-Vrouwgilde 
De geschiedenis van de hier voorgestelde Onze-Lieve-Vrouwgilde of buksgilde, sinds november 

1988 voetbooggilde, begon in de grijze nevels van het verleden. De stichtingsdatum van deze 

vroegere gilde moet men zoeken in het jaar 1642. Deze gilde werd gesticht door pastoor 

Vanderbiest uit Duffel die in dat jaar pastoor te Kalmthout was. Zijn nieuwe kerk was juist terug 

heropgebouwd (de vorige werd verwoest door de bende van Maarten Van Rossum)en er was gebrek 
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aan geldschieters of in de moderne bewoording sponsors. Deze gilde heeft destijds 

in het Kalmthoutse verenigingsleven een voorname rol gespeeld in. In 1914 hebben 

de toenmalige gildebroeders ten gevolge van oorlogsomstandigheden zich van hun 

geweren ontdaan. In 1754 werd door een wet tegen de gilde een proces 

ingespannen. Er mochten geen ongetrouwde leden in een vereniging zijn want 

gewoonlijk kwamen daar jonge meisjes op af met als mogelijk gevolg dat deze op 

het slechte pas zouden kunnen geraken. De Onze-Lieve-Vrouwgilde stoorde zich 

niet aan deze ordonnantie en moest bijgevolg voor de vierschaar verschijnen. 

Gevolg? De toenmalige hoofdman werd veroordeeld tot een flinke boete en 15 ongetrouwde 

gildebroeders, waaronder de koning, vlogen uit de gilde. Tussen de twee wereldoorlogen hield deze 

gilde zich nog uitsluitend bezig met het houden van teerfeesten en het opluisteren van processies. 

Na de jongste wereldoorlog sloten de overgebleven gildebroeders zich aan bij de Sint-Jorisgilde van 

Kalmthout. Daar verblijven de gildevoorwerpen van de vroegere Onze-Lieve-Vrouwgilde. Als we het 

woord Sint-Joris uitspreken valt onvermijdelijk het woord “voetboog”. We praten dan over het 

oudste wapen van de krijgskunde, het wapen dat al in de elfde eeuw gebruikt werd. Vergeten we 

niet dat dit wapen op het 

concilie van Lateranen door 

de toenmalige Paus 

verboden werd, omdat het 

zo trefzeker en gevaarlijk 

was mocht het enkel 

gebruikt worden om op Muzelmannen te schieten. Spijtig van de ontstane twist in 1987, deze 

tweedracht binnen de Sint-Jorisgilde met enkele leden berokkende veel schade waardoor een groep 

werd geschorst en zich daarom afscheurden. Zo ontstond er een 

tweede gilde die de naam aannam van de vroegere gilde: de 

Onze-Lieve-Vrouwgilde. Ook zij gingen zich eveneens toeleggen 

op het gebruik van het moeilijkste wapen, de aloude voetboog. 

Op 20 november kreeg deze “nieuwe” gilde de volwaardige 

erkenning van de Hoge Gilderaad der Kempen om met de aloude 

voetboog te schieten. Deze gilde 

heeft de laatste 30 jaar 

belangrijke schietwedstrijden 

gewonnen. Ze zijn gehuisvest op 

de schietstand te Kalmthout, Noordeind 52. Tijdens de periode 11 

september – 6 september 2015 hebben zich acht leden van de gilde 

tot koning geschoten. Deze maken deel uit van het dagelijks 

bestuur: Hoofdman en algemeen verantwoordelijk: Eric Meeusen; 

Koning en verantwoordelijk voor schietstand en veiligheid: Gert 

Biesmans; penningmeester: Eric Meeusen;  eerste deken: Thomas 

Van Eijnhoven; ouderman: Pierre Heuten. 

Reactie op artikel Heide Vertelt n°131 
Een correctie/reactie : de oude buksgilde is heropgericht op initiatief van onze Sint-Jorisgilde, meer 

in detail op mijn initiatief, vooral als reactie op die schutterij van het Noordeind, (afgescheurden 

van de Sint-Jorisgilde) die zich de titel Onze-Lieve -Vrouwegilde zomaar hadden toegeëigend. Ik mag 

mezelf initiatiefnemer, stichter van de heroprichting van de historische kolveniersgilde noemen. De 

ideeën van Jan Francken en de familie Brughmans komen van mij.  
(reactie van Leo Vanwesenbeeck, hoofdman van de Sint-Jorisgilde). 

 



Uit de oude doos! 

 
In 2012 werd een speciaal stripalbum van “Suske en Wiske” uitgebracht rond het veldrijden in 
Kalmthout. Naast het verhaal “Het kostbare kader” wordt ook het veldrijden, en de atleten uit onze 
gemeente, beschreven. De hierboven afgedrukte foto is er eentje van de officiële voorstelling van 
het stripboek, uitgebracht door Kalmthoutenaar Jan Francken, in de raadszaal  van het 
gemeentehuis. Veldrijder Bart Aernouts eveneens betrokken bij deze uitgave was die dag 
verontschuldigd. Mogelijk zijn er van deze uitgave nog wel een paar exemplaren te koop. Gelijktijdig 
werd er ook een foto uitgebracht van de Kalmthoutse veldrijders in het gezelschap van Suske en 
Wiske! 
 
Op de foto vlnr: auteur Jan Francken, presentator Carl Huybrechts, veldrijder Jim Aernouts, naast 
Suske en Wiske achter de taart verborgen Wietse Bosmans, Stef Boden, Kevin Pauwels, Louis van 
den Buijs, toenmalig voorzitter van Wielerclub Bosduin en mede initiatiefnemer van het boek, Koen 
Helsen, toenmalig deputé voor de sport van de provincie Antwerpen.  
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