Instituut voor Vlaamse Volkskunst
Vlaams Vendelarchief
Mechelen, november 2022
Aan alle vendeliers,

UITNODIGING

VENDELIERSVERBROEDERING

2022

SPORTHAL TOPSPORT VLAANDEREN in HERENTALS

ZONDAG 27 november 2022 om 9.10 uur
Voor deze eerste post-Corona verbroedering hadden we de Duitse Federatie gevraagd
om een workshop ‘Duits vendelen’ te komen geven. Door het plots wegvallen van de
lesgever wegens ernstige ziekte, gaan we deze workshop nog een jaartje moeten
uitstellen.
Door allerlei professionele, medische en persoonlijke bekommernissen heb ik niet de
nodige tijd kunnen steken in het verdere programma. Desondanks hoop ik dat we elkaar
kunnen ontmoeten in Herentals.
Suggesties zijn uiteraard steeds welkom en we zoeken nog een aantal personen om de
ploeg te versterken.
Op het programma staan volgende sessies:
o

Sessie 1:

In Dulce Jubilo

o

Sessie 2:

Bottle

o

Sessie 3: en nog een reeks door Bastiaan Deknudt van Venkra.

door Herman Buyl van Flago.

door Ludo Schodt van Carpevento.

Verder op het programma:
o
o

rondetafelgesprek
gelegenheid tot demonstraties van vendelreeksen (graag vooraf een seintje)
o Wie wil er iets demonstreren ?

Op deze dag te koop:
o

alle publicaties van het Vlaams Vendelarchief met 10% korting.
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Praktische informatie:
o Inschrijven om 9.10 uur, aanvang 9.30 uur, einde omstreeks 16 uur
o Deelname in de kosten (op voorhand ingeschreven en betaald)
- tot 1 maand op voorhand (verlengd tot en met 6/11): 8 euro per
persoon,
- tot 1 week op voorhand : 12 euro per persoon,
daarna en ter plaatse 16 euro per persoon
o Adres: Vorselaarsebaan 60 te 2200 Herentals (GPS voor Parking)
o Wegbeschrijving: https://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/onzecentra/sport-vlaanderen-herentals/ - Hoe bereik je ons
Meebrengen:
o
o
o

Vendelstok en –vlag (breng indien mogelijk grote en kleinere vlaggen mee)
Sportschoenen voor binnen !
Knapzak, drank is ter plaatse verkrijgbaar

Aanmeldingen demonstratie, inschrijvingen en alle inlichtingen:
o
o
o

Stefaan Haesen, tel. 0496/593.523, e-mail: stefaan@haesen.info
Algemeen: www.instituutvlaamsevolkskunst.be/vendeliersverbroedering
Editie 2022: www.instituutvlaamsevolkskunst.be/verbroedering2022

In samenwerking met vendelen.net
o

www.vendelen.net

Graag tot dan !
Met vriendelijke groeten,
Stefaan Haesen,
Secretaris Vlaams Vendelarchief
Oorsprong van deze bijeenkomst
In 1984 kwam, op voorstel van een aantal vendeliers, de ‘Verbroedering van Vlaamse
Vendeliers’ tot stand. Een initiatief zonder enige verenigingsvorm, zonder leden, zonder
bestuur, waar iedereen die enige belangstelling heeft voor de oude gildendiscipline van het
vendelzwaaien welkom is.
In dit opzet heeft het Vlaams Vendelarchief, werkgroep van het Instituut voor Vlaamse
Volkskunst, slechts de taak op zich genomen om éénmaal per jaar de
vendeliers/vendelierskorpsen bijeen te roepen op een daartoe geschikte plaats.
Iedereen zonder onderscheid van federatie of organisatie, is van harte welkom. De bedoeling
van deze bijeenkomst is meervoudig:
- kennismaking met andere vendeliers/korpsen, wellicht andere werkwijzen,
- kennismaking met zowel traditionele als nieuwe vendelspelen,
- uitwisselen van ideeën en wederzijds hulpbetoon,
- gelegenheid bieden tot voorlichten, opleiden en vervolmaken van vendeliers.
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