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INVENTARIS 

 

DEELNAME VAN HET LEGER AAN BINNEN- EN BUITENLANDSE 

MANIFESTATIES 

1. ANTWERPEN 

148. 568. Aartselaar. 1 farde 

1932 
Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling. 

 569. Antwerpen. 1 farde 

1926 - 1935 
Franse en Italiaanse militairen mogen uniformen dragen op de Wereldtentoonstelling in 

Antwerpen. Paardenmanifestatie in de Artillerieschool van Brasschaat. Inhuldiging van de vlag 
van de Verbroedering van het 6de, 12de en 18de Genie van het Veldleger afdeling Anwerpen. 

Aanbeveling i.v.m. de deelname van gegradueerden en rijkswachters oud-strijders aan 

manifestaties van federaties en verbroederingen met een liefdadig karakter. Twee detachementen 

Franse militairen ter beschikking gesteld van de Franse afdeling van de Wereldtentoonstelling. 

Inhuldiging van het Britse paviljoen op de Wereldtentoonstelling. Aanvaarden van een functie in 

het organisatiecomité van de Wereldtentoonstelling door luitenant-generaal Hellebaut. Plechtige 

uitreiking van eretekens voor de Wereldtentoonstelling door de koning in aanwezigheid van de 

Koninklijke Familie (bevat een naamkaartje van generaal Bernheim en de afwijzing van 

aanwezigheid van verscheidene van zijn collega's). Dankbrief van de Britse Minister van 

Overzeese Handel aan generaal-majoor Chenot voor de vriendelijke ontvangst van de 

bemanningen van het Britse eskader tijdens de "Semaine Britannique" op de 

Wereldtentoonstelling. Muziekkapel voor het vertrek van "Croisières Belges", de vloot van de 
Compagnie Maritime Belge (bevat een plattegrond van de ss Leopoldville met de kajuiten en een 

bijhorende folder van een cruise met prijslijst). Een muziekkapel dient in het garnizoen te blijven 

tijdens de schiet- en maneuverperiode van het 2de Legerkorps. Inhuldiging van een monument voor 

de gesneuvelden van het 4de Artillerie in Lier. Regimentsfeesten van het 2de Genie. Logement en 

voeding voor de Franse militairen die in de stad verblijven voor de Wereldtentoonstelling. Lijst 

van Franse militairen waarvoor de toestemming gevraagd wordt het uniform te dragen tijdens hun 

verblijf in België. Liefdadigheidsconcert t.b.v. de Vrienden der Invaliden in de grote feestzaal van 

de Dierentuin. Plechtigheid op het ereperk van het Schoonselhof. Herdenkingsdienst voor koning 

Albert, koningin Astrid en de gesneuvelde en overleden oorlogsvrijwilligers georganiseerd door de 

Antwerpse afdeling van de Fédération Nationale des Volontaires de Guerre 1914-1918 in de OLV-

kathedraal. Plechtigheid in Fort V te Edegem ter herinnering aan de terechtgestelden georganiseerd 
door Nationale Federatie van Politieke Gevangenen van de Oorlog. Plechtigheid ter herinnering 

aan de gesneuvelde zeelieden. Feest voor de moeders georganiseerd door het Werk tot 

Bescherming der Weezen "De Dag der Moeder". Nautisch feest met deelname van pontonniers 

t.b.v. behoeftige artiesten. Liefdadigheidsfeest in het Rivierenhof georganiseerd door de Bond der 

Gewezen Krijgsgevangenen in Duitsland. Inhuldiging van de vlag van de Vuurkruisers (bevat een 

brief aan de minister of Vuurkruisers gratis toegang tot de oorlogssites kunnen verkrijgen). 

Inhuldiging van het Albertkanaal sectie Antwerpen-Herentals. Inhuldiging van de vlag van de 

Verbroedering van de Militaire Tolken van de Veldtocht 1914-1918. Inhuldiging van de 

Noorderlaan. Sportgala in het Sportpaleis georganiseerd door de Bond der Gewezen 

Krijgsgevangenen in Duitschland t.b.v. verschillende goede doelen en het fonds voor het 

Monument van Koning Albert aan de IJzer. Liefdadigheidsfeest in het Sportpaleis georganiseerd 
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door de nationale federaties van oud-strijders en die van de invaliden van Brasschaat t.b.v. het 
Monument van Koning Albert aan de IJzer en hun hulpkassen i.s.m. de Cavalerieschool van 

Brasschaat. 25ste verjaardag met academische zitting van de Union des Armateurs Belges in de 

Stadsfeestzaal. Internationale poppententoonstelling t.b.v. de werklozen. Deelname van 

trompetters-tamboers n.a.v. een vaderlandslievende stoet. 16de verjaardag van de Wapenstilstand 

georganiseerd door de NSB Antwerpen Intergeallieerd Feestkomiteit Verjaring van den 

Wapenstilstand. Ceremonie n.a.v. de fasten van de Gezondheidsdienst in het Militair Hospitaal van 

Antwerpen. Uitreiking van het Oorlogskruis aan oud-strijders van het 6de en 16de Linieregiment. 

Leen van een vrachtwagen van de Service de l'Automobile et des Carburants voor het vervoer van 

rolstoelen van de grootinvaliden bij een bezoek aan Antwerpen georganiseerd door het Royal 

Corps de Musique des Invalides. Plechtigheid ter herinnering aan de overleden zeelieden. Groot 

vaderlandslievend feest met herdenkingsdienst ter herinnering aan koning Albert I en de 
gesneuvelde en overleden oorlogsvrijwilligers en uitreiking van de Medaille van de Vrijwilliger. 

Vraag naar 200 onderofficieren om kassier of controleur te zijn op het Luchtvaartfeest. Uitreiking 

van het ereteken van officier in de Orde van Leopold II aan vijf grootinvaliden van de 

Verbroedering der Oud-strijders van het 2de en 22ste Linieregiment. Eredienst in de Jezuietenkerk 

aan de Frankrijklei ter herinnering aan koning Albert I en voormalige grenadiers van Antwerpen-

stad georganiseerd door de Oud-Strijders Grenadiers van Antwerpen 1914-1918. 

Fototentoonstelling met koning Albert I als onderwerp georganiseerd door de afdeling Antwerpen 

van de Association des Reporters Photographes en Belgique t.b.v. de liefdadigheidswerken van 

koningin Elisabeth. Vaderlandslievend feest georganiseerd door de Verbroedering der oud-

strijders van de 6de en 26ste Linieregimenten t.b.v. de hulpkas. Vaderlandslievend feest 

georganiseerd door de NSB Antwerpen Intergeallieerd Feestkomiteit Verjaring van den 

Wapenstilstand in de Beurs. Gala georganiseerd door de Cercle Royal Union Dramatique. 
Ceremonie op het Schoonselhof voor de terechtgestelde en weggevoerde burgers en gesneuvelde 

militairen. Plechtige inhuldiging van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in bijzijn van prins 

Leopold. Regimentsfeesten van het 6de Linieregiment met verjaardag van het gevecht van 

Ramskapelle. Inhuldiging van de vlag van de Oud-Wapenbroeders der Gendarmerie (bevat een 

reglement van inwendige ordre van deze vereniging). Plechtigheid ter herinnering aan de 

overleden zeelieden. Kunstconcert georganiseerd door het Komiteit Belangen Groenplaats en 

Omliggende m.m.v. senator Leon Dens t.b.v. de werklozen. Militaire concerten n.a.v. de 7de foor 

in het Kongopaleis georganiseerd door de Koloniale en Handelsbeurs van Antwerpen. Moederfeest 

georganiseerd door het Werk tot Bescherming der Weezen. Bezoek aan Antwerpen van vice-

president Roca van Argentinië. Ceremonie ter herinnering aan de val van de citadel van 

Antwerpen in 1832 met kransneerlegging aan het monument op het Schoonselhof. 
Liefdadigheidsfeest t.b.v. de werklozen. Gala in het Koninklijk Frans Theater t.b.v. de hulpkas van 

de Vereeniging der Verbroederingen van het Veldleger. Ceremonie voor de terechtgestelde en 

weggevoerde burgers en gesneuvelde militairen op het Schoonselhof. Vaderlandslievend feest 

georganiseerd door de NSB Antwerpen Intergeallieerd Feestkomiteit Verjaring van den 

Wapenstilstand in de Beurs. Opening van het academiejaar 1932-1933 van de Koloniale 

Hogeschool met inhuldiging van het borstbeeld van V. Denyn, eerste voorzitter van de 

Academische Raad. Uitreiking van de Medaille van de Vrijwilliger aan leden van de afdeling 

Antwerpen van de Nationale Federatie van de Oorlogsvrijwilligers 1914-1918. Plechtigheid ter 

herinnering aan de overleden zeelieden. 6de koloniale beurs van Antwerpen 1932. Moederfeest. 

Kunstsoirée georganiseerd door Nationaal Werk der Oorlogsinvaliden plaatselijke afdeling de 

Vrienden der Invaliden in de Stadsfeestzaal t.b.v. het Nationaal Werk. Afsluitend banket en 

optocht van het congres van de U.F.A.C. (bevat rapporten en krantenknipsels van de optocht en 
tegenbetoging van Vlaams-nationalisten, communisten en V.O.S.). Inhuldiging van het 4de 

Havendok door koning Albert I. Muziek gevraagd voor de aankomst van het Nationaal Verbond 

der Vaderlandslievende Kringen provincie Antwerpen. Filmgala met première van Le Carillon de 

la Liberté in cinema Roxy georganiseerd door het Nationaal Verbond der Vaderlandslievende 

Kringen provincie Antwerpen. Liefdadigheidsconcert georganiseerd door de Koninklijke 

Harmonie De Broederband in de grote feestzaal van de Dierentuin t.b.v. het Instituut anti-

tuberculose Van den Nest en De Gezonde Lucht voor zieke en mentaal gehandicapte kinderen. 

Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering van het 16de Linieregiment. Gala t.b.v. de 

Verbroedering der Oudgedienden van het Vervoerkorps. Vraag van de Koninklijke Academie van 

Schone Kunsten om een paard te leveren dat moet figureren. Inhuldiging van de vlag van de 

Verbroedering der Oud-strijders van het 12de Linieregiment afdeling Antwerpen. Ceremonie voor 
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de terechtgestelde en weggevoerde burgers en gesneuvelde militairen op het Schoonselhof. 
Vaderlandslievend feest georganiseerd door de NSB Antwerpen Intergeallieerd Feestkomiteit 

Verjaring van den Wapenstilstand in de Beurs. Vraag om een elektrogeengroep van de D.T.C.A. 

voor een filmvertoning georganiseerd door een Zweedse maatschappij in de Zweedse Kerk aan de 

Rijnkaai. Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering van het 15de Artillerieregiment. 

Inhuldiging van de vlag van de lokale afdeling NSB Antwerpen-West (Sint-Anneke). Moederfeest. 

Vraag om figuranten voor het stuk Antigoon door de Sint Augustinus Kring. Plechtigheid voor de 

eerste-steenlegging van de Hogere Zeevaartschool. Bezoek van leden uit Frankrijk van de Croix de 

Feu. Inhuldiging van de vlag van de Association Nationale des Combattants du Front A.N.C.F. in 

het stadhuis. Soirée t.b.v. 10de verjaardag van net Nationaal Werk der Oorlogsinvaliden (bevat een 

naamkaartje van de voorzitter van de lokale afdeling van dit Werk). Fantasia met spahis tijdens de 

Franse week van de Wereldtentoonstelling. Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering van 
Oud-strijders van de Zware Artillerie van de Veldtocht 1914-1918. Inhuldiging van de vlag van de 

Verbroedering der Oud-Strijders van het 4de Artillerie afdeling. Vraag om logement voor paarden 

en begeleiders in kazerne 9-10 voor de paardenwedstrijd georganiseerd door de Royal Sport 

Hippique d'Anvers. Liefdadigheidsconcert in het Koninklijk Frans Theater t.b.v. de 

schipbreukelingen van de ss Tigris. Plechtigheid voor de terechtgestelde en weggevoerde burgers 

en gesneuvelde militairen op het Schoonselhof. Eeuwfeest van het 5de en 6de Linieregiment. 

Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering van het 11
de

 Linieregiment afdeling Antwerpen. 

Inhuldiging van het monument voor de gesneuvelde zeelieden (bevat een lijst van leden-nautische 

verenigingen van het comité). Bezoek van het hoofd van de Zeestrijdkrachten van de Britse 

Admiraliteit - brief van Andrew Gevers-de Monceau over zijn ontmoeting met deze man in 1914 

bij de terugtrekking uit Antwerpen. Vaderlandslievende feesten van het Komiteit tot Huldiging der 

Oud-Gedienden van Leopold I. Congres van het NVI in de Beurs. Vraag om een voertuig en 
vrijwilligers voor het vervoeren en begeleiden van grootinvaliden tijdens hun bezoek aan 

Wereldtentoonstelling. Bezoek van de Franse vereniging La Flamme du Souvenir-Association 

Française. Feest van de onderofficieren t.g.v. het Eeuwfeest, van de 10de verjaardag van de 

Vriendenkring der Onderofficieren van het Garnizoen Antwerpen en de van 

Wereldtentoonstelling. Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering van het 8ste, 18de, 28ste 

Linieregiment en 8ste Vestingregiment afdeling Antwerpen. Moederfeest op de 

Wereldtentoonstelling t.b.v. het Werk tot Bescherming der Weezen. Optocht van de Société 

Royale et Philantropique de Sauveteurs Union et Constance. Verlening van het Franse 

Oorlogskruis aan de stad Antwerpen. Festiviteiten van de Oorlogsvrijwilligers van den Veldtocht 

1914-1918 groepering Antwerpen met o.a. bezoek aan de Wereldtentoonstelling, inhuldiging van 

de nieuwe vlag van de afdeling en kransneerlegging. Inhuldiging van het monument der 
gesneuvelden van het 7de, 17de, 27ste Linieregiment en 7de Vestingregiment in het 

Nachtegalenpark. Internationaal Congres van de Fédération des Notaires Belges. Inhuldiging van 

de vlag van de Verbroedering van Oudstrijders van het 5de, 15de en 25ste Linieregiment in de Sint 

Joriskazerne. Bezoek aan de Wereldtentoonstelling van de Vereniging der Verbroederingen van 

het Veldleger (voorheen De Belgische Legioeners 1914-1918-Les Légionnaires Belges 1914-

1918) onder auspiciën van het uitvoerend comité van de Internationale Maritieme, Koloniale en 

Vlaamse Kunsttentoonstelling. Soirée georganiseerd door het Algemeen Verbond van 

Oorlogsinvaliden n.a.v. het Eeuwfeest (bevat een uitnodiging en krantenknipsel). Inhuldiging van 

de vlag van de Verbroedering der Oud-Strijders Grenadiers afdeling Antwerpen. Overbrenging 

van de as van in 1832 tijdens het beleg van de Citadel gesneuvelde Franse militairen, die begraven 

waren op het kerkhof van Sint Laureis, naar het Schoonselhof en van Franse militairen overleden 

in 1870-71 en begraven op het Kielkerkhof. Plechtigheid voor de terechtgestelde en weggevoerde 
burgers en gesneuvelde militairen op het Schoonselhof. Optocht en kunstfeest in de Handelsbeurs 

georganiseerd door de NSB-afdelingen Antwerpen. Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering 

van Oud-Strijders van het 6de en 26ste Linieregiment. Inhuldiging van het monument der 

gesneuvelden van het 5de, 15de, 25ste Linieregiment en 5de Vestingregiment in de Sint 

Joriskazerne. Herdenkingsmis voor de gesneuvelde en overleden oorlogsvrijwilligers 

georganiseerd door de Association "Les Volontaires de Guerre de la Campagne 1914-1918" 

afdeling Antwerpen. Moederfeest t.b.v. het Werk voor Weezen het Institut des Pupilles d'Armée 

op de Leopold De Waelplaats. Taptoe en fakkeltocht door de stad (bevat een tabel met de 

samenstelling van de stoet). Concert t.b.v. het Nationaal Werk der Oorlogsinvaliden. Diamanten 

bruiloft van het echtpaar Bertels-Kempeneers. Soirée georganiseerd door het Comité d'Entente des 

Anciens Combattants t.b.v. de slachtoffers van de overstromingen. Vraag van de commandant van 
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de Plaats Antwerpen i.v.m. regelgeving rond militaire taptoes en optochten door de agglomeratie. 
Vraag voor volledig bepakt uniform om tentoon gesteld te worden in en vitrine van A la Vierge 

Noire aan het Kipdorp t.g.v. de week van de oorlogswees. 

149. 570. Antwerpen. 1 farde 

1936 – 1940 
Concert georganiseerd door De Vereenigde Kolonialen. Inhuldiging van een memoriaal voor de 

Antwerpse pioniers overleden in Afrika georganiseerd door De Koloniale Groepeeringen. 

Eredienst georganiseerd door de Verbroedering der Grenadiers-Oudstrijders afdeling Antwerpen 

ter ere van de overleden leden van het koningshuis en de gesneuvelden van het regiment. 

Ceremonie en optocht georganiseerd door de Bond der Oudstrijders en Gelijkgestelden van het 

Beheer van Geldwezen. Gala georganiseerd door de Association des Licenciés sortis de l’Institut 

Supérieur de Commerce Saint Ignace t.b.v. de behoeftige leden en beginnende zakenlieden. 

Eredienst georganiseerd door de Nationale Federatie van Oorlogsvrijwilligers afdeling Antwerpen 

ter ere van de overleden leden van het koningshuis en de gesneuvelde oorlogsvrijwilligers. 
Ceremonie op het Schoonselhof georganiseerd door het stadsbestuur. Gala georganiseerd door de 

Nationale Federatie van Oorlogsvrijwilligers afdeling Antwerpen t.b.v. verscheidene goede 

werken. Fasten van de Gezondheidsdienst georganiseerd door het Militair Hospitaal van 

Antwerpen. 16de promotie van de Koloniale Hogeschool. 18de verjaardag van de Wapenstilstand 

georganiseerd door de NSB-afdeling. Inhuldiging van de vlag van de verbroedering van de Genie 

van de 4de Legerdivisie (4de Genie). Liefdadigheidsfeest georganiseerd door het Werk voor 

Oorlogsblinden t.b.v. de leden.Opening van het Salon der Radio Elektriciteit van Antwerpen 

(bevat een naamkaartje van Leo Van Dyck, administrateur van Bell Telephone). Inhuldiging van 

de vlag van de Verbroedering van Belgische Zeelieden van de Oorlog 1914-1918 en uitreiking van 

de Overwinningsmedaille aan zeelieden. Ceremonie ter ere van de overleden en gesneuvelde 

zeelieden. Ceremonie in Fort V te Edegem ter ere van de terechtgestelde burgers aldaar. 

Galaconcert georganiseerd door Oude Rijnwacht t.b.v. de oprichting van een monument voor de 
militairen overleden tijdens de Rijnbezetting en inhuldiging van de vlag van de Oude Rijnwacht 

afdeling Deurne. Moederdag (De Dag der Moeder) georganiseerd door het Werk tot Bescherming 

der Weezen. Eredienst georganiseerd door de Verbroedering der Grenadiers-Oudstrijders afdeling 

Antwerpen ter ere van de overleden leden van het koningshuis en de gesneuvelden van het 

Regiment. Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering van de Gezondheidsdienst van het Leger 

van de Veldtocht 1914-1918 afdeling Antwerpen. Inhuldiging van de vlag van de NSB afdeling 

12de Wijk. Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering der Oudstrijders vna het 1ste en 4de 

Jagers te Voet en 1ste Vestingjagers te Voet afdeling Antwerpen. Finale van de 

schermkampioenschappen van het 5de Linieregiment. Kunstgala georganiseerd door het Nationaal 

Komiteit voor Luchtvaartpropaganda. Opening van de diamanttentoonstelling. Inhuldiging van een 

memoriaal in Fort V te Edegem voor de terechtgestelde burgers aldaar. Ceremonie in Fort V te 
Edegem ter ere van de terechtgestelde burgers aldaar. Soirée georganiseerd door de Fédération 

Nationale des Ex-Prisonniers de Guerre en Allemagne. Gala georganiseerd door de NSB-afdeling 

t.g.v de verjaardag van de Wapenstilstand. Moederdag (De Dag der Moeder). Wedstrijd kegelspel 

tussen het 5de Linie, 6de Linie, 1ste Zware Artillerie en 2de Genie georganiseerd door de kring 

Anvers Attractions. Ceremonie ter ere van de overleden zeelieden. Inhuldiging van de vlag van het 

Eenheidsfront Anwerpen’s Strand Vereenigde Oud Strijders en Gelijkgestelden. Inhuldiging van 

een nieuw memoriaal “Veld der gefusilleerde burgers” in het Fort V te Edegem. Gala ter 

bekendmaking van de kolonie georganiseerd door De Koloniale Groepeeringen met filmvertoning 

van Terres Brulées t.b.v. verschillende goede werken. Ceremonie georganiseerd door de Bond der 

Oudstrijders en Gelijkgestelden van het Beheer van Geldwezen. Inhuldiging van een memoriaal in 

het Fort V te Edegem. Ceremonie op het Schoonselhof georganiseerd door het gemeentebestuur. 

Eredienst georganiseerd door de Nationale Federatie van Oorlogsvrijwilligers afdeling Antwerpen 
ter ere van de overleden leden van het koningshuis en de gesneuvelde oorlogsvrijwilligers. 

Inhuldiging van de vlag van de Groep der Belgische Oorlogsgeamputeerden op het Slagveld 

gekwetst afdeling Antwerpen-Limburg en uitreiking van eretekens aan leden van deze vereniging. 

Provinciaal congres van het NVI afdeling Antwerpen. Uitreiking van het Vuurkruis en de Medaille 

van de Strijder-Vrijwilliger aan leden van de NSB-afdeling. Gala georganiseerd door de NSB-

afdeling t.g.v. de verjaardag van de Wapenstilstand. Fasten van het 2de Regiment Zware Artillerie 

in Fort III. Voetbalwedstrijd tussen het 5de Linieregiment en de bemanning van een Italiaans 

schoolschip. Interregimentair Atletiekkampioenschap georganiseerd door de Brigade Zware 
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Artillerie. Ceremonie ter ere van de overleden zeelieden. Moederdag (De Dag der Moeder). Vraag 
of luitenant Rombouts van het Militair Hospitaal te Antwerpen deel wil uitmaken van de jury 

tijdens de examens van het Rode Kruis afdeling Merksem. Inhuldiging van een memoriaal voor 

koningin Astrid. Ceremonie ter ere van de terechtgestelden in Fort V te Edegem. Fasten van de 

Gezondheidsdienst georganiseerd door het Militair Hospitaal van Antwerpen. 24ste verjaardag van 

de Slag om de IJzer georganiseerd door het Algemeen Verbond der Oud-strijders van België met 

samenwerking van Radio Antwerpen. Ceremonie op het Schoonselhof georganiseerd door het 

gemeentebestuur. Ceremonie georganiseerd door de bond der Oudstrijders en Gelijkgestelden van 

het Beheer der Geldwezen. 2de wedstrijd militaire radiofonie i.s.m. Radio Antwerpen. Eredienst 

georganiseerd door de Nationale Federatie van Oorlogsvrijwilligers afdeling Antwerpen ter ere 

van de overleden leden van het koningshuis en de gesneuvelde oorlogsvrijwilligers. Soirée t.b.v. 

de armen van Radio Antwerpen. Regimentsfeesten georganiseerd door de sportkring van het 5de 
Linieregiment in de feestzaal van de Grand Bazar. Militaire radio-uitzendingen i.s.m. Radio 

Antwerpen. Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering van het 5de Regiment Lansiers afdeling 

Antwerpen (bevat een naamkaartje van de voorzitter gepensioneerd luitenant-kolonel der cavalerie 

Charles de Vos te Steene. Militaire radio-uitzendingen met samenwerking van Radio Antwerpen. 

Gala n.a.v. de 10de verjaardag van de Verbroedering van het 6de en 26ste Linieregiment. 

Inhuldiging van de vlag van de NSB afdeling van de 1ste Wijk. 20ste verjaardag van het Nationaal 

Verbond van  Gewezen Krijgsgevangenen in Duitsland afdeling Antwerpen. Bezoek van grootst 

oorlogsverminkten uit Wallonië aan de Grootst Oorlogsverminkten en Invaliden afdeling 

Antwerpen. Informatievergadering georganiseerd door het Nationaal Werk voor Hulp aan het 

Vaderland. Moederdag (De Dag der Moeder). Ceremonie op het Schoonselhof. Filmgala 

georganiseerd door het Aanmoedigingskomiteit voor Artistieke Werking met vertoning van de 

twee recente films van Jan Van der Heyden Levensvreugd en Met den Helm geboren. 54ste 
congres van de federatie van ex-onderofficieren. Taptoe n.a.v. de voetbalmatch België-Nederland. 

16de soirée georganiseerd door het Nationaal Werk der Oorlogsinvaliden plaatselijke afdeling De 

Vrienden der Invaliden (bevat twee naamkaartjes van Charles Dekeyser, lokaal voorzitter). 

Ceremonie in Fort V te Edegem georganiseerd door de Association Belge des Condamnés à Mort 

de la Guerre 1914-1918. Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering der Vervoerkorpsen van 

het Veldleger 1914-1918 afdeling Antwerpen (bevat een uitnodiging). Banket der afsluiting van 

het 54ste congres van de federatie van ex-onderofficieren. Vertoning van de Nederlandstalige 

versie van Ceux qui veillent in cinema Pathé (bevat een transportorder voor het vervoer van het 

muziekkorps). 21ste verjaardag van de Wapenstilstand georganiseerd door de NSB-afdeling (bevat 

een naamkaartje van Hector Seeldrayers, voorzitter van de afdeling en een programma). Muziek- 

en zangsoirée georganiseerd door de kunstgroep van het 5de Linieregiment voor de militairen van 
het garnizoen Antwerpen in zaal Luna met uitzending van het gebeuren door Radio Antwerpen. 

Foor georganiseerd door het Werk voor Maatschappelijk Dienstbetoon aan de gezinnen der 

militairen in de stadsfeestzaal. 

 571. Balen. 1 farde 

1932 
Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling. 

 572. Berchem. 1 farde 

1921-1940 
Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders (bevat een lege inschrijvingslijst). Gouden 

huwelijksjubileum van de echtelingen Van Hove-Van Trier. Ceremonie aan het monument van 

Frederik de Mérode georganiseerd door de Soldatenbond van Berchem. Fakkeltocht. Ceremonie 

op de begraafplaats georganiseerd door de Soldatenbond van Berchem (1922). Ceremonie op de 

begraafplaats georganiseerd door de Soldatenbond van Berchem (1923). Ceremonie op de 

begraafplaats georganiseerd door de Soldatenbond van Berchem (1924). Bezoek van de 

provinciegouverneur (bevat een programma). Ceremonie op de begraafplaats georganiseerd door 

de Soldatenbond van Berchem (1925). Voetbalwedstrijd tussen het 5de Linieregiment en het 3de 
Lansiersregiment voor de Beker van de Koning. Ceremonie op de begraafplaats georganiseerd 

door de Soldatenbond van Berchem (1926). Vaderlandslievende optocht. Nationale Feestdag 

(1928). 25ste verjaardag van afdeling van het Rode Kruis. Nationale Feestdag (1929). Ceremonie 

op de begraafplaats (1929). Ceremonie aan het monument van Frederik de Mérode (1930). 

Ceremonie op de begraafplaats (1930). Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering van de 
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Genie van de 1ste Legerdivisie (1ste Genie). Ceremonie op de begraafplaats (1931). Nationale 
Feestdag (1931). Vraag om twee schijnwerpers voor de gemeentefeesten. Viering van de 

Wapenstilstand (1931). Inhuldiging van memorialen in de kazerne 7-8 georganiseerd door de 

Verbroedering van Oud-strijders van het 16de Linieregiment. (bevat een programma). Viering van 

de Wapenstilstand (1932). Inhuldiging van de vlag van het NVI afdeling Berchem. Nationale 

Feestdag (1933). Nationale Feestdag (1934). Nationale Feestdag (1936). Inhuldiging van de vlag 

van de Vuurkruisers. Viering van Wapenstilstand (1936). Motorwedstrijd georganiseerd door de 

provinciale afdeling van de Fédération Motocycliste de Belgique t.b.v. de aankoop van 

eretrommels voor het 6de Linieregiment. Nationale Feestdag (1937). Inhuldiging van de vlag van 

de Rode Kruis afdeling. Promenadeconcert. Receptie voor de oud-strijders uit Rixensart op bezoek 

in de gemeente. Viering van Wapenstilstand (1938). Overhandiging van paradeklaroenen aan het 

2de Genie. Nationale Feestdag (1939). Muziek- en zangsoirée georganiseerd door het 5de 
Linieregiment. 

 573. Boechout. 1 farde 

1934 
Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling. 

 574. Bonheiden. 1 farde 

1924 
Revue t.b.v. de oprichting van een sanatorium. 

 575. Booischot. 1 farde 

1930 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 576. Borgerhout. 1 farde 

1924-1935 
Concert n.a.v. de Nationale Feestdag (1924). Concert n.a.v. de Nationale Feestdag (1925). Concert 

n.a.v. de Nationale Feestdag (1926). Concert n.a.v. de Nationale Feestdag (1927). Inhuldiging van 

een memoriaal voor de gesneuvelden van de parochie Sint Jan. Concert n.a.v. de Nationale 

Feestdag (1928). Concert n.a.v. de Nationale Feestdag (1929). Concert n.a.v. de Nationale 

Feestdag (1930). Concert n.a.v. de Nationale Feestdag (1931). Inhuldiging van het monument voor 

de gesneuvelde militairen van de Spoorwegtroepen te Hoogboom. Concert n.a.v. de Nationale 

Feestdag (1932). Bezoek aan de fabrieken van Martougin van invaliden georganiseerd door het 
Oeuvre des Automobiles pour Invalides de Guerre. Concert n.a.v. de Nationale Feestdag (1933). 

Concert n.a.v. de Nationale Feestdag (1934). Concert n.a.v. de Nationale Feestdag (1935). 

Inhuldiging van de vlag van de Vuurkruisers afdeling Borgerhout. Concert n.a.v. de Nationale 

Feestdag (1936). Concert n.a.v. de Nationale Feestdag (1938). Concert n.a.v. de Nationale 

Feestdag (1938). 

 577. Brasschaat. 1 farde 

1920-1940 
Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

Inhuldiging in de Cavalerieschool van een monument voor de gesneuvelde smeden. Inhuldiging 

van de vlag van de Société des Prisonniers et Déportés Politiques de 1914-1918 (bevat een 

afbeelding van de vlag). Inhuldiging van de vlag van de Vriendenkring van smeden van het 

Belgisch Leger. Militair sportfeest t.b.v. de NVI en NSB. Turnfeest met deelname van het leger. 

Belgisch militair wielerkampioenschap. Paardenkampioenschap t.b.v. de behoeftige oud-strijders. 

Theatervoorstelling in het Koninginnentheater uitgevoerd door onderofficieren van het 3de 
Lansiers t.b.v. een op te richten monument voor de gesneuvelden van het regiment. 

Theatervoorstelling in het Koninginnentheater uitgevoerd door onderofficieren van het 3de 

Lansiers t.g.v. het eeuwfeest van het regiment en de inhuldiging van een monument voor de 

gesneuvelden van het regiment. Paardenwedstrijd in de Cavalerieschool n.a.v. het einde van de 

cursus onderluitenant voor de cavalerie (C.P.S.L.C.). Vraag om een militair gebouw te mogen 

gebruiken voor een feest van de Vriendenkring van onderofficieren van het garnizoen. 

Paardenwedstrijd t.b.v. de NVI en NSB. Inhuldiging van E.H. Hendrickx als priester van de 

parochie Sint Antonius (bevat een affiche). Militair feest t.g.v. het einde van de cursus 
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onderluitenant voor de cavalerie (C.P.S.L.C.). Uitreiking van het Vuurkruis (1935). Uitreiking van 
het Vuurkruis (1936). Inhuldiging van de vlag van de Vuurkruisers. Uitreiking van het Vuurkruis 

(1937). Uitreiking van het Vuurkruis (1938). Relais Sacré komt door de gemeente. Overhandiging 

van paradetrommels en paradetrompetten aan de gekantonneerde troepen in de gemeente. 

150.  578. Breendonk. 1 farde 

1920-1925 
Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders. Inhuldiging van een memoriaal voor de 

gesneuvelden van het fort van Breendonk. 

 579. Burcht. 1 farde 

1928-1933 
Vaderlandslievend feest georganiseerd door de Union Chimique Belge. Inhuldiging van de vlag 

van de NSB-afdeling. 

 580. Duffel. 1 farde 

1921-1925 
Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling (bevat twee programma’s). Inhuldiging van een 

memoriaal aan het huis van de terechtgestelde Louis D’Heldt. Inhuldiging van het monument der 

gesneuvelden. 

 581. Edegem. 1 farde 

1937 
Inhuldiging van een memoriaal voor de terechtgestelde burgers in fort V. 

 582. Ekeren. 1 garde 

1925-1935 
Toelating om een vriendenkring van onderofficieren van het garnizoen Ekeren op te richten. 

Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling 

Ekeren-Donk. 

 583. Geel en Westerlo. 1 farde 

1928, 1930 
Inhuldiging van de vlag van de NVI-afdeling. 

Inhuldiging van het monument der gesneuvelden van Westerlo. 

 584. Heist-op-den-Berg.  1 farde 

1930, 1930 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 585. Hemiksem. 1 farde 

1924 
Dressage van politiehonden georganiseerd door De Ware Hondenafrichters. 

 586. Kapellen. 1 farde 

1920-1935 
Vraag of enkele militairen piket kunnen vormen bij een vaderlandslievende ceremonie ter ere van 

de gesneuvelden. Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling. Vraag of militairen de tribunes 

kunnen oprichten voor een feest t.b.v. het dispensarium voor tuberculoselijders. Inhuldiging van 

het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van de vlag van de Athletic Club Cappellen. 
Inhuldiging van het monument voor de gesneuvelden van de Spoorwegtroepen in kazerne Bauwin 

en inhuldiging van de vlag van de Verbroedering van de Spoorwegtroepen der Genie. Inhuldiging 

van de vlag van de Vuurkruisers. Uitreiking van het Vuurkruis en de Medaille van de Vrijwilliger. 

 587. Kessel. 1 farde 

1932 
Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling. 
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 588. Kontich. 1 farde 

1922-1929 
Kermis met herdenking van de Guldensporenslag. Herdenking van de Wapenstilstand. Inhuldiging 
van de vlag van de NSB-afdeling. 

 589. Lier. 1 farde 

1920-1933 
Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling en inhuldiging van de vlag van de NVI-afdeling. 

Inhuldiging van de vlag van de Fédération Royale des Ex-sous-officier afdeling Lier. 

Herbegraving van een gesneuvelde. Inhuldiging en wijding van een beeld van het Heilig Hart. 

Feestelijkheden n.a.v. de Nationale Feestdag georganiseerd door de Amicale des Ex-Sous-

Officiers de Lierre (1922). Vraag om een vriendenkring van onderofficieren van het garnizoen 

Lier te mogen oprichten. Aanpassing van de statuten van de vriendenkring van voormalige 

onderofficieren van het garnizoen Lier. Feestelijkheden n.a.v. de Nationale Feestdag georganiseerd 

door de Amicale des Sous-Officiers de Lierre (bevat een programma) (1923). Handels- en 

nijverheidsfeesten georganiseerd door Lier Vooruit. Ceremonie op het ereperk ter ere van de 

gesneuvelden. Aanvraag van een subsidie voor de aankoop van een vlag voor de Vriendenkring 
van voormalige onderofficieren van het garnizoen Lier. Feestelijkheden n.a.v. de Nationale 

Feestdag georganiseerd door de Amicale des Ex-Sous-Officiers de Lierre met concert op de toren 

van de Sint Gummaruskerk. Tombola t.b.v. de oprichting van een militaire kring. Folkloristische 

optocht. Klacht van de voorzitter van de Vriendenkring der kinderen van oud-strijders wegens het 

weigeren van de toegang tot een kazerne voor het bijwonen van een parade. 

 590. Mechelen. 1 farde 

1920-1933 
Oprichting van een vriendenkring van onderofficieren van het garnizoen Mechelen. 

Subsidieaanvraag voor de aankoop van een vlag van de NVI-afdeling. Gouden 

huwelijksverjaardagen. Subsidieaanvraag voor de aankoop van een vlag voor de Vereniging van 

Oud-strijders van 1870-1871, de oude gestolen door de Duitsers. Subsidieaanvraag voor de 

aankoop van een vlag voor de Philantropische Kring der Oud-Strijders van Mechelen. 

Zomerconcerten. Inhuldiging van de vlag van de Bond der Oud-Agenten der Belgische 

Veldspoorwegen afdeling Mechelen. Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelde oud-
leerlingen van het Institituut Broeders van Scheppers. Inhuldiging van de vlag van de Nationale 

Federatie der Politieke Gevangenen arrondissement Mechelen. Liefdadigheidsfeest georganiseerd 

door de Kring Mechelen Aantrekkelijkheden. Inhuldiging van de vlag van de NVI-afdeling. 

Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelde oud-leerlingen van het Sint Romboutscollege. 

Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelde oud-leerlingen van het Koninklijk Atheneum 

en de staatsmiddenscholen te Mechelen. Uiteenzettingen en filmvoorstellingen over venerische 

ziekten georganiseerd door de Berchemse verplegersvereniging van het Rode Kruis (bevat een 

vraag van de Fédération Belge des Artistes Musiciens aangaande de gespeelde muziekstukken op 

de bijeenkomsten). Bezoek van de Union Fraternelle aan het fort van Walem. Inhuldiging van de 

vlag van de Fédération Nationale des Agents Subalternes de la Police afdeling Mechelen. 

Inhuldiging van de vlag van de vriendenkring van onderofficieren van de Plaats Mechelen. 
Cantante Denyn. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Institution provinciale pour la 

protection contre la tuberculose afdeling Mechelen. Vaderlandslievend feest georganiseerd door de 

nationale Federatie der Politieke Gevangenen arrondissement Mechelen. Liefdadigheidsfeest 

georganiseerd door de Ligue Nationale contre la Tuberculose afdeling Mechelen. 

Garnizoensconcerten. Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelde leden van Football club 

Malinois. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door het feestcomité Mechelen Aantrekkelijkheden 

t.b.v. de beiaard van Dinant. Soirée georganiseerd door Les Amitiés Françaises Association 

Patriotique Belge afdeling Mechelen t.b.v. een op te richten monument voor de onbekende Franse 

soldaat in België. Erehaag aan de kathedraal voor het 50-jarig priesterschap van kardinaal Mercier. 

Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Ligue Nationale Belge contre la Tuberculose afdeling 

Mechelen. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Koloniale Dagen. 
Liefdadigheidsfeest georganiseerd door Mechelen Aantrekkelijkheden t.b.v. goede werken tegen 

tuberculose met o.a. een ballonvlucht van De Muyter. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de 

NVI-afdeling. Soirée georganiseerd door Les Amitiés Françaises Association Patriotique Belge 

afdeling Mechelen t.b.v. het ossuarium van Douaumont. Militair feest georganiseerd door het 14de 
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Regiment Artillerie t.b.v. de invaliden en oorlogswezen van Mechelen (bevat een programma). 
Ceremonie aan het monument der gesneuvelden georganiseerd door de Société Royale des Ex-

sous-officiers de l’Armée Belge. Handelsstoet (bevat een programma). Inhuldiging van een 

memoriaal in het station voor de gesneuvelde werknemers van de spoorwegen. Ceremonie op het 

ereperk georganiseerd door de NVI-afdeling. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door Association 

Patriotique Belge Les Amitiés Françaises t.b.v. de weduwen van de NVI-afdeling. 

Liefdadigheidsfeest t.b.v. de slachtoffers van de overstromingen en inhuldiging van een nieuw 

dispensarium voor de tuberculoselijders. Militair feest t.b.v. de slachtoffers van de overstromingen 

georganiseerd door het 14de Artillerie (bevat een programma). Manifestatie ter ere van de 

gesneuvelden georganiseerd door de Société Royale Philantropique d’Ex-sous-officiers de 

l’Armée belge. Praalstoet t.g.v. de verjaardag van de kroning van O.L.V. van Hanswijk. 

Ceremonie op het ereperk georganiseerd door de NSB-afdeling. Liefdadigheidsfeest georganiseerd 
door het Nationaal Werk der Oorlogsinvaliden t.b.v. de hulpkas. Inhuldiging van de provinciale 

vroedvrouwenschool en de drinkwaterleiding. Inhuldiging van de vlag van de Société Royale 

Philantropique des Ex-sous-officiers de l’Armée Belge, 42ste congres en 50ste verjaardag van de 

vereniging. Diamanten huwelijksverjaardag Schaffeneers-Lauwers. Inhuldiging van het monument 

der gesneuvelden op de begraafplaats. Ceremonie op het ereperk georganiseerd door het 

Mechelsch Verbond van Vaderlandsminnende Kringen (bevat een programma). Inhaling van het 

7de Linieregiment en fakkeltocht. Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering der Oud-Strijders 

van het 7de, 17de, 27ste Linieregiment en 7de Vestinglinieregiment. Vraag om figuranten om deel 

te nemen in de revue Wa Bazaar georganiseerd door de Nationale Bond tot Bestrijding der Tering. 

Liefdadigheidsfeest georganiseerd door het Mechelsch Verbond van Vaderlandsminnende 

Kringen. Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering van Oud-strijders van het 8ste Regiment 

Artillerie. Koloniale Dagen en Te Deum. Ceremonie ter herinnering aan de uitreiking van het kruis 
van ridder in de Leopoldsorde aan het embleem van het 7de Linieregiment. Ceremonie op het 

ereperk georganiseerd door het Mechelsch Verbond van Vaderlandsminnende Kringen. Vraag om 

toestemming het memoriaal voor de gesneuvelden van het 5de Lansiers uit het Museum van het 

Leger te mogen halen om geplaatst te worden in de artilleriekazerne. Fakkeltocht Relais Sacré 

georganiseerd door de NSB-afdeling. Eeuwfeest van het 7de Linieregiment. Gala t.b.v. de 

Verbroedering der Oud-strijders van het 7de Linieregiment. Inhuldiging van de vlag van de 

Verbroedering der Batterijen te Paard van de 2de Cavaleriedivisie. Concert. Openlucht schoolfeest 

t.g.v. het eeuwfeest van de troonsbestijging van koning Leopold I. Inhuldiging van een memoriaal 

voor de gesneuvelden van het 5de Regiment Lansiers. 50-jarig jubileum van stadsbeiaardier Jef 

Denyn. Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering der Oud-strijders van het 8ste, 18de en 

28ste Linieregiment en het 8ste Vestinglinieregiment. Inhuldiging van de vlag van de Ligue 
Nationale des Ex-prisonniers de Guerre afdeling Mechelen. Ceremonie op het ereperk 

georganiseerd door het Mechelsch Verbond van Vaderlandsminnende Kringen. Besloten feest 

voor de officieren en onderofficieren met hun familie van het 8ste Artillerie in zaal Magic Palace 

t.g.v. het feest van Sint Barbara. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Amicale des Sous-

officiers de la garnison de Malines t.b.v. de werklozen- en hulpkas van de Alliance Mutuelle des 

Sous-officiers de Belgique. Inhuldiging van de vlag van de Nationale Bond der 

Oorlogsvrijwilligers afdeling Mechelen. Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelden van 

het 8ste Regiment Artillerie. Ceremonie op het ereperk georganiseerd door het Verbond van 

Vaderlandsminnende Kringen. Doortocht van de Flambeau Sacré georganiseerd door de NSB-

afdeling. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Amicale des Officiers de la Campagne de 

1914-1918 afdeling Mechelen t.b.v. de oorlogswezen. Uitreiking van de Medaille van de 

Vrijwilliger Strijder. Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelden van het 7de, 17de, 
27ste Linieregiment en het 7de Vestinglinieregiment. Vraag voor logement in kazernes voor de 

congressisten van het Eucharistisch Congres. 

 591. Mol. 1 farde 

1924-1931 
Vraag om schijnwerpers voor het congres van de Koninklijke en Provinciale Bonden van 

Brandweermannen. Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling. 

 592. Oude-God. 1 farde 

1929-1935 
Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling. Inhuldiging van de vlag van de Vriendenkring van 
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de kinderen der strijders. Inhuldiging van een monument voor de gesneuvelden van het 1ste 
Regiment Legerartillerie in Fort 4. 

151. 593. Putte. 1 farde 

1930 
Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling. 

 594. Schilde. 1farde 

1921-1931 
Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders, welke uiteindelijk van de VOS-afdeling blijkt te zijn 

(bevat een dossier over dit voorval en de houding van generaal Mahieu). Inhuldiging van de vlag 

van de NSB-afdeling. 

 595. Schoten. 1 farde 

1926-1928 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van de vlag van de NVI-afdeling. 

 596. Sint-Amands. 1 farde 

1926-1927 
Overbrenging van de stoffelijke resten van Emile Verhaeren. Herbegraving van Emile Verhaeren. 

 597. Sint-Katlijne-Waver. 1 farde 

1931-1932 
Inhuldiging van een memoriaal voor de verdedigers van de redoute van Dorpveld. Inhuldiging van 

de vlag van de NSB-afdeling. 

 598. Stabroek. 1 farde 

1932 
Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling. 

 599. Tisselt. 1 farde 

1930 
Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling. 

 600. Turnhout. 1 farde 

1930-1933 
Verslag van een concert van het 11de Linieregiment. Inhuldiging van de vlag van den NSB-

afdeling. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de NSB-afdeling t.b.v. de hulpkas. 125ste 

verjaardag van de Koninklijke Maatschappij Edele Handboog. 

 601. Veerle. 1 farde 

1930 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden en eeuwfeest. 

 602. Vorselaar en Rijkevorsel. 1 farde 

1926, 1924 
Stoet ter ere van kardinaal Van Roey. 

Inhuldiging van het monument der gesneuvelden van Rijkevorsel. 

 603. Waarloos. 1 farde 

1932 
Stoet en inhuldiging van de nieuwe burgemeester. 

 604. Walem. 1 farrde 

1928-1932 
Inschrijvingslijst t.b.v. een monument voor de verdedigers van het fort van Walem. Inhuldiging 

van het monument voor de verdedigers van het fort van Walem. Inhuldiging van de vlag van de 

NSB-afdeling. Bezoek van de Royal Cercle Chasteleer aan het fort van Walem. 
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 605. Wijnegem. 1 farde 

1921-1929 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Bezoek van de provinciegouverneur. 

 606. Willebroek. 1 farde 

1922-1931 
Inhuldiging van de vlag van de NVI-afdeling. Inhuldiging van de vlag van het brandweerkorps. 

Liefdadigheidsfeest georganiseerd door het NVI t.b.v. het Nationaal Werk der Oorlogsinvaliden 

(1930). Liefdadigheidsfeest georganiseerd door het NVI t.b.v. het Nationaal Werk der 

Oorlogsinvaliden (1931). 

 607. Wilrijk 1 farde 

1921-1931 
Inhuldiging van de burgemeester. Vraag om tien zadels te lenen van het leger. Inhuldiging van de 

vlag van de NSB-afdeling. 

 608. Wommelgem. 1 farde 

1921-1933 
Inhuldiging van de burgemeester. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

Vaderlandslievend feest. 

 609. Zandhoven. 1 farde 

1930 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 

2. BRABANT 

152.  610. Aarschot. 1 farde 

1928-1929 
Kermis in de wijk Vlaaykenslei met viering van een veteraan van Leopold I. Inhuldiging van het 

monument voor de militairen van het 9de Linieregiment die gesneuveld zijn tijdens het gevecht 
om Aarschot.  

 611. Anderlecht. 1 farde 

1920-1947 
Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelde oud-leerlingen van de parochieschool van 

Scheut. Volksfeest met sportwedstrijd georganseerd door Cureghem Attractions t.b.v. de 

oorlogswezen. Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelde leden van de Sporting club 

Anderlechtois. Inhuldiging van het monument voor de gesneuvelden. Koloniale stoet n.a.v. de 

Koloniale Dagen. Eerste-steenlegging van de stadstuin door Le Foyer Anderlechtois. Inhuldiging 

van een memoriaal voor schrijver Prosper Louis Devos, gesneuveld in 1914 aan de IJzer. Vette Os. 

Inhuldiging van een monument voor de gesneuvelde marktkramers door de Union foraine Belge 

op de Luchtvaartsquare. Stoet met militaire deelname georganiseerd door de Société Royale La 

Charité t.b.v. de oprichting van een tehuis voor gehandicapte kinderen. 101ste Beestenfoor met 

militaire stoet. 25ste verjaardag van de Société Philantropique et Patriotique Les Anciens 
Militaires et Combattants d’Anderlecht met viering van hun predikaat “Koninklijk”. 10de 

verjaardag van de van de Société des Militaires Invalides d’Anderlecht. Cantate uitgevoerd door 

de leerlingen van de scholen van Anderlecht. Militaire wedstrijd balspel georganiseerd door de 

Société Royale La Pelote Centrale Anderlechtoise. Cantate Gloria Flori door de leerlingen van de 

scholen van Anderlecht. Soirée du Souvenir georganiseerd door het Oeuvre des Tuberculeux de la 

Guerre. Schoolfeest van de gemeentescholen met cantate. Gala van het Oeuvre des Tuberculeux de 

la Guerre. Processie van het Broederschap Sint Guido. Soirée du Souvenir georganiseerd door het 

Oeuvre des Tuberculeux de la Guerre m.m.v. de Section Voyages et d’Etudes de la Ligue 

Populaire de Cureghem t.b.v. haar werk en de Grands Blessés de la Face de France. Kunstgala in 

zaal Patria georganiseerd door de jeugdafdeling van het Rode Kruis afdeling Anderlecht. 

Uitreiking van de Medaille van de Vrijwilliger. Deelname van het leger aan een processie. 300ste 
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pelgrimstocht van de voermannen en drijvers van Sint Guido. 75ste verjaardag van de brandweer. 
Uitreiking van de vlag van de Amicale d’Anderlecht des Anciens Combattants du Front. 

Voordracht georganiseerd door de Ligue Populaire de Cureghem. Filmavond met voorstelling van 

Les Croix de Bois georganiseerd door de NVI afdeling Anderlecht in het Kursaal.  Jaarlijkse 

processie van het Broederschap van Sint Guido met speciale viering van de 300ste verjaardag van 

aartshertogin Isabella, landvoogdes van de Nederlanden en stichtster van het broederschap.  

Liefdadigheidsfeest georganiseerd door het Oeuvre des Tuberculeux de la Guerre. Schoolfeest. 

Uitreiking van de vlag van de Vuurkruisers afdeling Anderlecht. Gala georganiseerd door het 

Oeuvre des Tuberculeux de la Guerre t.b.v. haar werken. Inhuldiging van de vlag van het NVI 

afdeling Anderlecht. Voordracht georganiseerd door de Ligue Populaire de Cureghem. Ceremonie 

ter ere van Franse en Belgische duivendienst. 
 

 612. Asse. 1 farde 

1921-1940 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van de vlag van het NVI afdeling 

Asse. Richtlijnen aangaande de eerbewijzen voor militairen tijdens een feest of ceremonie. 

Inhuldiging van een memoriaal  op de gevel van het stadhuis t.g.v. het eeuwfeest van België. 

Inhuldiging van de vlag van de Vuurkruisers afdeling Asse. Voordracht door luitenant Le Tellier 

van de D.T.A.  georganiseerd door de commandant van de Groupement Régulateur Routier t.b.v. 

Loisirs du Soldat. 

 613. Averbode. 1 farde 

1930 
Feesten naar aanleiding van het eeuwfeest van België. Inhuldiging van het monument der 
gesneuvelden. 

 614. Beersel.  1 farde 

1929 
Feesten georganiseerd door de Verenigde Vrienden van het kasteel van Beersel t.b.v. de restauratie 

met reconstructie van oude wapenspelen. 

 615. Begijnendijk.  1 farde 

1930 
Inhuldiging van de vlag van de Association des Anciens Combattants et Ex-Militaires. 

 616. Beigem.  1 farde 

1924 
Vraag om subsidie voor de aankoop van een vlag voor de Vereniging Oud-Soldaten van Beyghem. 

 617. Bertem.  1 farde 

1925 
Inhuldiging van de vlag van de NSB afdeling Bertem. 

 618. Bierbeek en Hoegaarden. 1 farde 

1931 
Inhuldiging van de vlag de NSB afdeling Bierbeek. Inhuldiging van het monument der 

gesneuvelden van Hoegaarden. 

 619. Bierges.  1 farde 

1931 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 620. Boortmeerbeek.  1 farde 

1920-1930 
Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders. Feesten t.g.v. het eeuwfeest van België met 

inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 
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 621. Bossut-Gottechain.  1 farde 

1930 

Inhuldiging van het monument der gesneuvelden van het 10
de

 Linieregiment. 

 622. Bosvoorde.  1 farde 

1920-1932 
Inhuldiging van de vlag van de NSB afdeling Bosvoorde. Ceremonie ter ere van de oud-strijders 

met overhandiging van een guldenboek en een medaille. Koloniale Dagen. Voorstelling van de 

Société Thalie et Melpomène t.b.v. het instituut voor oorlogsblinden van Bosvoorde. Uitreiking 

van Franse eretekens aan de inwoners van het instituut voor invaliden en blinden door de koning. 

Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de 

Cercle Royal Bien Faire et Laisser Dire t.b.v. de oorlogsblinden. Volksfeest t.b.v. de burgerlijke 
blinden. Internationale military met de Grand Prix de commerce georganiseerd door de Société 

Royale d’Encouragement de Belgique. Belgische kampioenschappen cross country georganiseerd 

door de Ligue Belge d’Athlétisme. Inhuldiging van de vlag van de Société des Anciens Militaires 

de Watermael-Boitsfort (bevat een programma). Belgische kampioenschappen cross country 

georganiseerd door de Ligue Belge d’Athlétisme. Paardenwedstrijd georganiseerd door de Société 

Le Cheval Utile et Endurant. Paardenwedstrijd georganiseerd door de Société Royale 

d’Encouragement de Belgique t.b.v. het Frans hospitaal “Reine Elisabeth” en de Cercle Prince 

Baudouin. Paardenwedstrijd t.b.v. het monument ter ere van generaal Foch. Sportfeest 

georganiseerd door Société Royale d’Encouragement de Belgique t.b.v. Oeuvre Nationale des 

Invalides de la Guerre. Inhuldiging van de vlag van de Amicale des Enfants des Anciens-

Combattants en uitreiking van de Medaille van de Vrijwilliger. 

 623. Boulez.  1 farde 

1930 
Inhuldiging van een memoriaal ter ere van ridder Charles de Meulenaer en pionier Joseph Villers 
overleden in Belgisch Congo. 

 624. Bousval.  1 farde 

1930 
Inhuldiging van het monument voor de militairen en gedeporteerden. 

153. 625. Brussel. 3 fardes 

1920 
Militaire vertegenwoordiger in een speciale commissie van de stad Brussel voor de organisatie van 

nationale en gemeentelijke feesten in 1920. Feest ter ere van de Brusselse oud-strijders (bevat een 

agenda met data waarop oud-strijders die op het moment van hun dienstname in Brussel woonden 

zich kunnen inschrijven). Alle muziekkorpsen van het garnizoen Brussel en enkele aanvullende 

detachementen ter beschikking voor de feesten op 20 tot en met 23 juli 1920. Nouba van de 

Tirailleurs Indigènes georganiseerd door het Oeuvre Nationale de l’Enfance in het Egmontpaleis. 

 1921 
Reuzenstoet. Ceremonie op het Martelarenplein. Vaderlandslievend feest georganiseerd door de 

oud-strijders van de agglomeratie Brussel. Inhuldiging van het monument voor de gesneuvelde en 

terechtgestelde militair medisch personeel in het Leopoldpark. Internationale voetbalwedstrijd 

tussen Groot-Brittannië en België op het terrein van Daring Club in Sint-Jans-Molenbeek. Optocht 

n.a.v. de inhuldiging van de maritieme installaties en de 50ste verjaardag van de werken aan de 

Zenne. Plechtige inhuldiging van een memoriaal voor 52 gesneuvelde parochianen in de kerk van 

Sint Remigius. Programma van de feestelijkheden met militaire deelname n.a.v. de Nationale 

Feestdag in 1921. Wijkfeesten quartier Dailly. Fancy fair in hoeve Vert-Chasseur georganiseerd 

door Les Amis des Orphelins. Inhuldiging van een memoriaal aan het Sint-Michielscollege ter 
herinnering aan gesneuvelde oud-leerlingen. Kampioenschap balspel georganiseerd door de 

Association Nationale des Combattants. Volksfeest georganiseerd op de velden van melkerij Le 

Cornet georganiseerd door L’Union Wallone uit Ukkel t.b.v.  de Asiles des Soldats Invalides 

Belges. Uitreiking van Industrie-, Landbouw- en Speciale Eretekens in de Halfeeuwfeestpaleizen 

georgansieerd door het Ministerie van Industrie en Arbeid. La Traversée de Bruxelles à la Nage 

(Zwemmen dwars door Brussel) t.b.v. Le Souvenir Belge en het Conservatoire africain (crèches 
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van de agglomeratie Brussel). Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelde ex-leerlingen 
van het Sint-Michielscollege. Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelde ex-leerlingen 

van het Instituut Sint Joris. Ceremonie aan het monument op de Nationale Schietbaan m.m.v. de 

scholen van Brussel. Te Deum. Patriottisch stuk “La Bataille de l’Yser” georganiseerd door de 

Cercle Royal Dramatique et Philantropique Le Noyau. Internationale regatta met vraag voor het 

plaatsen van een telefooncentrale tussen Marluy en Trois Fontaines. Programma n.a.v. de 

Nationale Feestdag van 1921 (Staatsblad). Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelde 

ex-leerlingen georganiseerd door de Broeders van de Christelijke Scholen. Taptoe n.a.v. de 

Nationale Feestdag. Vraag om uniformen voor het koor van invaliden van het NVI. Concerten in 

de stad. Liefdadigheidsfeest in het Egmontpaleis georganiseerd door de Cercle Royal Choral et 

Philantropique Les Sans Noms t.b.v. het op te richten monument in Parijs voor Belgische 

militairen overleden in Frankrijk en ter herinnering aan de Septemberdagen. Manifestatie 
georganiseerd door de NSB ter herinnering aan het Nationaal Congres. Inhuldiging van een 

memoriaal ter herinnering aan de gesneuvelde leden van de Association des Anciens Elèves des 

Frères de l’Institut Saint Joseph. Match België Frankrijk België voor dames, beker Duray, ritmisch 

dansen, Belgisch kampioenschap 10 km op de baan georganiseerd door de Ligue Belge 

d’Athlétisme op het sportterrein van Schaarbeek. Sportfeest georganiseerd door de Cercle des 

Intérêts Matériels du Quartier-Maritime i.s.m. Union Belge des Sociétés de Sport Athlétiques, de 

Ligue Vélocipedique Belge en de Fédération Nationale des Sociétés de Gymnastique. Militaire 

optocht georganiseerd door de Ligue des Intérêts Matériels du Quartier de Cinquantenaire et 

Extensions. Kroning van het beeld van Onze Lieve Vrouw van Vrede op het voorplein van de Sint 

Goedele kathedraal. Manifestatie op het Martelarenplein. Beker Gordon Bennett georganiseerd 

door de Aéro Club de Belgique op het vliegplein van Evere. Beker Goldschmidt georganiseerd 

door de Brussels Swimming and Water Polo Club en inhuldiging van een memoriaal voor de 
gesneuvelde leden. Inhuldiging van het monument voor de gesneuvlede Carabiniers en 

Carabiniers-Wielrijders in de kazerne Prins Boudewijn. Journées Médicales. Herdenkingsmis ter 

herinnering aan de gesneuvelde leden van de rechterlijke orde georganiseerd door Confrérie 

judiciaire de Saint Yves. Stoet naar en plechtigheid op de begraafplaats van Brussel ter ere van de 

gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers. Diplomatiek diner in het Ministerie van Buitenlandse 

Zaken t.g.v. Koningsdag. Plechtige mis ter ere van de Italiaanse Onbekende Soldaat. Inhuldiging 

van de vlag van de Amicale des Officiers de la Campagne de 1914-1918. Te Deum in de 

Collegiale kerk van Sint Goedele en Sint Michiel. Te nemen politiemaatregelen n.a.v. de 

verkiezingen. Salon du Cycle de Belgique in het Sportpaleis. Banket georganiseerd door de 

Fédération des Anciens Militaires de l’Agglomération bruxelloise. Liefdadigheidsfeest 

georganiseerd door de Société le Camionnage des Chemins de Fer t.b.v. het Oeuvre du Soldat 
Belge Inconnu. 

 1922 
Sportief gebeuren in het Sportpaleis. Besloten feest in zaal Lion belge georganiseerd door Pro 

Patria. Wielerzesdaagse in het Sportpaleis. Banket georganiseerd door de Fédération des Anciens 

Artilleurs de l’Armée belge n.a.v. de 25ste verjaardag. Bal in de grote harmonie. Concerten 

georganiseerd door de Exposition franco-belge de la Mode toilette et parure. Misviering 

gecelebreerd door pater Lens , voormalig aalmoezenier van de ACM in de kerk van de Rijke 
Klaren. Sportfeest georganiseerd door de Ligue Belge d’Athletisme op de paardenrenbaan. 

Voetbalwedstrijd Nederland-België op de terreinen van Beerschot. Algemene vergadering in de 

gotische zaal van het stadhuis van de Cercle Adoption, aide aux éprouvés de la guerre t aux ex-

prisonniers nécessitent. Gala van de Cercle Royal de Natation in het Saint Sauveur zwembad t.b.v. 

het Oeuvre de Secours aux enfants Russes en Belgique. Draaiboek voor een militaire stoet. 

Opening van de tentoonstelling van Terkameren in het Egmontpaleis. Feest georganiseerd door de 

Brussels Swimming Club in het Bain Royal n.a.v. de 25ste verjaardag van het predikaat 

“koninklijk”.  Onvangst Muziek van het Luxemburgs leger n.a.v. het economisch akkoord en de 

Belgisch-Luxemburgse Unie (bevat politiemaatregelen en een draaiboek). Nationaal congrès voor 

de export. Turnfeest georganiseerd door de Union des Patronnages in het Terkamerenbos. 

Jaarlijkse vergadering van de Bond van Grote Gezinnen. Inhuldiging van een glasraam voor de 
gesneuvelde parochianen in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw Overwinning op de Zavel. 

Voordracht in het Paleis der Academiën door generaal-brigadier de Siebert, commandant van de 

Italiaanse luchtmacht. Concert in het conservatorium. Aanvraag van een subsitie om een vlag te 

kunnen kopen door het Nationaal Verbond der Oud-Strijders Agenten van Staat Provintie en 
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Gemeentediensten. Regatta georganiseerd door het comité des Régates Internationales en La 
Dernière Heure op het Kanaal van Willebroek. Deelname van het Bataljon Schijnwerpers aan het 

vuurwerk in het Terkamerenbos. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de oorlogsblinden van Bosvoorde 

georganiseerd door de Harmonie Philantropique in de lokalen van het slachthuis van Brussel. 

Patriottisch feest in het Halfeeuwfeestpaleis n.a.v. de 10de verjaardag van de Baden Powel Belgian 

Boy and Sea Scouts. Militair feest in het Halfeeuwfeest t.b.v. de werken van juffrouw Orianne en 

de oprichting van monumenten voor de gesneuvelden. Ceremonie op de Grote Markt n.a.v. 11 

november. Sportfeest georganiseerd door de Colonie Britannique de Bruxelles op de terreinen van 

de Royal Racing Club (Vivier d’Oie). Deelname van het leger aan de festifiteiten n.a.v. de 

Nationale Feestdag. Concert t.b.v. het Oeuvre Nationale des Invalides de la Guerre, het Oeuvre des 

Restaurants Féminins en van het Dispensaire gratuit de Bruxelles Maritime. Deelname van de 

prothese ateliers van het Militair Hospitaal van Brussel aan de Journées Médicales. Organisatie 
van de marktkramers tijdens de militaire feesten gevraagd door de wijkvereniging van de 

Cinquantenaire. Société Belge pour l’Amélioration du Sort de la Femme in het Egmontpaleis. 

Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de NSB sectie Brussel t.b.v. haar hulpkassen. Onvangst 

van het medisch korps uit België en verschillende buurlanden door de Minister van Binnenlandse 

Zaken in zijn ambtswoning. Samenstelling detachementen van de escortes van de cavalerie n.a.v. 

de Nationale Feestdag. Militaire feesten n.a.v. de Nationale Feestdag in het Jubelpark.Te Deum. 

Besloten feest georganiseerd door het Foyer des Orphelins in de gemeenteschool nr. 16 in Sint 

Gillis. Algemeen programma van de feestelijkheden in Brussel n.a.v. de Nationale Feestdag van 

1922 (programmaboekje en uittreksel uit het Staatsblad). Uitreiking van Industriële, Landbouw- en 

Speciale Eretekens in de Halfeeuwfeestpaleizen. Besloten feest georganiseerd door Pro Patria 

n.a.v. de Nationale Feestdag. Uitreiking van eretekens voor daden van moed en toewijding in het 

Paleis der Academiën. Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelde oud-leerlingen van het 
Instituut Sint Lodewijk. Stoet n.a.v. de 50ste verjaardag van de toneelmaatschappij De Noordstar. 

Internationaal regatta op het kanaal van Willebroek. Zwemwedstrijd georganiseerd door de Royal 

Brussels Swimming Club. Militair feest in de Halfeeuwfeestpaleizen georganiseerd door de 

Fédération des Sociétés d’Anciens Militaires de l’agglomération bruxelloise (bevat een 

programma). Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelde oud-leerlingen van het Sint Jan 

Berchmans College. Feest in het Leopoldspark georganiseerd door de ambassadeur van Brazilië 

ter ere van de invaliden en oorlogsblinden. Concert gegeven door de gemeentelijke harmonie van 

Reims georganiseerd door Le Souvenir franco-belge t.b.v. de oprichting van een monument voor 

de in België gesneuvelde Franse militairen. 10de militaire wedstrijd balspel georgansieerd door de 

Cercle Royal l’Avenir. Feest in het Egmontpaleis georganiseerd door de ambassadeur van Brazilië 

Barros Moreira. Vraag of het muziekkorps van de Garde Républicaine mag komen spelen op een 
feest georganiseerd door de Ligue du Souvenir franco-belge.  Concert georganiseerd door het 

Théatre des Invalides de la Guerre in het Théatre du Marais n.a.v. de Septemberdagen. Finale 

militaire kampioenschap balspel op de Grote Zavel. Ceremonie aan het Martelarenplein. 

Inhuldiging van het monument ter ere van Camille Lemonnier. Inhuldiging van een memoriaal 

voor de gesneuvelde leden van de Ligue Vélocipédique Belge in hun zetel aan het Martelarenplein. 

Deelname Muziek der Gidsen aan een mis ter ere van de gesneuvelden van het regiment in de Sint 

Jozefskerk. Zwemwedstrijd georganiseerd door de Fédération Belge de Natation et de Sauvetage 

t.b.v. het Foyer des Orphelins. Beker Gordon Bennet. Afwerking van het kanaal Brussel-Rupel. 

Herdenkingsmis georganiseerd door de aalmoezenier van de Plaats Brussel in de Sint Jozefskerk 

ter herinnering aan de gesneuvelde militairen in België, het buitenland en de kolonie. Zwemfeest 

Traversée de Bruxelles à la Nage georganiseerd t.b.v. Le Souvenir Belge van juffrouw Orianne. 

Deelname van het bataljon Zoeklichten bij de afsluiting van de Nationale Feestdag met vuurwerk. 
Plechtige eredienst ter herinnering aan de gesneuvelde en terechtgestelde leden van de Groepering 

Belgische Scouts en Gidsen in de Kapellekerk. Misviering voor alle gesneuvelden in de Sint 

Michiels- en Sint Goedelekathedraal. Politieverordening aangaande ordehandhaving bij een 

samenkomst tegen de vervlaamsing van de universiteit van Gent. Inhuldiging van een memoriaal 

voor de gesneuvelde leerlingen en oud-leerlingen van de Militaire School en inhuldiging van een 

buste van generaal Leman in die school. Cantate n.a.v. de afwerking van het kanaal Brussel-Rupel 

en de inhuldiging van het koninklijk paviljoen (bevat een draaiboek). Ter beschikking stelling van 

een paard voor de algemene repetitie en de voorstellingen van Antar, een stuk in het Koninklijk 

Munttheater. Inhuldiging van het memoriaal voor de gesneuvlede militairen van het 2de Regiment 

Gidsen in de cavaleriekazerne. Diner in het Ministerie van Buitenlandse Zaken n.a.v. Koningsdag. 

Te Deum. Inhuldiging van de vlag van de Association Nationale des Combattants. Banket 
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georganiseerd door de Fédération des Anciens Artilleurs de l’Armée. Internationaal schermgala op 
de Marché Madeleine georgansieerd t.g.v. de 50ste verjaardag van het professoraat van meester 

Leopold Merckx met deelname van binnen- en buitenlandse schermclubs. Uitreiking van een 

standaard aan het korps Rijkswacht. Vergadering van de Fédération Sportive Estudiantine de 

Belgique in het Egmontpaleis. Banket georganiseerd door de Fédération Belge de Natation et de 

Sauvetage  in het Egmontpaleis ter ere van de winnaars van het internationaal toernooi in Rio-de-

Janeiro. 

154. 626. Brussel.  1 farde 

1923 
Banket van de Fédération des Sociétés d’Anciens Militaires in het restaurant van de Munt. 

Wielerzesdaagse in het Sportpaleis. Gala in de Koninklijke Muntschouwburg georganiseerd t.b.v. 

Les Invalides Prévoyants. Figuranten gevraagd voor een bal van de nationale wederopstanding 

georganiseerd door de Société Royale La Grande Harmonie in aanwezigheid van het koningspaar. 

Autosalon in de Halfeeuwfeestpaleizen (bevat een klacht van het Syndicat des Artistes Musiciens 
de Bruxelles over de deelname van militaire muziekkorpsen). Vergadering in de zaal van het 

gemeentelijk museum in Elsene georganiseerd door de Fédération des Pêcheurs à la ligne des 

Bassins de l’Escaut et de l’Yser. Oprichting van een monument in Halen door de Touring Club de 

Belgique en door de Fédération des Sociétés d’Anciens Militaires.  Lidmaatschap van een hoger 

officier tot het erecomité van het Oeuvre du Souvenir mémorial des prisons de Bruxelles, welke 

een memoriaal zal onthullen in Sint Gillis en een tentoonstelling zal houden van maquettes en 

foto’s van monumenten in België ter ere van burgerlijke oorlogsslachtoffers. Dag van de Wees 

met bloemenverkoop. Inhuldiging van de vlag van Les Volontaires de la Campagne 1914-1918. 

Soirée georganiseerd in het gemeentelijk theater door de Ligue du Souvenir Franco-belge. 

Internationaal sportgebeuren in het Sportpaleis i.s.m. Le Soir t.b.v. de Belgische militairen aan de 

Ruhr. Deelname leerlingen van het Militair Instituut voor Lichamelijke Opvoeding aan een 

evenement in de Halfeeuwfeestpaleizen t.b.v. de oprichting van een monument in Halen. Banket 
aangeboden door de Ligue Nationale du Souvenir in de Taverne Royale ter ere van luitenant Willy 

Coppens. Prijsuitreiking aan de laureaten van de 34ste wedstrijd voor trekpaarden in het 

Halfeeuwfeestpark. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door Touring Club de Belgique t.b.v. de 

oprichting van een monument in Halen. Liefdadigheidsfeest georganiseerd in de Cercle Verhaeghe 

t.b.v. de Belgische militairen aan de Ruhr. Receptie aangeboden door de Cercle Royal Thalie & 

Melpomène voor 23 tamboers en klaroeren van het Franse 15de Korps. Kaatswedstrijd  op de 

Grote Zavel georganiseerd door de Fédération Nationale du Jeu de Balle pelote t.b.v. de Belgische 

militairen aan de Ruhr. Vraag om een paard te lenen voor een theaterstuk in het Théatre Molière. 

Feest op het oefenplein van Etterbeek van de Belgische Katholieke Scouts. Inhuldiging van het 

monument voor de Brits-Belgische samenwerking (bevat een draaiboek). Opening van een 

tentoonstelling voor porselein en faïence in het Egmontpaleis t.b.v. het Oeuvre Protectrice de 
l’Enfance de l’Agglomération Bruxelloise. Opbrengstverkoop t.b.v. Leur Abri en Le Foyer de la 

Femme op de Grote Markt. Paardenwedstrijd georganiseerd door de Société Belge Le Cheval Utile 

et Endurant op de paardenrenbaan van Bosvoorde. Demonstraties op het oefenplein van Etterbeek 

georganiseerd door de Belgian Catholic Scouts. Majoor ridder de Donnea vervangt majoor ridder 

de Neve de Roden als voorzitter van de organisatiecommissie. Bespreking met filmvoorstelling in 

de Union Coloniale over de Militaire Luchtvaart door commandant Dewandere. Feest 

georganiseerd door het Sint Jan Berchmanscollege. Tentoonstelling van wandtapijten les chasses 

de Maximilien in de Halfeeuwfeestpaleizen. Banket georganiseerd door de Union Nationale des 

Officiers Invalides de Guerre in de Métropole ter ere van de inhuldiging van hun vlag. Zoeklichten 

voor het vuurwerk t.g.v. de Nationale Feestdag. Demonstraties en parade voor de opperscout van 

de Baden-Powell Belgian Boy and Sea Scouts in het Terkamerenbos. Militaire concerten 

georganiseerd door La Maison des Invalides t.b.v. de bouw van een nieuw home (bevat een 
specimen lot ter waarde van 25 centiem “goed voor een baksteen”). Rozententoonstelling in het 

Egmontpaleis georganiseerd door de Nouveau Jardin Pittoresque t.b.v. de foyer de la Femme. 

Hommage aan de Onbekende Soldaat georganiseerd door de Fédération Nationale des Pensionnés 

de l’Etat m.m.v. de Société Générale des Officiers Pensionnés, Société Générale et Patriotique des 

Officiers Retraités en de Fédération des Sous-Officiers et Soldats Pensionnés de l’Armée et de la 

Gendarmerie. Receptie aangeboden door de Cercle Royal d’Agrément des Anciens Militaires in 

het stadhuis n.a.v. het predikaat “Royal”. 55ste verjaardag van de Société Royale l’Orphéon de 

Bruxelles. Uitreiking van medailles voor daden van moed en zelfopoffering in het Paleis der 
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Academiën. Toestemming voor kadetten en pupillen om deel te nemen aan de ceremonie 
georganiseerd door de Société Royale des Anciens Enfants de Troupe aan de Onbekende Soldaat. 

Nationale Feestdag (bevat een uittrekstel uit het Staatsblad met het programma en een 

programmaboekje), uitreiking van Industriële, Landbouw- en Speciale Eretekens in de 

Halfeeuwfeestpaleizen. Liefdadigheidsfeest in het Jubelpark georganiseerd door het Oeuvre 

Nationale des Invalides de Guerre m.m.v. het Muziek van het 106de Regiment Infanterie 

(Frankrijk) en het opstijgen van de ballon Belgica met luitenant Demuyter. Inhuldiging van het 

Koninklijk Museum van het Leger (bevat een draaiboek). Dienstorders met politiemaatregelen te 

nemen n.a.v. een manifestatie voor de 25ste verjaardag van de Commission Syndicale de 

Belgique. Wijkfeest georganiseerd door de handelsvereniging van de Rues de Flandres, Sainte-

Cathérine en aangrenzende straten. Soirée georganiseerd in het Koninklijk Munttheater 

georganiseerd door de Amicale des Sous-officiers van het garnizoen Brussel. Herdenkingsmis in 
de Sint Jozefskerk ter ere van alle gesneuvelde Belgische militairen in binnen- en buitenland. 

Kranslegging aan de Onbekende Soldaat door de zaakgelastigde ad interim van Mexico Efren 

Rebolledo. Eredienst in de Kapellekerk ter ere van de gesneuvelde opperscouts en troep van de 

scouts van Brussel. Eredienst in de Sint Jozefskerk ter ere van de gesneuvelde Belgische militairen 

in binnen- en buitenland. Kranslegging aan de Onbekende Soldaat door Italiaanse oud-strijders 

onder leiding van de graaf van Rinaldini. Inhuldiging van het memoriaal voor het gesneuvelde 

personeel van de spoorwegen in het station van het Leopoldskwartier. Journée de la 

Reconnaissance n.a.v. van de 5de verjaardag van de Wapenstilstand en ter ere van de 

gemutileerden en invaliden (bevat een draaiboek). Concert in zaal Alhambra t.b.v. het 

dispensarium voor artiesten.Autosalon. Bijeenkomst in het Koninklijk Circus georganiseerd door 

La Ligue Nationale du Souvenir i.s.m. de Presse Belge ter ere van de klandestiene pers tijdens de 

bezetting. Vergadering met filmvoorstelling georganiseerd door de Ligue Nationale contre la 
tuberculose. Congres van de Fédération Nationale des Combattants en van de Fédération 

Interalliée des Anciens Combattants (bevat een draaiboek en de namen van de deelnemers uit de 

andere landen). Ceremonie op het Martelarenplein (bevat een draaiboek). Concert t.b.v. het 

onderhoud van de graven van overleden militairen en burgerslachtoffers in het Leopoldpark aan de 

Belliardstraat (bevat een folder van de Souvenir Belge over het monument ter herinnering aan de 

ontploffing in Graville). Inhuldiging van het memoriaal in het station van Brussel-Zuid (bevat een 

uitgebreid rapport). Banket van het jaarlijks congres in de garnizoenskring van de Amicale des 

Officiers de la Campagne 1914-1918 (bevat gegevens i.v.m. een gala in de zaal van de Grote 

Harmonie t.g.v. de toekenning van de interregimentaire schermbeker aan de officieren aangeboden 

door de Amicale des Officiers de la Campagne 1914-1918, de oprichting en de vlaginhuldiging 

van de Amicale). 

 627. Brussel 1 farde 

1924 
Gratis eetmaal voor de leden van en georganiseerd door de Amicale des Officiers de la Campagne 

1914-1918 in zaal Union Coloniale. Jaarlijks liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Guaranty 

Club of New York Brussels chapter t.b.v. de oorlogsblinden. Schermgala georganiseerd door de 

Cercle des Armes in zaal Madeleine. Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelde 

parochianen in de Sint Goedele en Sint Michielskathedraal. Discreet onderzoek naar de 

geloofwaardigheid van de Association Nationale des Anciens combattants au Front (bevat een 

programma en een inschrijvingsformulier van de vereniging). Inhuldiging van een memoriaal 

geplaatst door de directie van de Tramways Bruxellois aan de Gulden Vlieslaan. Opening van een 

soldatenkring voor de militairen van de Grenadierskazerne door de FBS (Foyer Belge du Soldat) 

onderdeel van de FNOS (Fédération Nationale des Oeuvres du Soldat) (bevat een rapport van de 

algemene vergadering van 1922). Bal georganiseerd door de Société Royale La Grande Harmonie 

m.m.v. leerlingen van de Pupillenschool van Aalst. Kunstgala in het Koninklijk Circus t.b.v. het 
Oeuvre Nationale de l’Enfance. Soirée in de Koninklijke Muntschouwburg t.b.v. het oprichten van 

een monument voor een Franse militair gevallen op Belgisch grondgebied. Liefdadigheidsfeest 

georganiseerd door de Fraternelle des Officiers de la Campagne 1914-1918 t.b.v. de door gas 

gewonde militairen. Nationale wedstrijd balspel georganiseerd door de Fédération des joueurs de 

balle de belgique op de Grote Zavel t.b.v. Oeuvre Nationale des Invalides de Guerre. Ter 

beschikking stellen van zes schijnwerpers voor het vuurwerk in het Terkamerenbos n.a.v. de 

Nationale Feestdag. Inhuldiging van het memoriaal voor Louis Bril georganiseerd door de Ligue 

Nationale du Souvenir. Militaire fakkeltocht. Inhuldiging van een memoriaal ter ere van de 
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overleden leden van Cercle l’Espérance. Concert in het Koninklijk Circus met deelname van de 
Royale Harmonie de Wasmes t.b.v. de oorlogsgemutileerden. Concert voor het koningspaar in het 

Koninklijk Conservatorium. Concert op het feest van de Aéro Club de Belgique in het 

Leopoldpark. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de oorlogswezen kinderen van de troep georganiseerd door 

de Société Royale des Anciens Enfants de Troupe et Pupilles de l’Armée. Politiemaatregelen n.a.v. 

een manifestatie van de Fédération Bruxelloise du Parti Ouvrier Belge. 2de Mars van het Leger in 

het park van Woluwe. Uitdeling van de prijzen aan de laureaten van de paardenwedstrijd voor 

trekpaarden georganiseerd door de Société Royale Le Cheval de Trait Belge in het Jubelpark. 

Kranslegging door ambassadeur Luis R. De Miranda y de la Rua van Cuba aan de Onbekende 

Soldaat n.a.v. de 22ste verjaardag van de Republiek Cuba. Vette Os georganiseerd door de 

Fédération Nationale des Syndicats d’Elevage de Bétail in de Halfeeuwfeestpaleizen. Beker 

Gordon Bennet. Kranslegging door de militaire attaché van de Verenigde Staten in Parijs aan de 
Onbekende Soldaat n.a.v. de algemene vergadering van de Amerikaanse vereniging van 

oorlogsgeamputeerden in Salt Lake City, alwaar op hetzelfde tijdstip een minuut stilte wordt 

gehouden. Kunstfeest georganiseerd door Le Souvenir Belge in het Leopoldpark. Kranslegging 

door generaal Pershing van het Amerikaanse leger aan de Onbekende Soldaat. Rapport over de 

kranslegging aan de Onbekende Soldaat door de Canadese persvereniging. Volksfeest in het 

Josaphatpark t.b.v.het Rode Kruis georganiseerd door de vereniging van krantenverkopers van 

Brussel. Demonstratie van de BP Belgian Boy & Sea Scouts (bevat een namenlijst van het 

erecomité). Militair feest georganiseerd in het Jubelpark door de Fédération des Sociétés d’Ex-

Militaires de l’Agglomération Bruxelloise. Wedstrijd “Traversée de Bruxelles à la Nage”. 

Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Académie du Chat Noir t.b.v. de slachtoffers van de 

overstromingen in Japan. Optocht georganiseerd door de Fédération des Quartiers d’Attractions de 

l’Immaculé Conception.Koloniale Dagen (draaiboek). Journée de la Voiturette de l’Invalide 
georganiseerd door het Nationaal Werk voor Oorlogsinvaliden in het Jubelpark. Concert 

georganiseerd door Holland Huis t.b.v. het Nationaal Werk voor Oorlogsinvaliden. Voorstelling 

van de maquette van het monument voor de Onbekende Soldaat georganiseerd door Amitiés 

Françaises in de Waux-Hall. Bloemententoonstelling georganiseerd door Le Foyer de la Femme. 

Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Ligue du Souvenir Franco-Belge i.s.m. de Harmonie 

Lyonnaise en het Orphéon de Grenoble in de Waux-Hall. Uitreiking van eretekens voor daden van 

moed en menslievendheid in het Paleis der Academiën. Nationale Feestdag (bevat een Staatsblad 

met het programma en een draaiboek). Kranslegging aan de Onbekende Soldaat door een delegatie 

van de Amerikaanse oud-strijdersvereniging en overhandiging van de Medal of Honor als 

eerbetoon aan de Onbekende Soldaat. Kranslegging door dhr. Versteeg, politiecommissaris van 

Amsterdam, aan de Onbekende Soldaat. Omhalingsdag met verkoop van driekleurige viooltjes. 
Historische stoet ter herinnering aan de inkomst van Napoleon I langs de Antwerpse Poort in 1810 

georganiseerd door de Cercle des Intérets Matériels du Quartier de la Chaussée d’Anvers. 

Fakkeltocht georganiseerd door La Maison des Invalides. Ontvangst van de Harmonie des Mines 

de Courrières door het Nationaal Werk der Oorlogsinvaliden. Journée de la Voiturette de 

l’Invalide georganiseerd door het Nationaal Werk der Oorlogsinvaliden m.m.v. het Muziek van het 

43ste Franse Infanterieregiment. Concerten georganiseerd door het Oeuvre Nationale de l’Enfance 

m.m.v. het Muziek van de Garde Républicaine. Plechtige opening van de 2de herfstbraderie 

georganiseerd door de Union des Commerçants des Rues de Flandre, Ste Cathérine et rues 

adjacentes. Journée de la Voiturette de l’Invalide in de Halfeeuwfeestpaleizen. Politieverordening 

voor een manifestatie georganiseerd door de Ligue Nationale des Associations Patriotiques de 

Belgique. Draaiboek voor een manifestatie aan het Martelarenplein. Kranslegging aan de 

Onbekende Soldaat door een delegatie van Le Havre. Zwemwedstrijd georganiseerd door de SA 
Cercle Sportif de la Caisse Générale de Reports et de Dépots t.b.v. La Maison des Invalides. 

Gebruik van radio om uitzendingen met de militaire muziekkapellen door te zenden naar 

buitenlandse zenders. 10de verjaardag van de Slag om de Ijzer herdacht door de Ligue Nationale 

du Souvenir in de Trocadéro. Ceremonie n.a.v. de 7de verjaardag van het Oeuvre Nationale pour la 

Protection des Combattants Nécessiteux in het Paleis der Academiën. Ceremonie op het 

Martelarenplein georganiseerd door de Fils et Filles des Combattants de 1830 (bevat een 

programma). Inhuldiging van de verlichting aan het graf van de Onbekende Soldaat (bevat een 

plattegrond van de site met de standplaats van de genodigden). Klaroenblazers om langsheen de 

stoet naar het Martelarenplein te staan. Plechtige eredienst in de Kapellekerk ter ere van de 

gesneuvelde leden van de BP Belgian Boy and Sea Scouts. Herdenkingsmis voor de gesneuvelde 

Belgen in binnen- en buitenland in de Sint Jozefskerk. Kranslegging aan de Onbekende Soldaat 
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door de ambassadeur van Polen graaf Szembek. Kranslegging aan de Onbekende Soldaat door een 
delegatie uit Cuba. Diner in het Ministerie van Buitenlandse Zaken t.g.v. Koningsdag. Ceremoniën 

n.a.v. Wapenstilstand. Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelde parochianen in de kerk 

van Onze Lieve Vrouw Finisterrae (bevat een draaiboek voor het Te Deum). Autosalon. 

Kranslegging aan het graf van de Onbekende Soldaat door generaal Radus Zenkavicius van 

Litouwen die tevens eretekens overhandigt aan de Belgische generaals Maglinse en de Callatay en 

aan kolonel Galet. Paasfeest in Brussel met de Association des Mutilés et Anciens Combattants de 

la Grande Guerre du Havre et de la Région. Frans-Belgisch concert t.b.v. de Franse en Belgische 

oorlogswezen. Feest georganiseerd door La Maison des Invalides in het Koninklijk Theater van 

het Park. 

155. 628. Brussel.   1 farde 

1925 
Inhuldiging van het monument voor de gesneuvelde spoorweglieden in Brussel Noordstation. 

Banket van de Union Nationale des Officiers Invalides de la Guerre n.a.v. het vijfjarige bestaan in 
Hôtel Métropole. Publieke omhaling t.b.v. de Foyer des Invalides de la Guerre. Toneelavond van 

de Cercle Verviétois de Bruxelles. Soirée georganiseerd door de Verbroedering van het 9de 

Linieregiment t.b.v. haar hulpkas en voor een op te richten memoriaal voor de gesneuvelden van 

dit regiment. Ceremonie aan de Onbekende Soldaat met de ambassadeur van Mexico. Feest in het 

Egmontpaleis t.b.v. het Oeuvre de l’Assistance Discrète. Banket van het comité de liquidation de 

la bourse de Bruxelles in het Egmontpaleis n.a.v. de 20ste verjaardag in aanwezigheid van de 

Eerste Minister. Uitnodiging voor de Minister van Defensie voor het bijwonen van een spreekbeurt 

door commandant Lespinasse, opdrachthouder van Verdun, voor de Association des Prisonniers 

Politiques des Cantons d’Ixelles et de Saint-Josse-Etterbeek. Algemene vergadering van de 

Fédération Nationale de Réassurance des Combattants – Nationaal Strijders Herverzekeringsbond 

in Rose Blanche. Omhalingsdag met verkoop van tricolore viooltjes t.b.v. La Maison des 

Invalides. Sportavond in het Sportpaleis van Schaarbeek. Kunstmatinee georganiseer door het 
Nationaal Werk voor Oorlogsinvaliden in het Parktheater. Gala schermdemonstratie Gaudin-

Delporte in de Trocadero georganiseerd door de Cercle d’Escrime de Bruxelles. Demonstratie van 

een bestuurbare parachute op het oefenplein te Etterbeek georganiseerd door de Comptoirs Nyco 

(met o.a. directeur Ochanine, voormalig kapitein van de Russische Keizerlijke Wacht). 

Marsmuziek en militaire liederen in het Koninklijk Museum van het Leger. Vergadering 

georganiseerd door  de Fédération des diplomés de l’Institut Militaire d’Education Physique en de 

Société d’Education Physique du cadre subalterne de l’armée in de Union Coloniale. 

Muziektornooi georganiseerd door Gretry-kring n.a.v. de 50ste verjaardag. Manifestatie van het 

Rode Kruis in het Paleis der Academieën n.a.v. haar propagandaweek. Uitreiking van de vlag van 

de Amicale des Anciens de l’Yser. Te nemen maatregelen bij de nationale verkiezingen. Concert 

met oude militaire muziek georganiseerd door La Fourragère in en t.b.v. het Koninklijk Museum 
van het Leger en de aankoop van stukken. Project van de Ligue Nationale du Souvenir om een lijst 

aan te leggen van alle inlichtingsagenten teneinde hen de gepaste hommage te brengen. 

Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders van het 9de Linieregiment. Inhuldiging van de Franse 

afdeling in het Koninklijk Museum van het Leger. Paardenwedstrijd in de grote hal van de 

Halfeeuwfeestpaleizen georgansieerd door de Société Royale Hippique de Belgique. Ontvangst 

van Franse invaliden met o.a. een ceremonie aan de Onbekende soldaat georganiseerd door het 

Oeuvre des Automobiles pour Invalides de Guerre. Liefdadigheidsgala georganiseerd door Pro 

Patria t.b.v. het Nationaal Werk voor Oorlogswezen. Ontvangst van de piloten Thieffry en de 

Bruycker na hun reis naar Belgisch Congo (bevat een draaiboek). Vraag om subsidie voor de 

aankoop van de vlag van de Fédération des Décorés Civils belges de la guerre 1914-1918. Jaarlijks 

gala in La Madeleine van de Société Royale Patriotique et Philantropique des Anciens Enfants de 

Troupe et Pupilles de l’Armée. Politiemaatregelen voor de manifestatie van de Fédération 
Bruxelloise du Parti Ouvrier Belge. Schermwedstrijd georganiseerd door de Cercle d’Escrime des 

Sous-officiers van de kazerne Prins Boudewijn. Bezoek van de ambassadeur van Japan prins 

Asaka aan de Onbekende Soldaat, koninklijke crypte in Laken en de slagvelden rond Charleroi. 

Ontvangst van piloot luitenant Thieffry. Tentoonstelling met verkoop georganiseerd door de 

Société Colombophile de Belgique t.b.v. Le Mémorial Belge van juffrouw Orianne. Aankomst van 

de wielerwedstrijd Parijs-Brussel in het sportpaleis van Brussel georganiseerd door Le Soir. 

Paardenwedstrijd in het Koninklijk Circus t.b.v. het Oeuvre Nationale de l’Enfance. Kranslegging 

door generaal Guillaumat, commandant van het Rijnleger, aan de Onbekende Soldaat. Journées 
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Médicales georganiseerd door de Acaémie Royale de Belgique in het Paleis der Academiën. 
Kranslegging aan de Onbekende Soldaat door de ambassadeur van Uruguay. Vraag van de Kring 

voor vervolgonderwijs van de école primaire supérieure technique van Brussel om gebruik te 

mogen maken van de velden op het Plaine de Scheuteveld om te voetballen. Muzieksoirée 

georganiseerd in Waux-hall t.b.v. Le Mémorial Belge van juffrouw Orianne. Beker Gordon-

Bennet en eerste treffen van de militaire luchtvaart georganiseerd door de Aéro Club de Belgique 

op het plein van Solbosch. Kranslegging aan de Onbekende Soldaat door de ambassadeur van 

Portugal. Muziekfeest in het Koninklijk Circus georganiseerd door de Société Royale Les Artisans 

Réunis. Kranslegging aan de Onbekende Soldaat door de ambassadeur van Egypte. Banket voor de 

deelnemers van de Beker Gordon-Bennet. Concert in de Halfeeuwfeestpaleizen t.b.v. Le Mémorial 

Belge. Kranslegging aan de Onbekende Soldaat door de Japanse generaal Ogata. Gala 

georganiseerd door de Cercle Civil et Militaire de Koekelberg t.b.v. het Oeuvre des Aveugles de 
Guerre de Sa Majesté la Reine. Diner ter ere van Hunne Majesteiten de koning en de koningin in 

de ambassade van Spanje. Vuurwerk op de Nationale Feestdag en het gebruik van schijnwerpers. 

Leen van 500 dekens en matrassen om buitenlandse gymnasten te slapen te leggen n.a.v. de 60ste 

verjaardag van de Fédération Royale Belge de Gymnastique. Kranslegging aan de Onbekende 

Soldaat door ambassadeur Prüm van het Groothertogdom Luxembourg. Uitreiking van prijzen en 

diploma’s aan de laureaten van de algemene koloniale wedstrijd in het Paleis der Academiën. 

Uitreiking van Industriële, Landbouw- en Speciale Eretekens in de Halfeeuwfeestpaleizen. 

Kranslegging door president van Sao Paolo Washington Luis Souza aan de Onbekende Soldaat. 

Kranslegging door generaal Wilkauna van het Finse leger aan de Onbekende Soldaat. 

Kranslegging door de Minister van Buitenlandse Zaken van Letland Meierovicz aan de Onbekende 

Soldaat. Programmaboekje van de Nationale Feestdag 1925. Muziekfeest georganiseerd door Le 

Soir t.b.v. het Rode Kruis van Congo en de Franse militairen in Marokko. Bloemententoonstelling 
en thee in het Egmontpaleis georganiseerd door de Foyer de la Femme. Uitreiking van eretekens 

voor daden van moed en toewijding in het Paleis der Academiën. Georganiseerd door het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken. Nautisch feest in zwembad Vergote t.b.v. de Foyer des 

Invalides de Guerre. Schietwedstrijd t.b.v. het Oeuvre Maison des Invalides. Exemplaar van het 

Staatsblad van 12 juli 1925 met het programma van de Nationale Feestdag. Braderie 

Napoléonienne met een historische stoet georganiseerd door de Cercle des Intérêts Matériels du 

Quartier de la Chaussée d’Anvers. 60ste verjaardag van de Fédération Royale Belge de 

Gymnastique (Koninklijke Belgische Turnbond) in de Halfeeuwfeestpaleizen. Stoet van het 

Nationaal Verbond van Burgerlijke Oorlogsverminkten langs o.a. de Onbekende Soldaat  en het 

standbeeld van Gabrielle Petit. Regatta in de Marly met intergarnizoenswedstrijd. Concert t.b.v. de 

oprichting van een monument voor Auguste Gevaert. Vaderlandslievende optocht naar het 
Martelarenplein. Vaderlandslievend weldadigheidsfeest georganiseerd door de Royal Cercle 

Chasteleer in de Vlaamse Schouwburg. Kranslegging door generaal Hsu-Ihu-Tzeng aan de 

Onbekende Soldaat. Concert met marsmuziek in het Koninklijk Museum van het Leger. 

Modelbouw vliegwedstrijd georganiseerd door Les Amis des Ailes onder auspiciën van de Aéro 

Club de Belgique op het vliegveld van Evere. Politiemaatregelen voor de optocht naar het 

Martelarenplein (drie exemplaren). Ontvangst van de afgevaardigden van het Congrès des 

Médicaments Héroïques. Gala georganiseerd door de Amicale des Sous-officiers de la garnison de 

la garnison de Bruxelles in het Koninklijk Munttheater t.b.v. de hulpkas van het Oeuvre Nationale 

des Aveugles de Guerre en van de Alliance Mutuelle des Sous-Officiers de Belgique. Uitreiking 

van diploma’s aan hulpambulanciers in de Grote Harmonie. Kranslegging door dokter Zaydim, 

voorzitter van het Huis van Afgevaardigden van Cuba aan de Onbekende Soldaat. Vraag om 

figuranten in uniform en uitrusting te leveren voor theater Van Stalle. Liefdadigheidsfeest 
georgansieerd door de Kring Les Intimes in zaal La Madeleine. Opening van het academisch jaar 

van de Université Libre de Bruxelles in het Egmontpaleis. Gala georganiseerd door de Amicale 

des Sous-Officiers de la garnison de Bruxelles t.b.v. het Oeuvre Nationale des Aveugles de Guerre 

en de van de Alliance Mutuelle des Sous-Officiers de Belgique. Litterair en kunstmanifestatie 

georgansieerd door de Ligue Nationale du Souvenir in theater Trocadéro n.a.v. Wapenstilstand. 

Herbegraving op de begraafplaats van Laken van elf politieke gevangenen georganiseerd door de 

Fédération Nationale des Prisonniers Politiques de la Guerre, Union Patriotique des Ex-prisonniers 

Politiques Laeken. Autosalon. Soirée in het Koninklijk Parktheater  t.b.v. Les Maison des 

Invalides. Concert in Eddy’s Art Studio t.b.v. Foyer des Invalides de Guerre. Vormen van een 

erehaag aan de Onbekende Soldaat n.a.v. een ceremonie van Italiaanse oud-strijders. Erehaag 

gevormd door de Amicale des Officiers de la Campagne 1914-1918 aan de Onbekende Soldaat. 
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Omhaling georganiseerd door het FNI/NVI n.a.v. Wapenstilstand. Kranslegging door commandant 
Delingette van het 43e Régiment d’Infanterie Coloniale aan de Onbekende Soldaat. Vrijwillige 

dienstplichtigen gezocht voor de ontvangst van het koningspaar. Ceremonie aan de Onbekende 

Soldaat n.a.v. de Wapenstilstand (bevat uitgebreide garnizoensorders met een plan van opstelling 

aan het monument). Plechtige eredienst georgansieerd door aalmoezenier De Meurichy van de 

Plaats Brussel voor alle gevallen militairen in België , de kolonie en het buitenland. Diner in het 

Ministerie van Buitenlandse Zaken n.a.v. Koningsdag. Concerten tijdens de Quinzaine de la 

Poupée georganiseerd door Le Soir en t.b.v. Les Invalides de Guerre en het Sinterklaasfeest voor 

de minderbedeelden van Le Soir. Sinterklaasfeest in het Palais d’Eté t.b.v. de kinderen van 

invaliden van de NSB afdeling van Brussel georganiseerd door de Pupillenschool van Aalst. 

Concert met marsen in het Koninklijk Museum van het Leger. Vraag voor materiaal voor een 

theaterstuk. Wielerzesdaagse in het Sportpaleis. 

156 629. Brussel. 3 fardes 

1926 
Inhuldiging van het monument voor Leopold II.  
Nationale feestdag. 
Collecte georganiseerd door La Maison des Invalides met hulp van onderofficieren en soldaten 

van het garnizoen in burgerkledij. Militaire optocht. Concert georganiseerd door La Fourragère 

t.b.v. het Koninklijk Museum van het Leger. Schermwedstrijd in de Grote Harmonie i.s.m. de 

sportieve afdelingen van de instituten Sint Lodewijk, Sint Pieters, Sint Bonifaas, Sint Maria en 

Onze Lieve Vrouw t.b.v. de slachtoffers van de overstromingen. Internationaal sporttreffen in het 

Sportpaleis. Concert georganiseerd door La Retraite des Artises t.b.v. haar goede doelen. 

Inhuldiging van de vlag van de Amicale des Maréchaux-ferrants de l’Armée. Patriottisch feest 

georganiseerd door de Association des volontaires de la campagne 12914-1918 t.b.v. de invalide 

oorlogsvrijwilligers. Matinee ter ere van de grootinvaliden georganiseerd door La Protection in de 

Gallerie St Hubert met hulp van de de medische diensten van het garnizoen Brussel. Toezegging 
van de commandant van de Militaire Luchtvaart om drie muziekstukken te brengen t.g.v. de 

ontvangst op het stadhuis van de piloten Médaets, Verhaegen en Coppens. Kranslegging aan de 

Onbekende Soldaat door de ambassadeur van Finland. Schermwedstrijd in Waux-Hall 

georganiseerd door de Société d’Escrime des Officiers belges. Vergadering georganiseerd door de 

Fédération Nationale des Prisonniers Politiques de la Guerre t.b.v. de invaliden van hun vereniging 

in het Paleis der Academiën. Prijsuitreiking aan de laureaten van de 37ste wedstrijd voor 

fokpaarden in het Halfeeuwfeestpark in aanwezigheid van de koning. Militair feest t.b.v. het 

Oeuvre des Orphelins Pauvres. Feest in Waux-Hall georganiseerd door La Fourragère t.b.v. Het 

Koninklijk Museum van het Leger. Grote internationale bijeenkomst in het Sportpaleis met de 

aankomst Parijs-Brussel georganiseerd door Le Soir. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de 

Société Royale Hippique met o.a. een militaire carrousel, deelname van de Ecuyers de Saumur en 
een filmopname van Fox News. Journées Médicales. Liefdadigheidsfeest in Waux-Hall t.b.v. de 

hulpkas van het Militair Vliegwezen. Liefdadigheidsfeest in Waux-Hall t.b.v. de 

oorlogsteringlijders. Logement voor de leden van de Société La Lyre Melunaise. Inhuldiging van 

het monument voor de gesneuvelde piloten en ballonvaarders aan de Louisapoort (bevat 

draaiboek). Deelname van het Muziek van het 1ste Gidsen aan een radio-opname van Radio België 

n.a.v. de Nationale Feestdag. Liefdadigheidsfeest t.b.v. het Dispensaire des Artistes in de 

Koninklijke Muntschouwburg. Inhuldiging van de vlag van de Association des Combattants 

Belges du Front de France en van de vlag van de Association des Combattants de la Police. 

Inhuldiging van een monument voor de gesneuvelde leden van de Union Royale Belge des 

Sociétés de Football Association (bevat een draaiboek). Wijkfeesten georganiseerd door de 

Association des Habitants du Quartier des Grenadiers. Historische stoet georganiseerd n.a.v. de 

800ste verjaardag van de wijk van de Lakensestraat door de handelsvereniging. 
Liefdadigheidsfeest in Waux-Hall t.b.v. het NVI. Kranslegging door Les Pierrots Philantropes de 

Namur aan de Onbekende Soldaat n.a.v. de Nationale Feestdag. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de 

hulpkas van de Fédération des Prisonniers Politiques de la Guerre. Historische stoet georganiseerd 

door Le Cercle des Intérêts Matériels du Quartier de la Chaussée d’Anvers t.b.v. de Foyer des 

Orphelins t.g.v. het jubileum van het afwerken van de maritieme installaties van Brussel. Boksgala 

georganiseerd door het Oeuvre des Tuberculeux de la Guerre t.b.v. haar leden. Nationaal congrès 

voor de Werken van Volksopvoeding georgansieerd door de Fédération Bruxelloise des 

Universités Populaires. Jaarlijks feest van Le Souvenir Belge in het Leopoldpark. Gala van het 
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paard in de Halfeeuwfeestpaleizen georganiseerd door het Comité de Ressources de la Fédération 
Nationale des Militaires Mutilés et Invalides de la Guerre m.m.v. 50 Djigui kozakken onder bevel 

van kolonel Chlialchtine. Kunstfeest t.b.v.  het Maison des Invalides, het Asile des Soldats 

Invalides, Sint Niklaas voor onterfde kinderen georganiseerd door Le Soir in het Park van Brussel. 

Inhuldiging van de tentoonstelling voor bloemsierkunst en tuinbouw in de Halfeeuwfeestpaleizen 

t.b.v. het Maison des Invalides. Voetbalwedstrijd van de Equipe militaire belge – Front wanderers 

in het stadion van de Royal Daring Club t.b.v. het Oeuvrre des Tuberculeux de la Guerre. 

Ceremonie aan het Martelarenplein (bevat een draaiboek). Kaatswedstrijd georganiseerd door de 

Cercle Borain in de Ballodroom aan de Grote Zavel t.b.v. het Oeuvre des Tuberculeux de la 

Guerre en de wezen van de Borinage. Trompetters voor het balspel. Autosalon. Levend schaakspel 

op de Grote Markt georganiseerd Schaak- en Damvereniging Le Cygne t.b.v. het Maison des 

Invalides, het Oeuvre Nationale des Orphelins de la Guerre en het Oeuvre des Tuberculeux de la 
Guerre. Internationale sportbijeenkomsten in het Sportpaleis. Inhuldiging van het monument voor 

de gesneuvelden te Laken. Muziek- en sportgala georganiseerd door de NSB n.a.v. het huwelijk 

van prins Leopold. Internationale sportbijeenkomsten in het Sportpaleis. Diner op het Ministerie 

van Buitenlandse Zaken t.g.v. Koningsdag. Karweien voor militairen in het Koninklijk Circus. 

Inlijving van prins Karel in de Militaire School. Sint Niklaasfeest georganiseerd door de 

Association Nationale des Combattants du Front t.b.v. de kinderen van hun behoeftige leden. 

Eedaflegging van de leerling-onderluitenants van de Applicatieschool 85ste promotie. 

Internationale sportbijeenkomsten in het Sportpaleis. Driekleurige armbanden voor de leerlingen 

officieren van de Militaire School en Applicatieschool die commissaris zijn bij de inhuldiging van 

het monument voor Leopold II. Concert met militaire marsen georganiseerd door La Fourragère 

t.b.v. het Koninklijk Museum van het Leger. Verkoop van sluitzegels t.b.v. het Comité National 

des Timbres Antituberculeux. Voetbalwedstrijd met drie ploegen op de terreinen van Daring Club. 
Sportgala in het Sportpaleis georganiseerd door Le Soir en Ernest Van Hammée t.b.v. de 

slachtoffers van de overstromingen. Manifestatie t.g.v. de terugkeer van prins Leopold van zijn 

reis naar Belgisch Congo (bevat een draaiboek en een aanbieding van hulp bij de organisatie 

aangeboden door de Amicale des Sous-Officiers de la Garnison de Bruxelles en Les Volontaires 

de la Campagne 1914-1918). Galaconcert georganiseerd door La Maison des Invalides en Les 

Invalides Prévoyants in de salons van de Cercle de la Monnaie t.b.v. de slachtoffers van de 

overstromingen. Gala in het Théatre du Marais georganiseerd door de Ligue des Poilus de France 

en Belgique en de Association des Anciens Combattants français de Bruxelles t.b.v. de slachtoffers 

van de overstromingen. Internationale sportbijeenkomsten in het Sportpaleis. Banket 

georganiseerd door de Cercle Africain ter ere van prins Leopold. Schermgala georganiseerd door 

Cercle des Armes, Salle De Smet-Tack in de salons van Madeleine t.b.v. La Maison des Invalides. 
Internationale sportbijeenkomsten in het Sportpaleis. Tombola georganiseerd door het Rustoord 

der Onderofficieren t.b.v. haar werk. 

 157. 629. Brussel.  1 farde 

1927 
Inhuldiging van het monument voor generaal Thys. Grote internationale prijs in het Sportpaleis. 

Kunstsoirée georganiseerd door de Ligue des Poilus de France en Belgique t.b.v de oprichting van 

een monument voor de eerste slachtoffers van de stikgassen in 1915. Grote internationale prijs in 

het Sportpaleis. Groot sportgala georganiseerd door het Oeuvre des Tuberculeux de la Guerre 

t.b.v. de lijders. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Société Les Camarades de combat 

t.b.v. de hulpkas en het Werk voor Oorlogsblinden. Vraag om figuranten voor een toneelstuk in 

het Munttheater. Kunstgala in Waux-Hall georganiseerd door F.I.D.A.C. onderafdeling Belgische 

vrouwen. Grote internationale prijs in het Sportpaleis. Afscheidsfeest van de clowns Antonet en 

Beby van het Cirque Royal. Grote internationale prijs in het Sportpaleis. Ceremonie Verhaeren 

georganiseerd door les Semailles au Soleil (bevat de doelstellingen van deze vereniging). 
Hondenwedstrijden georganiseerd door de Société Royale Saint-Hubert. Grote internationale prijs 

in het Sportpaleis. Uitnodigen van militairen oud-strijders op het banket voor de luitenant-

generaals grootlinten georganiseerd door de Ligue Nationale du Souvenir. Inhuldiging van het 

monument der gesneuvelden van het 9de en 29ste Linieregiment. Grote internationale prijs in het 

Sportpaleis. Inhuldiging van de collecties aangeboden door Letland in het Koninklijk Museum van 

het Leger. Militaire parade n.a.v. de opening van de foor van de voormalige gemeente Laken. 

Concerten in het Terkamerenbos (bevat correspondentie uit 1923-1924). Internationale prijs in het 

Sportpaleis. Bezoek van Italiaanse grootoorlogsinvaliden aan het Koninklijk Legermuseum. Grote 
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internationale prijs in het Sportpaleis. Liefdadigheidsfeest in het Cirque Royale t.b.v. het 
onderhoud van de Dodengang. 38ste wedstrijd voor fokpaarden. Ceremonie aan de Onbekende 

Soldaat van Italiaanse grootoorlogsinvaliden. Grote internationale prijs in het Sportpaleis met 

aankomst van de wielerwedstrijd Parijs-Brussel. Inhuldiging van de vlag van de vereniging Les 

Anciens Artilleurs de Tranchées. Tombola t.b.v. het Oeuvre des Tuberculeux de la Guerre (bevat 

een rapport van de algemene vergadering van 1927 met de werking van het Werk en de 

verschillende onderdelen). Bloemen- en bloemkunsttentoonstelling in het Egmontpaleis 

georganiseerd door Le Nouveau Jardin Pittoresque. Voordracht door commandant Danneels op 

Radio Belgique over de muziek aan het Belgisch front. 18de internationale conventie van de 

Rotary Club van Brussel (bevat het programma voor de drie dagen). Liefdadigheidsfeest 

georganiseerd door het Oeuvre des Tuberculeux de la Guerre t.b.v. hun lijders. Journées 

Médicales. 50ste verjaardag van de Cercle Africain (bevat een programma). Sortie van de 83ste 
promotie van de Militaire School. Rallye-parachute en rallye-ballon georganiseerd door L’Azur 

t.b.v. de hulpkas. Internationaal congres voor urologie. Ceremonie georganiseerd door het Oeuvre 

Nationale pour la Protection des Combattants Nécessiteux ter ere van de veteranen van Leopold I 

en de gemobiliseerden van 1870-1871. Inhuldiging van een memoriaal voor generaal Cuvelier in 

de Militaire School. Liefdadigheidsfeest in Waux Hall georganiseerd door het Oeuvre des 

Tuberculeux de la Guerre t.b.v. de lijders. Inhuldiging van de vlag van de Amicale des Caporaux 

et Brigadiers tailleurs et cordonniers (bevat de statuten). Historische stoet georganiseerd door de 

Cercle des Intérets Matériels du Quartier de la Chaussée d’Anvers. 25ste verjaardag van de Société 

Nationale des Anciens Guides. Concert georganiseerd door La Fourragère t.b.v. het Koninklijk 

Museum van het Leger voor de aankoop van stukken. Bundel aangaande de Nationale Feestdag. 

Grote internationale tentoonstelling van de tuinbouw. Deelname van het muziek van de Militaire 

Luchtvaart is twijfelachtig elk jaar na het vertrek van de militieklasse.Kunstsoirée n.a.v. de 50ste 
verjaardag van L’Union Tournasienne t.b.v. de oorlogsblinden en tuberculoselijders (bevat het 

rapport van de werking in 1926). Bijeenkomst in het Sportpaleis. Overhandiging van de vlag van 

de Société des Anciens Frères d’Armes de l’Expédition belge au Mexique aan het Koninklijlk 

Museum van het Leger. Inhuldiging van de vlag van de Fraternelle des Anciens du 12e Régiment 

de Ligne afdeling Brussel. Bijeenkomst in het Sportpaleis. Evenementen georganiseerd door de 

Ligue Nationale du Souvenir ter ere van ter dood veroordeelde burgers tijdens de Duitse bezetting. 

Het muziek van de Militaire Luchtvaart kan gedeeltelijk eind oktober en volledig eind december 

terug samengesteld worden. Militair feest georganiseerd door het 9de Linieregiment ter 

herinnering aan de IJzerslag. Feest georganiseerd door La Fourragère t.b.v. het Koninklijk 

Museum van het Leger voor de aankoop van stukken. Inhuldiging van een memoriaal in zaal 

Patria voor Beernaert georganiseerd door de Association Catholique de l’Arrondissement de 
Bruxelles. Wielerzesdaagse in het Sportpaleis. Automobiel- en Wielersalon. Liefdadigheidsconcert 

georganiseerd door de Société Mutualiste Les Grenadiers Réunis. Diner op het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken. Bijeenkomst in het Sportpaleis. Kortingen voor militairen die het sportpaleis 

bezoeken. Concerten door militaire muziekkapellen op Radio Belgique.  

 630. Brussel.  1 farde 

1928 
Liefdadigheidsfeest georganiseerd door L’Azur t.b.v. de hulpkas. Overhandiging van de vlag van 

de oud-Leopoldisten en de laatste overlevende Kurassier aan het Koninklijk Museum van het 

Leger. Concert georganiseerd door La Fourragère t.b.v. het Koninklijk Museum van het Leger 

voor de aankoop van stukken. Gala van de Union des Mères et Veuves de Guerre. Collecte t.b.v. 

Le Souvenir Belge.Concert georganiseerd door de Fédération des Bouchers t.b.v. Les Invalides 

Prévoyants. Concert georganiseerd door La Fourragère t.b.v. het Koninklijk Museum van het 

Leger voor de aankoop van stukken. Inhuldiging van de vlag van Fédération des Agents des 

Services de Renseignements Inter-alliés Pro Patria. Gala georganiseerd door de vrouwenafdeling 
van F.I.D.A.C. t.b.v. goede werken. Retraite en opening van de handelsfoor. Kunstgala in de Grote 

Harmonie georganiseerd door het Koninklijk Zangkoor der Verminkte en Invalide Soldaten van 

den Oorlog van Brussel. Carnavalstoet georganiseerd oor Les Gais Lurons. Liefdadigheidsfeest 

t.b.v. het dispensarium voor artiesten. Diner in het Ministerie van Buitenlandse Zaken ter ere van 

het bezoek van de vorst van Afghanistan. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door De 

Oorlogsgekwetsten Nationale Vereniging. Uitreiking van eretekens aan veteranen van Leopold I 

en veteranen van 1870-1871. Intergeallieerd gala georganiseerd door de NSB met vertoning van de 

Italiaanse film Ceux de Piave. Journées Médicales. Gala georganiseerd door het damescomité van 
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Le Mémorial Interallié. Plechtige eredienst voor de gesneuvelden van het 9de en 29ste 
Linieregiment. Filmgala in cinema Flora t.b.v. het intergeallieerd monument met vertoning van 

Ceux de Piave. 39ste wedstrijd voor fokpaarden. Gala georganiseerd door de Union des  Mères et 

Veuves de Guerre. Inhuldiging van het monument voor dokter Depage. Uitreiking van de 

Overwinningsmedaille aan leden van Pro Patria. Voorstelling van het theaterstuk Les Fastes 

Belges georganiseerd door het Koninklijk Munttheater. Inhuldiging van de collectie wapens, 

uniformen en uitrusting van mr. Soil de Moriamé aan het Koninklijk Museum van het Leger. 

Privéfeest t.g.v. scherm- en tenniskampioenschappen georganiseerd door de Militaire Luchtvaart. 

Plechtige eredienst georganiseerd door juffrouw Orianne voor de gesneuvelden op het fort van 

Walem. Collecte georganiseerd door het Le Foyer des Orphelins. Inhuldiging van het monument 

voor generaal Brialmont. Bezoek van Franse grootoorlogsinvaliden. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de 

oorlogstuberculoselijders. Uitreiking van eretekens aan veteranen van Leopold I en veteranen van 
1870-1871. Gala-uitzending op Radio Belgique van militaire muziek. Receptie n.a.v. het 24ste 

internationaal luchtvaartcongres op het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Liefdadigheidsgala 

gerognaiseerd door de regionale NSB afdeling in Waux Hall. Recepties van de Conseil 

International de Recherche Scientifique en van het Comité Scientifique Hispano-Belge. Militair 

feest georganiseerd door juffrouw Orianne t.b.v. de oprichting van een monument voor de 

gesneuvelden op het fort van Walem. Manifestatie met start van de jaarlijkse luchtballonwedstrijd 

georganiseerd door L’Azur. Salon de lEnfant georganiseerd door het Oeuvre Nationale Le 

Souvenir Belge. Bundel aangaande de Nationale Feestdag. Concert n.a.v. Wapenstilstand 

georganiseerd door de Association Nationale des Combattants du Front. Historische stoet 

georganiseerd door de Cercle de Propagande de la Chaussée d’Anvers t.b.v. de Journées 

Coloniales de Belgique (bevat een verslag van een ongeval). Investituur van het erecomité van de 

Amicale des Sous-officiers van het garnizoen Brussel. Gala georganiseerd door cinema Coliséum 
met filmvoorstelling t.b.v. het Nationaal Werk voor Oorlogsinvaliden. Liefdadigheidsfeest 

georganiseerd door de Société Royale des Ex-militaires des Régiments des Carabiniers t.b.v. de 

hulpkas van de militaire kring Baudouin. 14de verjaardag van het gevecht bij Melle-Kwatrecht 

georganiseerd door Les Volontaires de la Campagne 1914-1918. Ceremonie op het 

Martelarenplein. Militair feest georganiseerd door het 9de Linieregiment, verjaardag van het 

gevecht bij Stadenberg en de slag om de IJzer, scherm- en athletiekwedstrijd. Inhuldiging van de 

vlag van de Association des Anciens Frères d’Armes des 7th & 13th Belgian Field Artillery. 

Concert georganiseerd door La Fourragère t.b.v. het Koninklijk Museum van het Leger voor de 

aankoop van stukken. Gala georganiseerd door de Invalides Prévoyants. Ceremonie ter ere van 

Paul Janson. Banket georganiseerd door de NSB-afdeling. Cantate door de kinderen van de 

gemeentescholen in de feestzalen van het Koninklijk Museum van het Leger. Gala georganiseerd 
door de Société Belge d’Entreprises Cinématographiques in cinema Agora t.b.v. verschillende 

goede werken. Ceremonie ter ere van de oorlogsvrijwilligers georganiseerd door de Ligue 

National du Souvenir. Sint Niklaasstoet georganiseerd door de Innovation. Bezoek van een 

delegatie van oud-strijders uit het buitenland. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door Pro Patria in 

zaal Patria t.b.v. de hulpkas. Herdenking van de Wapenstilstand in Sint-Jans-Molenbeek 

georganiseerd door de NSB-afdeling. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Ligue Populaire 

Catholique van Kuregem t.b.v. de oorlogstuberculoselijders. Inhuldiging van het monument voor 

de Genietroepen. Diner op het Ministerie van Buitenlandse Zaken t.g.v. Koningsdag. Ceremonie 

aan het monument voor de gesneuvelde vliegeniers georganiseerd door de Aéro-Club Royal de 

Belgique.Feest georganiseerd door de Union des Mères et Veuves de Guerre. Autosalon. Gala 

georganiseerd door Le Souvenir Belge. Feest georganiseerd door La Fourragère t.b.v. het 

Koninklijk Museum van het Leger voor de aankoop van stukken. Inhuldiging van de vlag van Les 
Volontaires de Guerre. Diamanten bruiloft Willems-Vertongen. 

158. 631. Brussel.  1 farde 

1929 
Feest georganiseerd door La Fourragère t.b.v. het Koninklijk Museum van het Leger voor de 

aankoop van stukken. Collecte in de Brusselse agglomeratie georganiseerd door Le Souvenir 

Belge t.b.v. haar nationaal werk. Ceremonie n.a.v. de oprichting van de Union Nationale de 

Evadés de la Guerre (Belgique) (bevat de statuten en de historiek van de Franse vereniging). Gala 

in de Koninklijke Muntschouwburg georganiseerd door de Invalides Prévoyants. Gala in het de 

Koninklijke Muntschouwburg n.a.v. de 10de verjaardag van "Le Soutien - Le Salon de l'Enfant", 

vereniging t.b.v. achterlijke en behoeftige kinderen. Feest georganiseerd door La Fourragère t.b.v. 
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het Koninklijk Museum van het Leger voor de aankoop van stukken. Gala van de oud-strijders van 
het 1ste Regiment Gidsen t.b.v. haar hulpkas. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door het 

Conservatoire Africain Bruxelles t.b.v. de crèches in de Brusselse agglomeratie en in Belgisch 

Congo. Opening van de foor in Laken met taptoe en fakkeltocht. Deelname aan een carnavalstoet 

t.b.v. de Foyer des Orphelins. Vraag om figuranten voor het stuk "Fille du Tambour-Major" 

georganiseerd door het Casino de Bruxelles. Feest georganiseerd door La Fourragère t.b.v. het 

Koninklijk Museum van het Leger voor de aankoop van stukken. Plechtige eredienst ter 

herinnering aan de gesneuvelden n.a.v. de 11de verjaardag van de slag bij Merkem, georganiseerd 

door de Verbroedering van het 9de Linieregiment i.s.m. de verbroederingen van het 9de Artillerie 

en het 1ste en 4de Jagers te Voet. Nationale Feestdag - plechtigheid met uitreiking van Industrie-, 

Landbouw- en Onderlinge Bijstanderetekens in de Grote Hall van het Halfeeuwfeestpaleis, 

uitreiking van eretekens voor moed en toewijding in het Paleis der Academieën en uitreiking van 
de prijzen aan de laureaten van de koloniale schoolwedstrijd in het Paleis der Academieën. 

Oprichting van de Verbroedering der Grenadiers-oud-strijders en uitreiking van de vlag van deze 

vereniging (bevat de statuten van de vereniging). Voorstelling van een film "Comment on forme 

un soldat dans l'armée suisse", in de Union Coloniale, georganiseerd door de Vriendenkring van 

Officieren van het Veldleger 1914-1918 i.s.m. de Zwiterse legatie, gepresenteerd door kolonel 

Léderrey van de staf van het Zwitsers leger. Concert van de gemeentelijke harmonie van Genève 

t.b.v. het Rode Kruis van België met kranslegging aan de Onbekende Soldaat. Kranslegging door 

prins Puracatra, oom van de koning van Siam, aan de Onbekende Soldaat. Kranslegging door de 

nieuwe ambassadeur van Polen aan de Onbekende Soldaat. Kranslegging door vice-admiraal 

Dayton, commandant van de Amerikaanse zeestrijdkrachten in Europa, vergezeld door zijn 

stafofficieren, aan de Onbekende Soldaat. Kranslegging door de harmonie van de lampenfabrikant 

Philips aan de Onbekende Soldaat. Soirée van de Cercle Carolégien de Bruxelles in het 
gemeentelijk theater t.b.v. de slachtoffers van de overstromingen in Dendermonde. Dankbrief van 

de Zwiterse legatie voor de ontvangst van kolonel Lédderey n.a.v. zijn spreekbeurt over het 

Zwitserse leger. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de werken van koningin Elisabeth met medewerking 

van de symfonische afdeling van de grote harmonie en twee artiesten georganiseerd door het 

Comité du Cercle Sportif des Sousofficiers du 2e Lanciers. Concert georganiseerd door het 

Conservatoire Africain t.b.v. de crèches in de Brusselse agglomeratie en in Belgisch Congo. 

Matinée georganiseerd door de Union des Artistes in de Muntschouwburg. Jaarlijks congres en 10-

jarig bestaan van het NVI met eredienst. Eredienst en inhuldiging van een memoriaal voor de 

gesneuvelden van de Eglise Protestante du Musée in de Museumstraat. Soirée georganiseerd door 

Pro Patria in de Grote Harmonie met professor Wullus als spreker over de taalproblemen in 

België. Verslag van de taptoe in de Hoogstraat (er werden verkiezingspamfletten uitgedeeld door 
toeschouwers). Jaarlijks Franco-Belgisch gala in de tuinen van Waux-Hall van het Werk voor 

Oorlogsteringlijders onder auspiciën van Amitiés Françaises en de Fédération des Sociétés 

d'Anciens Militaires Français en Belgique. Uitreiking van prijzen aan de laureaten van het 

kampioenschap kweekpaarden in de grote hal van de Halfeeuwfeestpaleizen georganiseerd door de 

Koninklijke Vereniging van het Belgisch Trekpaard. Kunstsoirée georganiseerd door de 

Beenhouwersfederatie in zaal Madeleine t.b.v. les Invalides Prévoyants. Uitreiking van eretekens 

aan veteranen van Leopold I en aan veteranen van de oorlog van 1870-71 in de Koninklijke 

Muntschouwburg georganiseerd door het Oeuvre Nationale pour la Protection de Combattants 

Nécessiteux Belge. Uitreiking van eretekens voor daden van moed en toewijding in het Paleis der 

Academieën. Vriendschappelijke schietwedstrijd op de Nationale Schietbaan tussen de Société 

Royale de Tir "Les Carabiniers Réunis" en een delegatie van schutters uit Calais (vraag om 

toestemming of de Franse vlag te heisen op de schietbaan). Algemeen programma van feesten en 
ceremonieën in de stad Brussel n.a.v. de Nationale Feestdag in 1929. Garnizoensorder van 3 juli 

1929 met alle festiviteiten voor de Nationale Feestdag. Concert van het 9de Linieregiment op de 

Place Rogier n.a.v. de Nationale Feestdag.  Concert van het 8ste Linieregiment op het zwemfeest 

in zwembad Vergote georganiseerd door het Werk voor Oorlogsteringleiders. Algemene orders 

i.v.m. opening en veiligheid tijdens de feesten en cremonieën n.a.v. de Nationale Feestdag van 

1929. 10de verjaardag van de Lakensche Vriendenkring van Oudstrijders. Liefdadigheidsfeest van 

de Union des Mères et des Veuves de Guerre de Belgique t.b.v. haar hulpkas tijdens het Salon de 

l'Enfant in de Halfeeuwfeestpaleizen. Kranslegging door drie Franse piloten Lolé, Assolaut en 

Lefevre aan het monument voor de gesneuvelde piloten. Kunstfeest georganiseerd door de 

Verbroedering der Grenadiers-Oud-strijders t.b.v. de hulpkas. Terugkeer van het 8ste 

Linieregiment uit Duitsland. Plechtige eredienst in de Kapellekerk voor de gesneuvelde 



Archief van  ...  te ... Nummer toegang: xxxx  

 34 

oorlogsvrijwilligers. Jaarlijkse ceremonie aan het Martelarenplein. Gala georganiseerd door La 
Maison des Invalides en Les Invalides Prévoyants i.s.m. de kring Thalia & Melpomene. Militair 

feest georganiseerd door het 9de Linieregiment voor de verjaardag van de gevechten bij 

Stadenberg en ter herinnering aan de slag om de IJzer. Feest georganiseerd door La Fourragère 

t.b.v. het Koninklijk Museum van het Leger voor de aankoop van stukken. Inhuldiging van de vlag 

van de Verbroedering van het 20ste Linieregiment op het stadhuis met aanwezigheid van het 

embleem van het 20ste Linieregiment dat de nestel in de Leopoldsorde krijgt door de extra 

vermelding "Namur". Feest georganiseerd door La Fourragère t.b.v. het Koninklijk Museum van 

het Leger voor de aankoop van stukken. Uitreiking van de vlag van de Verbroedering van oud-

strijders van het 2de Carabiniers in de Kazerne Prins Boudewijn en ceremonie n.a.v. de 11de 

verjaardag van de slag bij Burkel en inhuldiging van de vlag van de verbroedering van het 1ste en 

2de Gidsen. Demonstratie van de Kaukasische Djiguit kozakken aan de kazerne van Etterbeek 
(bevat een programma, een naamkaartje van kapitein SBH Brichart en van prins Sayad Badal 

Khan. Overdraging van de vlag van de Amicale des Sous-Officiers Belges de la garnison d'Aix-la-

Chapelle aan het Koninklijk Museum van het Leger n.a.v. haar ontbinding. Nationale manifestatie 

van de NSB. Vrije toegang voor officieren op vertoon van hun identiteitskaart oop het Autosalon. 

Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering van Oud-strijders van het 1ste en 3de Carabiniers. 

Diner op het ministerie van Buitenlandse Zaken n.a.v. het koningsfeest. Patriottisch avondsfeest 

georganiseerd door de Vriendenkring van Onderofficieren van het garnizoen Brussel in zaal Union 

Coloniale. Jaarlijks diner van de Cercle Industriel et Commercial des Ex-Officiers et des Officiers 

de Réserve. 10de verjaardag van de Amicale Laekenoise des Anciens Combattants. Plechtige 

vergadering in het Paleis voor Schone Kunsten met overhandiging door de Franse generaal 

Berdoulat en mijnheer Le Troquer van het boek Mémorial des Alliés aan de vorsten. Concert van 

de muziekkapel van het 1ste Carabiniers tijdens de finale van het voetbalkampioenschap van het 
1ste Legerkorps en concerten van de muziekkorpsen van het 9de Linie en 1ste Grenadiers bij de 

eedaflegging van de officieren in de Koninklijke Militaire School. Feest georganiseerd door La 

Fourragère t.b.v. het Koninklijk Museum van het Leger voor de aankoop van stukken. Inhuldiging 

van de vlag van de Verbroedering van Oud-strijders van het 2de Gidsen in het Koninklijk Museum 

van het Leger. 

 632. Brussel.  1 farde 

januari - juni 1930 
Artistieke soirée georganiseerd door de "Synthétiques", een groep van jonge componisten en t.b.v. 

het Dispensaire des Artistes. Vraag om figuranten voor een patriottische komedie van het Théâtre 

du Vaudeville. 35ste verjaardag van de Touring Club de Belgique in het Paleis der Schone 

Kunsten Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering van Oud-strijders van de militaire T.S.F. 

Liefdadigheiddsfeest in zaal Madeleine georganiseerd door de Corporation des Bouchers et 

Charcutieres de l'Arrondissement de Bruxelles t.b.v. de oorlogsblinden. Uitreiking Grote Prijs 
Fernand Jacobs. Uitreiking van de vlag van de Verbroedering van Oud-strijders van het 2de 

Gidsen. Uitreiking van de vlag van de Verbroedering van Oud-strijders van het 5de Lansiers. 

Vraag van Henry Chefnay, "éditeur d'objets d'art" om figuranten voor het stuk Le Roi Cophetua. 

Liefdadigheidsfeest georganiseerd door het Hopital Français Reine Elisabeth t.b.v. studiebeurzen 

van de Association des Infirmières-Visiteuses en het Hopital Français in het Paleis voor Schone 

Kunsten. Gala georganiseerd door de Vereniging van Oud-leerlingen van het Instituut Sint-Jean-

Baptiste de la Salle t.b.v. de oprichting van een monument ter ere van de gesneuvelde oud-

leerlingen en leraren. Paardenwedstrijd georganiseerd door het Nationaal Werk der 

Oorlogsinvaliden t.b.v. haar leden. Taptoe t.g.v. de opening van de foor in Laken. 

Propagandaconcert van het Werk "La Maison des Invalides". Jaarlijkse algemene vergadering van 

de Fédération Nationale de Réassurance des Combattants. Liefdadigheidsconcert georganiseerd 

door Radio België t.b.v. La Maison des Invalides. Gala georganiseerd door de Union de la Presse 
Neutrale Belge et des Artistes t.b.v. de slachtoffers van de overstromingen in zuidoost Frankrijk. 

Plechtige eredienst in de Sint Michiels- en Gudulakathedraal georganiseerd door de Verbroedering 

van Oud-strijders van het 9de Linieregiment ter herinnering aan hun gesneuvelden. Feest van de 

Verbroedering van Oud-strijders van het 2de Carabiniers t.b.v. de hulpkas. Liefdadigheidsfeest 

georganiseerd door de Vriendenkring van Oud-strijders van het Belgisch Expeditiekorps in 

Rusland t.b.v. de hulpkas en Russische invaliden die België. Inhuldiging van het monument op 

initiatief van La Conquête de l'Air ter herinnering aan reservemajoor-vlieger Georges Nélis op de 

begraafplaats van Brussel. Literaire en muzikale soirée georganiseerd in de Cercle Militaire 
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Baudouin t.g.v. het Eeuwfeest in aanwezigheid van de hertog en hertogin van Brabant. Soirée 
georganiseerd door het Oeuvre des Invalides Prévoyants in het Théâtre des Galeries. Deelname 

aan een karnavalstoet georganiseerd door de Cercle Royal Philantropique Les Gais Lurons. Vraag 

om figuranten voor de Revue Folklore wallon georganiseerd door de Ligue wallonne in het Paleis 

voor Schone Kunsten t.b.v. het O.N.I.G. en het Koningin Elisabeth Hospitaal. Inhuldiging van de 

vlag van de Verbroedering van Oud-strijders van het 4de Carabiniers. Inhuldiging van de vlag van 

de Verbroedering van Oud-strijders van het 3de Lansiers. Wielerwedstrijd georganiseerd door de 

Association Nationale des Combattants du Front A.N.C.F. t.b.v. de hulpkas (bevat een rapport van 

onderzoek naar de werking en houding van deze vereniging). Feest georganiseerd door de 

Verbroedering van Oud-strijders van het 16de Artillerie. Concert in het Koninklijk 

Conservatorium n.a.v. de Poolse nationale feestdag georganiseerd door Les Amitiés Belgo-

Polonaises. Schermgala georganiseerd door de Société Royale La Grande Harmonie t.g.v. het 
Eeuwfeest. Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering van de Oud-strijders van het 19de 

Linieregiment. Vraag om lijst van patriottische verenigingen. Inhuldiging van de vlag van de 

Verbroedering van Oud-strijders van het 8ste, 18de, 28ste Linieregiment en 8ste Vestingregiment. 

Gala georganiseerd door de Association Cinématographique de Belgique in cinema Coliseum 

t.b.v. goede werken van koningin Elisabeth en het Congrès International Cinématographique. 

Liefdadigheidsfeest t.b.v. de oprichting van een monument voor de Infanterie. Vraag om 

onderofficieren om te helpen bij de conferentie gehouden door Millerand van het comité tot 

oprichting van een monument voor Foch. Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering van Oud-

strijders van het 6de en 12de Artillerie. Eredienst georganiseerd door de Verbroedering van 

Grenadiers-Oud-strijders voor de gesneuvelde Grenadiers (bevat een programma). Banket 

georganiseerd door het Congrès Interfédéral des Anciens Combattants et Mutilés du Nord de la 

France met kranslegging aan de Onbekende Soldaat. Inhuldiging van de nieuwe gebouwen van de 
ULB, betaald door de Rockefeller Foundation en de C.R.B. Educational Foundation. 

Herdenkingsmis georganiseerd door juffrouw Oriane ter herinnering aan de gesneuvelden van 

1830 en 1914 en van het fort van Walem. Eeuwfeest van het 1ste Carabiniers (concert wordt 

overgenomen door Radio België). Collecte t.b.v. het op te richten monument voor de infanterie 

georganiseerd door het oprichtingscomité. Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering van Oud-

strijders van het 8ste, 18de, 28ste Linieregiment en het 8ste Vestingregiment. Uitreiking van de 

vlag van de Vriendenkring van Oud-strijders van het 17de Artillerie. Paper Hunt in het 

Zoniënwoud m.m.v. de officieren van de eenheden in het garnizoen Brussel. "Journées Médicales" 

in het Paleis voor Schone Kunsten. Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering van Oud-

strijders van het 18de Artillerie. Wetenschappelijke conferentie van de maand juni in de 

bibliotheek van het Militair Hospitaal van Brussel. Optocht naar de Martelarenplaats 
georganiseerd door het Institut Saint-Louis (bevat een naamkaartje van de prefect broeder F. 

Bailleul). Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering van Oud-strijders van het 2de Lansiers. 

Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering van Oud-strijders van het 14de Artillerie. 

Inhuldiging van de vlag van de Vriendenkring van Oud-strijders van de Compagnie Pioniers-

Pontonniers-Wielrijders van de Cavaleriedivisie in het Koninklijk Museum van het Leger. Grand 

Meeting Autonautique Internationale du Centenaire, georganiseerd door de Bruxelles Royal Yacht 

Club et Royal Motor Yacht Club du Brabant afdeling autonautica op de Bief d'Humbeek. Plechtige 

uitreiking van prijzen aan de laureaten van de koloniale schoolwedstrijd in het Paleis der 

Academieën, met medewerking van de projecteurs. Inhuldiging van de vlag van de Vriendenkring 

van reserveonderluitenanten van het 1ste Carabiniers. Lijst van militaire concerten voor de maand 

juli 1930 in het park van Brussel, in Waux Hall en repetities in het Militair Hospitaal van Brussel. 

Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering van de Gezondheidsdienst van het Leger en 
inhuldiging van het memoriaal voor de gesneuvelde leden van de gezondheidsdienst in het Militair 

Hospitaal van Brussel. Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering van de Koloniale Troepen 

door prins Leopold. Vuurwerk in het park van Laken. 

159. 633. Brussel.  1 farde 

juli - december 1930 
Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering van Oud-strijders van het 16de Linieregiment. 

Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering van Oud-strijders van het 10de Artillerieregiment. 

Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering van Oud-strijders van het 4de Artillerieregiment. 

Vraag van "Monument de la Brabançonne" om een lijst te bekomen van alle militaire verenigingen 

en federaties van voormalige militairen in België. Kaatsen in de ballodroom op de Zavel 
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georganiseerd door het Nationaal Verbond van Burgerlijke Oorlogsinvaliden t.b.v. de hulpkas. 
Inhuldiging van de vlag van de Vriendenkring van de militaire ballonvaarders. Gala-avond 

georganiseerd door de  Chambre Syndicale Belge de la Publicité t.b.v. het Nationaal Werk voor 

Oorlogsinvaliden. Plechtigheid in het Sint Jan Berchmansinstituut ter herinnering aan de 

gesneuvelde oud-leerlingen. Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering van de Zoeklichten der 

Genie. Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering van Oud-strijders van het 2de 

Artillerieregiment. Optocht van de Vriendenkring van Oud-strijders van de Beurs van Brussel naar 

het Martelarenplein. Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering van Vliegeniers met de vraag 

of het embleem van de Militaire Luchtvaart aanwezig kan zijn. Inhuldiging van de vlag van de 

Vriendenkring van de Oud-strijders van het Expeditiekorps naar Rusland in het Koninklijk 

Museum van het Leger. Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering van Geallieerde 

Inlichtingendiensten in het stadhuis. Vraag van de minister om een symfonisch orkest te laten 
spelen tijdens de excursie met de mailboot Prins Leopold. Schoolfeest en opening van het 12de 

Congres van de Middelbare School (bevat een programma). Inhuldiging van de vlag van de 

Verbroedering van Oud-strijders van de Artillerie tegen Luchtvaartuigen. Inhuldiging van de vlag 

van de Verbroedering van oudgedienden van de Genie van de 6de Legerdivisie. Nationale stoet 

n.a.v. het Eeuwfeest, deelname van militairen in historisch uniform. Onvangst op het stadhuis van 

de burgemeesters van het land. Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering van Oud-strijders 

van het 2de Genieregiment. Lijst per wapen en dienst van de commandanten op 11 november 

1918, teneinde ze te laten aantreden op de Oudstrijdersdag van 20 juli 1930 (bevat een 

onderrichting voor deze dag en een overzicht van actieve en ontbonden eenheden). Stoet en banket 

van de Ligue Patriotique des ex-sous-officiers de l'Armée Belge. Vaderlandslievend feest 

georganiseerd door het Conservatoire Africain t.b.v. de kinderkribbes van Brussel en voorsteden. 

Uitnodiging voor de minister om aanwezig te zijn op het banket van de Union Royale des Sociétés 
de Tir de Belgique in de mess der officieren van het garnizoen Brussel. Feest van de landbouw 

georganiseerd door het Hoger Normaal Instituut voor Landbouwhuishoudkunde (bevat een 

naamkaartje van Paul De Vuyst, ere-directeur-generaal van het Ministerie van Landbouw en 

voormalig afgevaardigde van het Internationaal Instituut voor Landbouw in Rome). Klacht van het 

1ste Gidsen over het uitblijven van de betalingen voor prestaties. Inhuldiging van de vlag van het 

Nationaal Verbond van Burgerlijke Oorlogsinvaliden. Finale van het kampioenschap kaatsen voor 

het leger. Banket va de Royale Ligue Vélocipédique Belge. Oprichting van het Monument tot 

verheerlijking van de infanterie (bevat een onderzoek naar de carrière van de initiatiefnemers 

aangezien zij militairen zijn en ook een periodiek uitgeven. Bevat tevens correspondentie i.v.m. de 

Duivendienst en de Fédération Colombophile Belge). Inhuldiging van het Olympisch stadion. 

Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Verbroedering van Grenadiers-strijders t.b.v. de 
hulpkas. Ceremonie aan het Martelarenplein met erewacht en salvo's (bevat een draaiboek van dit 

gebeuren). Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering van de Escadrilles Pantserwagens. 

Manifestatie van de scholen van de Broeders der Christelijke Scholen t.g.v. het Eeuwfeest aan het 

Martelarenplein en de Onbekende Soldaat. 10de verjaardag van de Amicale des Sous-officiers de 

la Garnison de Bruxelles. Ceremonie n.a.v. de doop van prins Boudewijn, graaf van Henegouwen. 

Banket van de Franse officieren in België. Uitreiking van de emblemen van de Transportkorpsen, 

tegelijkertijd inhuldiging van de vlag van de Verbroedering van het Transportkorps van het 

Veldleger. Inhuldiging van het monument op de begraafplaats van Evere. Eeuwfeest van het 1ste 

Gidsenregiment. Inhuldiging van het monument voor het eeuwfeest van de Brabançonne op de 

Place Surlet de Chokier georganiseerd door het comité du Mémorial François Van Campenhout à 

Bruxelles. Plechtige uitreiking van eretekens voor daden van moed en toewijding in het Paleis der 

Academiën. Soirée in het Koninklijk Munttheater georganiseerd door de Union des mères et des 
veuves de guerre U.M.V.G. Liefdadigheidsfeest georganiseerd in zaal Saint Sauveur door de 

Verbroedering van Oud-strijders van het 12de Linieregiment t.b.v. de hulpkas. Soirée in het 

Koninklijk Munttheater georganiseerd door de Amicale des Officiers de la Campagne 1914-1918. 

Inhuldiging van het monument voor het eeuwfeest van de Brabançonne. Uitvoering van een 

onuitgegeven mis van Mario Van Overeem in de Sint Jozefskerk n.a.v. een plechtigheid 

georganiserd door Le Souvenir Belge ter verheerlijking van de leden van het Koninklijk Huis, de 

strijders van 1830, de burgerlijke en militaire helden van 1914-1918. Liefdadigheidsfeest in het 

Théatre Royal des Galeries georganiseerd door de NSB-afdeling van Brussel t.b.v. verscheidene 

goede doelen. Feest georganiseerd door La Fourragère t.b.v. het Koninklijk Museum van het Leger 

voor de aankoop van stukken. Autosalon. Concert n.a.v. het eeuwfeest van het 2de Regiment 

Lansiers.Slotceremonie van het Eeuwfeest in het Paleis der Academiën georganiseerd door de 
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Section Sociale de la Commission Nationale des Fêtes du Centenaire in aanwezigheid van de 
koningin. Eeuwfeest van het 8ste Linieregiment georganiseerd door de Verbroedering van Oud-

strijders van het 8ste, 18de en 28ste Linieregiment en het 8ste Vestingregiment. Eeuwfeestbal van 

La Grande Harmonie. Inhuldiging van de vlag van de Verbredering van de Opsporingsdienst van 

de Artillerie. Gala in het Paleis voor Schone Kunsten georganiseerd door het Nationaal Werk voor 

Oorlogsinvaliden afdeling Brussel-Nijvel t.b.v. de liefdadigheidskas van de gemeente. Diner op 

het Ministerie van Buitenlandse Zaken n.a.v. Koningsdag. Retrospectieve van Alfred Bastien in de 

Galeries des Artistes Français. Inhuldiging van een monument ter herinnering aan de gesneuvelde 

militaire chauffeurs en motorijders georganiseerd door de Royal Automobile Club de Belgique op 

de binnenplaats van de Royal Automobile Club de Belgique op de Kunstlaan. Banket 

georganiseerd door de Association Industrielle et Commerciale des Anciens Officiers et Officiers 

de Réserve. Concert t.b.v. het Nationaal Werk voor Oorlogsslachtoffers. Openbaar feest 
georganiseerd door het 1ste Cyclisten t.b.v. de hulpkas van de Verbroedering van de Carabiniers-

Cyclisten. Liefdadigheidsconcert in het warenhuis Au Bon Marché t.b.v. de goede werken van de 

koningin, het Rode Kruis van België en l'Oeuvre du Calvaire. Inhuldiging van de vlag van de Unie 

van Oorlogsontsnapten-Union des Evadés de Guerre afdeling Brussel. Feest georganiseerd door La 

Fourragère t.b.v. het Koninklijk Museum van het Leger voor de aankoop van stukken. Kunstsoirée 

georganiseerd door de Cercle Sportif du 1er Guides in de feestzaal Saint Sauveur t.b.v. haar 

hulpkas en in aanwezigheid van prins Karel.  

160. 634. Brussel.  1 farde 

1931 
Concert georganiseerd door La Fourragère t.b.v. het Koninklijk Museum van het Leger voor de 

aankoop van stukken. Internationaal congres over het secundair onderwijs. Vraag om figuranten 

voor een theaterstuk georganiseerd door Pro Familia (bevat een naamkaartje van G.M. Pirotte, 

journalist). Inhuldiging van de vlag van La Maison des Invalides. Vraag van American Express C° 

Inc. naar een lijst van alle wetenschappelijke, artistieke en litteraire evenementen. Conferentie 
door de Franse piloten Costes en Bellonte t.b.v. de oprichting van een monument voor 

pilootThieffry en voor de oprichting van een monument voor maarschalk Foch (bevat een 

naamkaartje van Robert Bonnevie, inspecteur bij het Ministerie van Arbeid en piloot). Verlening 

van de nestel in de kleuren van de Leopoldsorde aan het embleem van het 21ste Linieregiment in 

het Koninklijk Museum van het Leger. Jaarlijks gala georganiseerd door de Société Royale 

Patriotique et Philantropique des Anciens Enfants de Troupe et Pupilles de l’Armée (bevat 

statuten). Gala georganiseerd door de Corporation Bouchers et Charcutiers de l’Arrondissement 

t.b.v. Les Invalides Prévoyants. Benoeming van generaal Pontus als voorzitter van de Amicale des 

Officiers de la Campagne afdeling Brabant. Gereserveerde plaatsen voor de militairen van het 

garnizoen voor de concerten van de Société Philarmonique. Concert georganiseerd door de 

Verbroedering der Strijders van het 8ste, 18de en 28ste Linieregiment en het 8ste 
Vestinglinieregiment. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Verbroedering van Oud-strijders 

van het 2de Regiment Carabiniers t.b.v. de hulpkas. Verjaardag van de Slag bij Merkem 

georganiseerd door de Verbroedering van het 9de Linieregiment. Inhuldiging van een memoriaal 

voor korporaal Trezignies in de kazerne Klein Kasteeltje. Verlening van de nestel in de kleuren 

van de Leopoldsorde en twee vermeldingen aan het embleem van het 5de Regiment Jagers te Voet. 

Conferentie georganiseerd door de Cercle des Anciens Artilleurs de Tranchée t.b.v. de oprichting 

van een monument voor de gesneuvelden van de Loopgraafartillerie. Gala georganiseerd door Les 

Invalides Prévoyants t.b.v. de hulpkas. Gala soirée georganiseerd door het Ministerie van Koloniën 

met vertoning van de film L’action civilisatrice de la Belgique au Congo. Gala georganiseerd door 

de verbroederingen van het 1ste, 2de, 3de en 4de Regiment Carabiniers en de Zwarte Duivels. 

10de verjaardag van La Maison des Invalides. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de 

Verbroedering van de Artillerie tegen Vliegtuigen D.T.C.A. Taptoe n.a.v. de opening van de foor 
van Laken. Jaarlijkse lunch georganiseerd door de Verbroedering der Grenadiers Oud-strijders ter 

herinnering aan de gevechten van Steenstrate. Militair sportfeest georganiseerd door het 9de 

Linieregiment. Conferentie georganiseerd door het 9de Linieregiment met vertoning van de film 

La Victoire de Merckem. Concert in het Paleis voor Schone Kunsten georganiseerd door de Union 

Civique Belge. Jaarlijkse algemene vergadering van de Fédération Nationale de Réassurance des 

Combattants. 25ste verjaardag van het zinken van de Comte de Smet de Naeyer (bevat een 

exemplaar van L’Expansion Belge nr. 3 van maart 1931). Gala georganiseerd door de Fraternelle 

des Aviateurs 1914-1918. Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering van het Transportkorps. 
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Muziekfeest georganiseerd door de Vereeniging der Verbroederingen van het Veldleger t.b.v. de 
hulpkas. Sportfeest georganiseerd door het 8ste Linieregiment als blijk van steun aan de 

Verbroedering van Oud-strijders van het 8ste, 18de, 28ste Linieregiment en 8ste 

Vestinglinieregiment gezien de problemen in de andere verbroederingen. Demonstratie van de 

Baden Powell Belgian Scouts district Brussel. Frans-Belgische kunstmatinée georganiseerd door 

het Koninklijke Zangkoor der Verminkte en Invalide Soldaten van den Oorlog. Gereserveerde 

plaatsen voor de openbare concerten georganiseerd door de Société Philarmonique. Jaarlijks gala 

georganiseerd door en t.b.v. de Ligue des Poilus de France en Belgique. Politiemaatregelen voor 

de 1-mei betoging van de Belgische Communistische Partij (twee exemplaren). 35ste verjaardag 

van de Association des Détaillants de Tabacs et Cigares de Belgique. Liefdadigheidsgala 

georganiseerd door de verbroederingen van het 4de,10de en 16de Regiment Artillerie i.s.m. de 

Association des Combattants Français, de Associazione Nazionale Combattanti Italiani en het 
British Legion. Gala georganiseerd door de Fédération Nationale de Réassurance des Combattants. 

Banket georganiseerd door de Fraternelle des Corps des Transports de l’Armée de Campagne t.g.v. 

de verlening van de vlag. Figuranten gevraagd in uniformen van de revolutieperiode voor het 

maken van de film La Brabançonne van Emile De Meyst. Liefdadigheidsfeest georganiseerd t.b.v. 

het Oeuvre des Tuberculeux de la Guerre. Banket van de Fédération Nationale de Réassurance des 

Combattants. Liefdadigheidsfeest georganiseerd t.b.v. de Association Nationale des Combattants 

du Front A.N.C.F. met optreden van de Italiaanse bariton Laurenzi. Soirée georganiseerd door de 

Verbroedering van Oud-strijders van het 8ste, 18de, 28ste Linieregiment en het 8ste 

Vestinglinieregiment. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de Union des Mères et des Veuves de Guerre. 

Plechtige uitreiking van de prijzen aan de afdelingen luchtvaart van de verschillende 

gespecialiseerde scholen in het land. Soirée n.a.v. de opening van cinema Ambassador met 

première van de film Le Million van Clair t.b.v. Les Invalides Prévoyants. Inhuldiging van het 
Maison de l’Amérique Latine in Résidence Palace. Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering 

der Oud-strijders van het 15de Regiment Artillerie. Gala georganiseerd door de Invalides 

Prévoyants. Volksfeest georganiseerd door de Fédération Nationale des Combattants afdeling 

Schaarbeek t.b.v. de kinderen van de leden. Journées Médicales. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de 

Union des Mères et Veuves de Guerre. Plechtige eredienst voor de overleden politieke 

gevangenen. Overhandiging van de vlag van de vrijwilligers van Fleurus van 1830 aan het 

Koninklijk Museum van het Leger. Processie n.a.v. Sacramentsdag. Openbare militaire concerten. 

Gratis concert n.a.v. de verjaardag van het aankleden van Manneken Pis in het uniform van de 

Carabiniers. Inhuldiging van de vlag aan de NSB afdeling Boncelles (bevat rapporten over een 

dissidente socialistische afdeling oud-strijders). Eeuwfeest van het koningshuis georganiseerd door 

de Association Nationale des Combattants du Front A.N.C.F. in het park Wolvendael t.b.v. de 
hulpkas, de armen van Ukkel en een op te richten monument voor musicus E. Ysaye. Plechtige 

uitreiking van medailles voor moed en zelfopoffering. Reuzenstoet. Tweede uitvoering van het 

Concert de Marches Militaires georganiseerd door het Conservatoire Africain (bevat een 

naamkaartje van Marcel Lits). Officiële ontvangst van de ambassadeur van Frankrijk. Bundel 

aangaande de Nationale Feestdag (bevat een algemeen programma). Congres van de Jeunesse 

Catholique. Belgisch kampioenschap pistoolschieten. 10de verjaardag van de Bond van 

Kroostrijke Gezinnen. Plechtige eredienst voor de gesneuvelden van het 9de Linieregiment en 

uitreiking van de Medaille van de Strijder Vrijwilliger georganiseerd door de Verbroedering van 

Oud-strijders van het 9de Linieregiment. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Verbroedering 

van Oud-strijders van het 12de Linieregiment t.b.v. de hulpkas. Liefdadigheidsfeest georganiseerd 

door de Verbroedering der Grenadiers Oud-strijders t.b.v. de hulpkas. Concert georganiseerd door 

La Fourragère t.b.v. het Koninklijk Museum van het Leger voor de aankoop van stukken 
(november). Concert georganiseerd door La Fourragère t.b.v. het Koninklijk Museum van het 

Leger voor de aankoop van stukken (december). Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering 

van de Oud-strijders van de Compagnie Wielrijders van de 4de Legerdivisie. Kunstfeest 

georganiseerd door de Amicale des Anciens Prisonniers Civils de Sennelager, d’Holzminden et de 

Diest t.b.v. de repatriëring van in het buitenland overleden politieke gevangenen. Ceremonie op 

het Martelarenplein (bevat de politieorders en garnizoenorders). Liefdadigheidsfeest georganiseerd 

door de Verbroedering van Oud-strijders van het 6de en 12de Regiment Artillerie. Erehaag in 

historisch uniform n.a.v. het Oeuvre des Automobiles pour Invalides de Guerre. Kunstgala 

georganiseerd door U.F.A.C. – vraag aan verscheidene eenheden om historische uniformen te 

lenen. Uitreiking van de Medaille van de Strijder Vrijwilliger aan leden van de oudgedienden van 

de Loopgraafartillerie. Ceremonie georganiseerd door de eenheden artillerie ter ere van de 
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gesneuvelde artilleristen. Automobielsalon. Diner georganiseerd door het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken t.g.v. Koningsdag. Ceremonie aan het monument van de artilleristen t.g.v. 

Sint Barbara. Radio-uitzendingen voor de scholen (bevat drie programma’s 1931-1932). Stichting 

van de vereniging Patriotisme et Charité Association d’Ancien Combattants t.b.v. een sint 

Niklaasfeest voor de invaliden. Concert georganiseerd door Les Synthesistes. Plechtige eredienst 

georganiseerd door de Verbroedering van Oud-strijders van het 8ste Regiment Artillerie ter ere 

van de gesneuvelden van dat regiment. Schermkampioenschappen legerkorpsen en 

cavaleriekorpsen. Eedaflegging van de onderluitenants van de 90ste promotie (A en Gn) en de 

75ste promotie (Inf en Cav). Banket t.g.v. de 10de verjaardag van de Amicale des Maréchaux-

ferrants. Kunstsoirée georganiseerd door de vereniging Agrément-Dévouement-Altruisme-Science 

A.D.A.S. t.b.v. de hulpkas. Militairen gevraagd om te helpen bij het oplaten van 200 ballons door 

de wezen van het wezenhuis Sint Joris. 

161. 635. Brussel.  1 farde 

1932 
Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering van het 2de en 22ste Linieregiment afdeling 

Brabant. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Verbroedering der Oud-Strijders van het 7de 

Linieregiment. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Vriendenkring van Oud-Strijders van 

den Yzer t.b.v. de hulpkas. Soirée georganiseerd t.b.v. het Institut des Invalides d’Uccle. Feest 

georganiseerd door de Verbroedering der Oud-Strijders van het 2de Regiment Carabiniers. Feest 

georganiseerd door de Verbroedering van het 3de Regiment Artillerie. Naamlijst van de 

voetballers en begeleiders die deelnemen aan de wedstrijd Groot-Brittannië-België. Banket 

aangeboden door de Verbroedering van de Transportkorpsen van het Veldleger. 

Schooluitzendingen op het N.I.R. (bevat programma’s en voorstelling van de werking). Concert 

georganiseerd door La Fourragère t.b.v. het Koninklijk Museum van het Leger voor de aankoop 

van stukken. Journées Médicales. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de NVI-afdeling van de 

Woluwe’s t.b.v. de hulpkas. Gala t.b.v. het Maison des Invalides afdeling Ukkel. Gala 
georganiseerd door de Verbroederingen van de Carabiniers-Wielrijders (oud-strijders en na-

oorlogse) t.b.v. de hulpkas. Gala georganiseerd door Les Invalides Prévoyants. Uitreiking van de 

Medaille van de Vrijwilliger aan leden van de Amicale des Anciens Combattants du Corps 

Expéditionnaire Belge en Russie ACM. Gala georganiseerd door de Fédération des Sociétés 

Wallonnes de l’Arrondissement de Bruxelles. 80ste verjaardag van de Fraternelle Belge 

voorzienigheidskas. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Corporation des Bouchers et 

Charcutiers de l’Arrondissement de Bruxelles t.b.v. verschillende goede doelen. Gala van de 

Vriendenkring van Oud-Strijders van den Yzer. Schooluitzendingen op de radio. Gala 

georganiseerd door de Verbroedering van het 8ste Regiment Artillerie (bevat een programma met 

aankondiging van een concert met violiste Annie Mesritz en een promotiefotokaart van C. 

Panzera. Overhandiging van de vlag van de Société Royale des Anciens Militaires de la Campagne 
1870-1871 aan het Koninklijk Museum van het Leger n.a.v. de ontbinding van de vereniging. 

Concert georganiseerd door La Fourragère t.b.v. de oprichting van een monument voor luitenant-

generaal baron Michel. Feest georganiseerd door de Normaalschool voor leraren t.b.v. de 

oprichting van een kinderbibliotheek. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Verbroedering 

van Oud-Strijders van het 1ste Gidsen t.b.v. de hulpkas i.s.m. de Broeders van de Christelijke 

Scholen die hun eeuwfeest vieren. Liefdadigheidsconcert georganiseerd door de Association 

Nationale des combattants du Front (A.N.C.F. t.b.v. de hulpkas. Liefdadigheidsgala met vertoning 

van de Belgische film Le Carillon de la Liberté in theater Marivaux t.b.v. verschillende goede 

werken van de koningin. Liefdadigheidsgala georganiseerd door de Verbroedering der Oud-

strijders van het 8ste, 18de en 28ste Linieregiment en het 8ste Vestinglinieregiment met vertoning 

van de film Les Cropix de Bois in theater Marivaux t.b.v. verschillende goede werken. Scherm- en 

kunstfeest georganiseerd door het 9de Linieregiment. Lunch ter afsluiting van de ceremoniën ter 
herinnering aan de Slag bij Steenstraat georganiseerd door de Verbroedering der Grenadiers Oud-

strijders. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door alle verbroederingen van de cavalerie t.b.v. de 

hulpkassen. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de school voor verpleegsters. Uitreiking van de Medaille 

van de Vrijwilliger aan leden van de Verbroedering van het 9de Linieregiment. Manifestatie voor 

kapitein Castiaux, voorzitter van de Union Nationale des Officiers Invalides de Guerre. Congres 

van de Association Française pour l’Avancement des Sciences. Wedstrijd balspel t.b.v. Les 

Chevaliers de Zanzi en Les Invalides Prévoyants. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de 

Verbroedering der Oudstrijders van het Regiment Karabiniers Prins Boudewijn van het 3de 



Archief van  ...  te ... Nummer toegang: xxxx  

 40 

Regiment Karabiniers en van het 1ste Vestingkarabiniersregiment t.b.v. de hulpkas. Uitreiking van 
de nestel in de kleuren van de Leopoldsorde aan het embleem van het 22ste Linieregiment. 

Processie n.a.v. Sacramentsdag. Concert in het Paleis voor Schone Kunsten n.a.v. het eeuwfeest 

van het muziek van het 1ste Gidsen i.s.m. het Conservatoire Africain. Inhuldiging van de afdeling 

Tsjechoslowakije in het Koninklijk Museum van het Leger. Inhuldiging van de vlag van 

Verbroedering van de Intendantiediensten van de Veldtocht 1914-1918. Jachtritt georganiseerd 

door de bereden eenheden van het garnizoen. Soirée georganiseerd door de Verbroedering der 

Oud-strijders van het 16de Linieregiment. Thé de Gala georganiseerd door het Rode Kruis van 

België i.s.m. Minerva Motors. Uitreiking van de Medaille van de Vrijwilliger aan leden van de 

Fédération Nationale des Volontaires de Guerre. Openbare concerten in de maand juli. 

Kranslegging aan het graf van de Onbekende Soldaat door de ambassadeur van Argentinië. 

Journées Médicales. Plechtige eredienst ter ere van de gestorven politieke gevangenen. 
Parlementaire vraag i.v.m. het taalgebruik bij een onthulling van een memoriaal voor de 

Grenadiers. Openbare concerten in de maand augustus. Bundel aangaande de Nationale Feestdag. 

Kranslegging aan het graf van de Onbekende Soldaat door de minister van Buitenlandse Zaken 

van Portugal César de Souza Mendes. 50ste verjaardag van de Belgische Wielrijdersbond in het 

Heizelpaleis. Uitreiking van de Medaille van de Vrijwilliger aan oudgedienden van het 9de 

Linieregiment. Inhuldiging van een monument voor kapitein der reserve vlieger Thieffry. Retraite 

in Molenbeek. Zwemwedstrijd georganiseerd door het 9de Linieregiment. Vraag om een Amicale 

des Soldats Rengagés de l’Armée Belge te mogen oprichten. Liefdadigheidsfeest georganiseerd 

door de Verbroedering der Oud-strijders van het 6de en 12de Regiment Artillerie t.b.v. de hulpkas. 

Liefdadigheidsgala georganiseerd door de Verbroedering der Grenadiers Oud-strijders. 

Vrijwilligers gezocht voor een fakkeltocht georganiseerd door de Union des Commercants van de 

Vlaanderen- en Sint Catharinastraat en omliggende. Ceremonie op het Martelarenplein (bevat twee 
politieverordeningen voor die dag) met o.a. deelname van de Fraternelle des Vieux Volontaires 

Combattants de la Grande Guerre. Inhuldiging van het monument voor Ernest Solvay. 

Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Amicale des Anciens Prisonniers Civils de Sennelager, 

d’Holzminden et de Diest t.b.v. de hulpkas. Concert georganiseerd door La Fourragère t.b.v. het 

Koninklijk Museum van het Leger voor de aankoop van stukken. Liefdadigheidsfeest 

georganiseerd door La Maison des Invalides t.b.v. de leden. Plechtige eredienst voor de 

gesneuvelden van het 9de Linieregiment. Soirée georganiseerd door Le Souvenir Belge. 

Wapenschouw en uitreiking van eretekens aan oud-strijders van het 8ste, 18de, 28ste 

Linieregiment en 8ste Vestinglinieregiment. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door het Nationaal 

Werk voor Oorlogswezen. Inhuldiging op de begraafplaats van Evere van een monument voor de 

pioniers van Congo. Inhuldiging van een monument voor de graaf de Theux de Meylandt. Journée 
du Carabinier Combattant. Plechtige eredienst voor de gesneuvelden. Processie van Sint Albertus 

de Grote. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Cercle des Anciens Combattants Patriotisme 

et Charité t.b.v. de oorlogswezen. Soirée georganiseerd door de Fédération des Volontaires de 

Guerre afdeling Brussel. Diner op het Ministerie van Buitenlandse Zaken t.g.v. Koningsdag. Vraag 

om figuranten voor het stuk L’Aiglon in het Gallerijtheater. Plechtige eredienst op Sint Barbara ter 

ere van de gesneuvelden van het 2de en 8ste Regiment Artillerie. Jaarlijks gala georganiseerd door 

de Union des Mères et des Veuves de Guerre. Automobielsalon. Concert georganiseerd door La 

Fourragère t.b.v. het Koninklijk Museum van het Leger voor de aankoop van stukken. 

Internationaal congres van de Fédération Internationale des Concerts. Halve finale van de Grote 

Prijs van de Koning t.b.v. de oorlogsinvaliden. Ceremonie aan het monument van de gesneuvelde 

artilleristen georganiseerd door de artillerie-eenheden van het garnizoen. Retrospectieve militair 

feest (bevat een programma van de Aldershot Tattoo uit 1932). Uitreiking van de prijzen van de 
koloniale scholenwedstrijd. Relais Sacré. Openbare concerten voor de maand mei. Vraag naar 

vrijwilligers voor de operette La Fille du Tambour-Major. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door 

de Union des Droguistes t.b.v. Les Invalides Prévoyants. 

1621. 636. Brussel.  1 farde 

1933 
Liefdadigheidsfeest van de Verbroedering van het 2de Carabiniers. Concert t.b.v. La Fourragère. 

Soirée in het gemeentelijk theater in de Lakenstraat georganiseerd door de Entente des Prisonniers 

Politiques du Grand Bruxelles t.b.v. de behoeftige en invalide politieke gevangenen. Gala 

georganiseerd door het Comité du Mémorial aux Morts Glorieux des 1r et 4e Chasseurs et le 1r 

Chasseurs à Pied de Forteresse t.b.v. de oprichting van dat monument en verscheidene goede 
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werken van de verbroedering, tentoonstelling georganiseerd door Colombe Joyeuse i.s.m. de 
duivendienst van het leger. Feest t.b.v. de verbroedering van het 10de Linieregiment in de salons 

van de Grande Harmonie. Soirée van de verbroederingen van het 1ste, 2e, 3de en 4de Carabiniers 

en de Zwarte Duivels in het Koninklijk Munttheater t.b.v. hun hulpkassen. Lijst van militaire 

concerten tijdens de maand juni in het park van Brussel, Terkamerenbos, Waux Hall en repetities 

in het Militair Hospitaal door het 1ste Carabiniers, 8ste Linie, 9de Linie en 1ste Grenadiers. Gala 

van de Verbroedering van het 2de en 8ste Artillerie t.b.v. de hulpkas. Bal van de Kring van 

Reserveofficieren en de Vriendenkring van oud-gedienden van de E.S.L.R. van de D.T.C.A. in 

Résidence Palace. Gala in het Koninklijk Theater in de Galeries Saint Hubert van de 

Verbroedering van het 9de Linieregiment t.b.v. de hulpkas (deelname van V. Francen en mevrouw 

Mary Marquet die Misanthrope van Molière zullen vertolken). Jaarlijkse vergadering van het 

O.N.O.G. Oeuvre Nationale des Orphelins de la Guerre. Vraag naar tenors in de eenheden in 
garnizoen in Brussel om deel te nemen aan "spirituele concerten". Banket van de Confédération 

des Travailleurs Intellectuels de Belgique. Ceremonie voor de voormalige politieke gevangenen in 

het stadhuis. Uitreiking van Herinneringsmedailles 1914-1918 aan agenten van de militaire 

inlichtingendiensten Verbroedering "Pro Patria" in de gotische zaal van het stadhuis. Oprichting 

van een Amicale des Sous-Officiers Aviateurs de Belgique. Tentoonstelling van de ontwerpen 

voor het monument van de infanterie. Drielandenkampioenschap voetbal Frankrijk-België. Finale 

schermkampioenschap in het M.I.L.O. Algemene vergadering van de Fédération Nationale de 

Réassurance des Combattants. Gala van de Verbroedering van oud-strijders van het 9de Linie. 

Jaarlijks galabal van de Union des Artistes d'expression française - vraag om 25 figuranten. Gala 

van de Invalides Prévoyants in het Théâtre des Galeries. Tentoonstelling van campingsport en 

toerisme t.b.v. de oorlogsmoeders en oorlogswezen. Thee georganiseerd door de federale raad van 

de Nationale Federatie van Militaire Gemutileerden en Oorlogsinvaliden. Banket georganiseerd 
door de Association des Détaillants de Tabacs et Cigares de Belgique n.a.v. haar 37ste verjaardag. 

Wapenschouw bij het 14de Artillerie. Drielandenkamioenschap voetbal België-Groot-Brittannië. 

Banket aangeboden door het A.O.C. Tentoonstelling georganiseerd door de Union des Mères et 

Veuves de guerre in de grote hall van de Halfeeuwfeestpaleizen. Vier trompetters te paard en 20 

soldaten om te figureren in het stuk "Michel Strogoff" in het Luna Park Theater. 

Herdenkingsdienst voor de gesneuvelde grenadiers en ter herinnering aan de Slag bij Steenstrate. 

Schermgala tussen Frankrijk en België georganiseerd door de Fédération Royale Belge des Cercles 

d'Escrime afdeling Brabant. Gala van de verbroederingen van de 4de legerdivisie. Artistiek gala 

georganiseerd door de Corporation des Bouchers et Charcutiers de l'Arrondissement de Bruxelles 

t.b.v. Les Invalides Prévoyants. Begrafenis van senator Joseph Nolf in Merksem bij Antwerpen. 

Eredienst georganiseerd door de Verbroedering van Grenadiers Strijders van 1914-1918 voor de 
gesneuvelde grenadiers. Banket georganiseerd door de Verbroedering van Grenadiers Strijders van 

1914-1918 ter herinnering aan de Slag bij Steenstrate. Inhuldiging van het monument voor de 

gesneuvelden van de Projecteurs der Genie in de Sint-Annakazerne. Retrospectief defilé van 

fietsen georganiseerd door Le Soir in Terkamerenbos. Sprookjesnacht op de Heizel georganiseerd 

door het Syndicat d'Initiative de la Ville de Bruxelles. Militair feest in de Halfeeuwfeestpaleizen 

georganiseerd de Vriendenkring van Officieren van de Veldtocht 1914-1918 i.s.m. de 

Vriendenkring van Onderofficieren van het Leger t.b.v. de goede doelen van de Vriendenkring en 

de Cercle Militaire Baudouin. Vraag aan de minister om beschermheer te worden van de 

Fédération des Anciens de l'Armée d'Occupation. Inhuldiging van de vlag van de Fédération des 

Anciens de l'Armée d'Occupation op de Grote Markt (bundel bevat een programma - tevens 

ceremonie aan de Onbekende Soldaat en de "Poilu Inconnu" in Laken). Vergadering van de 

Verbroedering van de Militaire en Intergeallieerde Inlichtingendiensten met uitreiking van 
eretekens. Paardenwedstrijd georganiseerd door l"Etrier Belge - vraag om militairen in historisch 

uniform. Herdenkingsdienst voor de gesneuvelden van het 1ste en 21ste Linieregiment 

georganiseerd door de Verbroedering van het 1ste en 21ste Linie en 1ste Vestinglinieregiment. 

Gala in het Theater Alhambra georganiseerd door het Oeuvre Automobile pour Invalides de 

Guerre. Symfonisch orkest voor liefdadigheidsfeest van het Oeuvre de l'Hospitalité (bundel bevat 

een rapport over de werking van deze instelling en begroting van 1931). Gala-avond van de 

Section Auxiliaire Fémine Belge, ondersectie van de F.I.D.A.C. in het Paleis voor Schone 

Kunsten. Inhuldiging van de vlag van de Fédération Nationale des Volontaires de Guerre. Week 

van het water - deelname van harmonieën van de Franse Marine - met ondermeer nautisch 

volksfeest aan de Van Praetbrug. Muziekkunstmanifestatie georganiseerd door de Association des 

Combattants, Invalides, Deportés et Prisonniers Politiques de la Banque Nationale de Belgique 
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(bundel bevat een programma). Nachtelijk feest op de Heizel georganiseerd door het Syndicat 
d'Initiative de la Ville de Bruxelles - vraag om schijnwerpers. Lijst van militaire concerten in de 

maand augustus in het park van Brussel, Waux Hall en repetities in het Militair Hospitaal van het 

8ste en 9de Linie, het 1ste Grenadiers en het 1ste Gidsen. Feest van de Vrijwilligers georganiseerd 

door de Fédération Nationale des Volontaires de Guerre met uitreiking van de Medaille van de 

Vrijwilliger en inhuldiging van de vlag van de Fédération Nationale des Volontaires de Guerre. 

Volksconcerten in het Paleis voor Schone Kunsten - plaatsen voorbehouden voor militairen van 

het garnizoen Brussel (bevat een krantenknipsel i.v.m. operazangeres Maria Muller van de 

Metropolitan Opera in New York. Bevat tevens een bezwaar van de directeur van de KMS dat 

men door reclame te maken voor buitenlandse artiesten de binnenlandse artiesten boycot). 50ste 

verjaardag van de erkenning door de stad Brussel van de Société Les Compagnons de Saint-

Laurent. Onderrichting i.v.m. de voorwaarden van deelname van militaire muziekkorpsen aan 
feestelijkheden. Feest in het Heizelstadion georganiseerd door het Oeuvre des Automobiles pour 

Invalides de guerre. 

1622 637. Brussel. 1 farde 

1934 
Sprookjesnacht op de Heizel georganiseerd door de Union Syndicale des Hôteliers, restaurateurs et 

limonadiers. Inhuldiging van de Finse afdeling in het Koninklijk Legermuseum. Krantenknipsels 

i.vm. Waalse feesten en “folklore belge”. 

 638. Brussel. 1 farde 

1935 
Concert t.b.v. de Albert I bibliotheek. Inhuldiging van de nieuwe zalen van het Koninklijk 

Legermuseum door de koning. 

 639. Brussel. 1 farde 

1936 
Concert georganiseerd door La Fourragère t.b.v. de aankoop van stukken voor het Koninklijk 

Legermuseum. 

 640. Brussel. 1 farde 

1937 
Correspondentie i.v.m. de Fédération nationale des Prisonniers Politiques. (1933-1937). 

Ccremonie n.a.v. de verjaardag van de Slag aan de IJzer. Herdenkingsmis ter ere van de 
gesneuvelde Franse en Belgische officieren georganiseerd door de Société des Officiers Français 

en Belgique. Manifestatie ter ere van de leraren en leerlingen uit Nederland die de fasten van de 

Vlaamse Letteren komen bezoeken. Opening van Cinéac Bourse t.b.v. het Oeuvre Les Invalides 

Prévoyants. Diner op het Ministerie van Buitenlandse Zaken t.g.v. Koningsdag. Italiaans-Belgisch 

schermgala georganiseerd door de Fédération royale belge des Cercles d’Escrime. Ceremonie aan 

het monument van de Onbekende Soldaat en aan het monument voor de gesneuvelden van de 

Genie georganiseerd door het Comité d’Action des Fraternelles et Sociétés d’Anciens Militaires du 

Génie. Finale van de Grand Cross Country georganiseerd door Le Soir. Muziekkorps van het 9de 

Linie vervang het muziekkorps van de Grenadiers. Feest georganiseerd door de Association des 

Habitants du Quartier des Grenadiers. Algemene vergadering van de nationale werken voor 

oorlogswezen en de wezen t.g.v. een werkongeval. 

 641. Brussel.  1 farde 

1938 
Concert t.b.v. de Fédération Nationale Ex)-Prisonniers Politiques de la Guerre. Inhuldiging van de 
vlag van de Verbroedering Ballingschap Duitschland. Bijeenkomst van de afgevaardigden van de 

Olympiade Colombophile. Cyclo-gala in het Sportpaleis georganiseerd door de Verbroedering der 

Zwarte Duivels. Ceremonie georganiseerd door de Nationale Arbeidstentoonstelling. 

Tentoonstelling Les Ailes dans le Livre, la Revue et l’Image georganiseerd door het Museum van 

het Boek. Jaarlijks banket van de Fédération des Entrepreneurs belges de voirie. Gala van de 

Infanterie. Sportfeest op de Heizel voor leerlingen van de middelbare normaalscholen van de 

Brusselse agglomeratie. 50ste verjaardag van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg. Plechtige 

eredienst ter ere van de gesneuvelde militairen van de 3de en 4de Legerdivisie. Ceremonie ter ere 
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van Gabrielle Petit. Sportwedstrijd van de middenscholen. Inhuldiging van de Avenue President 
Masaryk. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de NSB-afdeling Brussel-stad. Matinee georganiseerd door 

Les Invalides Prévoyants t.b.v. de militairen van het garnizoen. Sport- en kunstsoirée t.b.v. de 

hulpkas van de Cercle Sportif van het 1ste Regiment Gidsen t.g.v. de 10de verjaardag van de 

oprichting. Plechtige zitting tere ere van de historicus Henri Pirenne. Concert t.g.v. de 25ste 

verjaardag van Quatuor Pro Arte. 2de Journée de la motorisation georganiseerd door de 

Fraternelles des Unités Motorisées de la Campagne 1914-1918 (bevat krantenknipsels). 

Bijeenkomst georganiseerd door het Front Sportif Belge met première van de film over de 

Olympische Spelen in Berlijn 1936. Ontvangst van de officieren die deelgenomen hebben aan de 

internationale paardenwedstrijd in Boekarest. Filmvoorstelling over brandbeveiliging m.b.v. 

automatische blussers Champion. Kunstsoirée in het Koninklijk Conservatorium t.b.v. de 

oorlogswezen georganiseerd door de Royal Cercle de Billard des Invalides. Gala van de 
Verbroedering Ballingschap Duitschland. Plechtige uitreiking van medailles voor daden van moed 

en menslievendheid. Officiële ontvangst door de minister van Binnenlandse Zaken en Transport 

van de leden van het Internationaal Congres voor Ortophenie. Plechtige uitreiking van de prijzen 

voor laureaten van de 8ste wedstrijd voor koloniale scholen. Zwemwedstrijd georganiseerd door 

de Brussels Swimming Club. Feest ter ere van het leger. Eeuwfeest van de inhuldiging van het 

standbeeld van Belliard. Gala t.b.v. het Nationaal Werk der Oud-Strijders. Banket ter afsluiting 

van het 11de congres van de Société Internationale de Chirurgie. Herinnering aan de 

septemberdagen van 1830 georganiseerd door Les Galas du folklore Wallon (bevat een 

klachtenbrief). Concert georganiseerd door het Voedingsalon t.b.v. het Nationaal Werk voor 

Weggevoerde Oud-Strijders en Politieke Gevangenen O.N.A.C. Receptie georganiseerd door het 

Ministerie van Opvoeding ter ere van de deelnemers van het internationaal congres van 

orientalisten. Inhuldiging van de vlag van de afdeling Motorrijders van de Confederatie van Na-
Oorlogse Verbroederingen COFAG-CONOV. Gala t.b.v.  de Loisirs du Soldat van het 8ste 

Linieregiment. Inhuldiging van de vlag van de Na-Oorlogse Verbroedering van het 1ste en 2de 

Regiment Grenadiers. Ontbijt georganiseerd door de Vriendenkring van Reserveofficieren en –

Onderofficieren van de Carabiniers en Carabiniers-Wielrijders t.g.v. de 10de verjaardag van de 

vereniging. Inhuldiging van een memoriaal in het beursgebouw voor de gesneuvelde Franse en 

Belgische leden van de beurs. Uitreiking van de Prijs van de Koning en Prijs van de Regering aan 

deelnemers van de nationale schietwedstrijd. Diner georganiseerd door het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken t.g.v. Koningsdag. 20ste verjaardag van de Wapenstilstand en gala 

georganiseerd door de Association des Anciens Combattants 1914-1918 Les poilus de France 

t.b.v. de hulpkas. Plechtige eredienst ter ere van de gesneuvelde Franse en Belgische officieren 

georganiseerd door de Société des Officiers Français de Belgique. Plechtige eredienst in de 
synagoge van Brussel ter herinnering aan de helden van de oorlog en Wapenstilstand. Lunch op de 

naamdag van Sint Cecilia georganiseerd door het Syndicat des Artistes Musiciens de Bruxelles. 

Prijsuitreiking aan oorlogswezen en wezen georganiseerd door het Nationaal Werk voor 

Oorlogswezen. Ceremonie aan het monument voor de gesneuvelden van de Genie. Soirée 

georganiseerd door de Amicale des caporaux et soldats rengagés du 9e régiment t.b.v. de hulpkas. 

25ste verjaardag van de Syndicale Kamer van de Cinematografie. Soirée van de Société des 

Anciens Sous-officiers Français en Belgique. Banket georganiseerd door het uitvoerend comité 

van het Ijzergedenkteken voor koning Albert ter ere van haar leden. Banket van de Amicale des 

Anciens Combattants et Déportés van de Société Bruxelloise d’Auto-transports. 

163. 642. Brussel.  1 farde 

1939 
Symfonie n.a.v. de 75ste verjaardag van het Belgische Rode Kruis. Vraag om deelname van de 

Cercle Musical "Grenade & Plumet" van de Rijkswacht voor een concert in het Legermuseum 

(bevat een naamkaartje van eregeneraal Merzbach). Boom van de Vriendschap georganiseerd door 
de Club des Souriants. Jubileumfeest van dramatisch auteur Germain-Lucigny. Inhuldiging van de 

vlag van de Nationale Vereniging van Belgische Oorlogskruisen. Concert in het Legermuseum 

t.b.v. La Fourragère. Filmgala in het  Coliséum t.b.v. de "Nationale Inteekening Eskadril der 

Negen Provincien-Souscription Nationale Escadrille des Neuf Provinces. 20ste verjaardag van de 

NSB met vlaggenstoet. Inhuldiging van het 3de Salon van schrijvers oud-strijders. Inhuldiging van 

de vlag van Les Grands Invalides de Guerre Français en Belgique door de Alsaciens et Lorrains in 

België. 50ste verjaardag van de Cercle Royal Africain. Gala-avond georganiseerd door Les Grands 

Invalides de Guerre Français en Belgique. Inhuldiging van een replica van de vlag van de 1ste 



Archief van  ...  te ... Nummer toegang: xxxx  

 44 

Legerdivisie door de oud-strijders van de 6de Legerdivisie. 20ste verjaardag van de NVI-afdeling. 
Banket van de Fédération des Entrepreneurs Belges de Voirie. Jaarlijkse herdenking ter 

herinnering aan de nationale helden, georganiseerd door de Nationale Federatie van Ex-Politieke 

Gevangenen aan het monument van Gabriëlle Petit. Ontbijt georganiseerd door de Nationale Unie 

van Reserve Officieren n.a.v. hun jaarlijkse algemene vergadering. Gala t.b.v. de geteisterden in 

Chili. 20ste verjaardag van de stichting van de NVI met academische zitting. Algemene 

vergadering van de NVI. Algemene vergadering van de O.N.A.C. Oeuvre Nationale Des Anciens 

Combattants. Filmgala georganiseerd door de Franse Kamer van Koophandel van Brussel. 

Jubelcongres van de Jeunesse Estudiantine Catholique Feminine (prinses Josephine-Charlotte zal 

aanwezig zijn). Soirée t.b.v. de hulpkas van de oud-strijders, invaliden en politieke gevangenen 

van de Nationale Bank van België in theater Patria. Spreelbeurt "A travers l'Afrique française" van 

de Franse generaal Pierre Weiss in de zaal van Union Coloniale georganiseerd door de Cercle 
Militaire Baudouin. Voorrondes van de militaire radiowedstrijd i.s.m. Radio Antwerpen in zaal 

Union Coloniale georganiseerd door Tribune Radiophonique du Combattant. Inhuldiging van de 

vlag van de Plus Grands Mutilés et Invalides aangeboden door de scholen van België - een vlag 

voor de Vlaamse en een vlag voor de Waalse provincies om vertegenwoordiging bij begrafenissen 

te vergemakkelijken. Misviering ter herinnering aan de gesneuvelde Grenadiers. Finale kaatsen 

(Coupe Mouvet) in de ballodroom aan de Grote Zavel t.b.v. Les Invalides Prévoyants. Inhuldiging 

van de vlag van de Na-Oorlogse Verbroedering van het 1ste en 2de Grenadiers. Uitreiking van 

eretekens voor daden van moed en zelfopoffering in het Paleis der Academieën in aanwezigheid 

van de koning. 2de Farmaceutische Dagen georganiseerd door het Algemeen Apothekers 

Verbond-La Nationale Pharmaceutique (bevat en programma en uurrooster). Feest van de 

Belgische Gymnastiek Federatie in het Paleis voor Schone Kunsten. Inhuldiging van de 

verzameling Brouwet in het Legermuseum. Interregimentair zwemkampioenschap georganiseerd 
door de S.E.P.C.S.A. Société d'Education Physicque du Cadre Subalterne de l'Armée (luitenant-

kolonel Adam was voorzitter). Uitreiking van eretekens aan de Grootst Oorlogsverminkten (bevat 

een brief met een kritische uiteenzetting over het ontstaan van deze vereniging en waar ze voor 

staat). Misviering voor de overleden leden van de Koninklijke familie en gesneuvelden in de Sint-

Jacobus-op-de-Coudenberg-kerk georganiseerd door Le Souvenir Belge. Herdenkingsmis in de 

Anglicaanse kerk voor de 25ste verjaardag van het begin van de oorlog georganiseerd door de 

Fédération des Anciens Combattants Russes en Belgique ter herinnering aan de tsaar, koning 

Albert I en alle vorsten en de gesneuvelden. Filmsoirée "Ceux qui veillent" in cinema Coliseum. 

Inhuldiging van het kinderpark Reine Astrid aan de Heizel (bevat een nota over het ontstaan van 

de "Parc d'Enfants Reine Astrid". Soirée georganiseerd door de Verbroedering van het 9de 

Linieregiment. Herdenkingsdienst voor de in Duitsland overleden burgerlijke gevangenen 
georganiseerd door de Amicale des Anciens Prisonniers Civils de guerre, internés en Allemagne 

(bevat een uitnodiging in de vorm van een doodsbrief). Fancy-fair t.b.v. behoeftige families van 

militairen van het 1ste Grenadiers in het Paleis van Schone Kunsten. Soirée in het Koninklijk 

Circus t.b.v. het Oeuvre des Invalides Prévoyants en van het comité voor hulp aan behoeftige 

famiies van gemobiliseerde Brusselaars. Eredienst in de synagoge aan de Regentschapsstraat ter 

herinnering aan de Wapenstilstand en de gesneuvelden. Diner voor de consuls van België t.g.v. 

hun bezoek aan de 19de Foire Internationale de Bruxelles. 

 643. Brussel.  1 farde 

1940 
Herdenkingsdienst voor koning Albert en koningin Astrid georganiseerd door de Verbroedering 

van het 9de Linieregiment. Jaarlijks gala van de Fédérale des Prisonniers Politiques Mutilés et 

Invalides de la Guerre in zaal Union Coloniale t.b.v. het Oeuvre Nationale du Service Social aux 

Familles des Militaires. Banket van de Fédération des Entrepreneurs Belges de Voirie. 

Herdenkingsdienst voor minister Sap. Kampioenschap cross-country 1939-1940 finale van de 
Groepering D.A.T. Concert t.b.v. La Fourragère. Feest van de Verbroedering van Grenadiers t.b.v. 

het Oeuvre Nationale de Service Social aux Familles de Militaires (de kliek van de Grenadiers 

mag oude uniformen dragen). Filmgala in cinema Eldorado t.b.v. het Oeuvre Nationale de Service 

Social aux Familles de Militaires georganiseerd door de Royale Union Coloniale Belge. Feest in 

het Koninklijk Vlaams Theater georganiseerd door de Royal Cercle Meyerbeer t.b.v. Aide aux 

Familles Nécessiteuses des Mobilisés Bruxellois. Uitreiking van de degen van de koning in de 

Koninklijke Militaire School. 
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 644. Burkel.  1 farde 

1931 
Inhuldiging van het monument van het 1ste Regiment Gidsen. 

 645. Corroy-le-Grand.  1 farde 

1926 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Het aangeboden diner door het gemeentebestuur 

aan de muzikanten van het 13de Linie, had dysenterie tot gevolg. 

 646. Cortil-Noirmont.  1 farde 

1929 
Inhuldiging van de vlag aan de oud-strijdersafdeling van de gemeente. 

 647. Court Saint Etienne.  1 farde 

1933-1936 
Liefdadigheidsconcert in het park van kasteel Rianwelz. Inhuldiging van de vlag van de NSB-

afdeling en aan de NVI-afdeling. 

 648. Diest.  1 farde 

1920-1937 
Inhuldiging van de vlag van de NVI-afdeling. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders.  Oprichting van een Vriendenkring van 

Onderofficieren van het garnizoen van Diest en de inhuldiging van de vlag er van. 

Liefdadigheidsfeest ingericht door de oud-strijders t.b.v. het monument van koning Albert aan de 

IJzer. Inhuldiging van de vlag van de Vuurkruisers afdeling Diest. Uitreiking van eretekens. 

 649. Dilbeek.  1 farde 

1926-1939 
Concert t.b.v. de slachtoffers van de overstroming. Paardenwedstrijd t.b.v. het O.N.I.G. Oeuvre 
Nationale des Invalides de la Guerre. Paardenwedstrijd t.b.v. het NVI. Paardenwedstrijd t.b.v. het 

O.N.I.G. (1928, 1929).  10de verjaardag van de oud-strijdersbond. Paardenwedstrijd t.b.v. het 

O.N.I.G. (1931, 1933). Inhuldiging van de vlag van de Amicale d'Enfants de Combattants en 

uitreiking van eretekens. Concert t.b.v. de hulpkas van de Oud-Strijders Bond van Dilbeek. 

Paardenwedstrijd t.b.v. het O.N.I.G. Feest t.b.v. de hulpkas van de Oud-Strijders Bond van 

Dilbeek (1936, 1937). 20ste verjaardag van de Wapenstilstand. Patriottische optocht georganiseerd 

door de Oud-Strijders Bond van Dilbeek. 20ste verjaardag van de Oud-Strijdersbond van Dilbeek. 

Paardenwedstrijd t.b.v. het O.N.I.G. 

 650. Drogenbos.  1 farde 

1928-1939 
10de verjaardag NSB-afdeling. Inhuldiging vlag van de lokale NVI afdeling. Uitreiking Vuurkruis 

met concert van de Gidsen. 

 651. Eigenbrakel.  1 farde 

1921-1939 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Deelname muziek der Grenadiers aan een fancy-
fair. Inhuldiging van het monument van kardinaal Mercier. Inhuldiging vlag van de Vriendenkring 

der Vuurkruisers. Kampioenschap turnen van de katholieke dames. Inhuldiging van de vlag van de 

Vuurkruisers. Uitreiking van eretekens. 

164. 652. Elsene (Ixelles). 1 farde 

1920-1932 
Inhuldiging van de vlag van de NSB. Inhuldiging van het monument voor de gesneuvelde 

rijkswachters. Taptoe. Nationaal congres van de politieke gevangenen met inhuldiging van de vlag 

van de Association des Prisonniers Politiques des Cantons d'Ixelles, aangeboden door de scholen 

(bevat een rapport van dit congres). Taptoe. Inhuldiging van een monument voor de gesneuvelde 

oud-leerlingen van de school nr. 1. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de hulpkas van de Association des 

Prisonniers Politiques. Inhuldiging van decoratieve motieven op de gemeentelijke begraafplaats. 
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Inhuldiging van het memoriaal voor de gesneuvelde oud-leerlingen van de school nr. 5. 
Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Cercle des Protecteurs de l'Enfance t.b.v. de Japanse 

kinderen die slachtoffer werden van een natuurramp. Inhuldiging van het memoriaal voor de 

gesneuvelde oud-leerlingen van het Sint-Bonifaasinstituut. Inhuldiging van het memoriaal voor de 

gesneuvelde leden van de Swimmig Club in het zwembad. Inhuldiging van het memoriaal voor de 

gesneuvelde parochianen van de Heilige Drievuldigheidparochie. Inhuldiging van het memoriaal 

voor de gesneuvelde oud-leerlingen van school nr. 9. Jaarlijkse interregimentaire wandeltocht 

georganiseerd door de Ligue des Intérêts Matériels. Inhuldiging van het memoriaal voor de 

gesneuvelde oud-leerlingen van de Ecole Primaire Supérieure. Inhuldiging van het memoriaal voor 

de gesneuvelde oud-leerlingen van school nr. 11. Taptoe. Kalenderverkoop t.b.v. L'Adoption, 

Nationaal werk voor hulp aan geteisterden van de oorlog en aan behoeftige ex-gevangenen. Taptoe 

met fakkeltocht georganiseerd door de Fédération des Sociétés Ixelloises. Misviering ter ere van 
de gesneuvelden. Vraag om muziekkorps voor de ceremonie n.a.v. predikaat koninklijk van de 

vereniging van oudleerlingen van de school nr. 5. Turnfeest georganiseerd door de Cercle 

Philantropique Les commerçants de Ten-Bosch t.b.v. de oorlogsblinden. Inhuldiging van het 

monument der gesneuvelden. Soirée in de Splendid Cinéma t.b.v. de Association des Prisonniers 

Politiques. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de Asiles des soldats invalides belges in theater Comedia. 

Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Association Nationale des Combattants du Front t.b.v. 

haar hulpkas. Feest georganiseerd door de Amicale Philantropique de Ten Bosch-Ixelles t.b.v. de 

oorlogsblinden.Misviering ter ere van de overleden politieke gevangenen georganiseerd door de 

Association des Prisonniers politiques des cantons d'Ixelles et de St Josse Etterbeek in de Sint 

Bonifaaskerk. Gala georganiseerd door de NVI in zaal Union Coloniale t.b.v. haar hulpkas en het 

Sint-Niklaasfeest van de kinderen van de invaliden. Liefdadigheidsfeest georganiseer door de 

Camarades de Combat (eertijds Alliance des Combattants) t.b.v. de oorlogsblinden. 
Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Amicale Philantropique de Ten Bosch-Ixelles t.b.v. de 

oorlogsblinden en de grootinvaliden in zaal Eddys Studie Art. Eeuwfeest van de Naamse Poort. 

Misviering georganiseerd door de Association des Prisonniers politiques des cantons d'Ixelles et de 

St Josse Etterbeek in de Sint Bonifaaskerk ter ere van de overleden politieke gevangenen. 

Inhuldiging in de lokalen van de Compagnie Continentale du Gaz van een memoriaal ter 

herinnering aan haar gesneuvelde werknemers. Inhuldiging van het monument van graaf Woeste 

georganiseerd door het Verbond der Katholieke Vereenigingen en Kringen (tijdens de ceremonie 

wordt de cantate Patrie Radieuse gezongen door majoor Lecaille). Stoet met de fabels van La 

Fontaine en de sprookjes van Perrault. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Amicale 

Philantropique de Ten Bosch-Ixelles t.b.v. de oorlogsblinden. Inhuldiging van het monument der 

gesneuvelden (bevat een lijst met het erecomité). Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de 
Amicale Philantropique de Ten Bosch-Ixelles t.b.v. de oorlogsblinden. Liefdadigheidsoptocht 

georganiseerd door het Maison des Invalide Inhuldiging van een monument voor Charles De 

Coster. Concert georganiseerd door de Amicale Philantropique de Ten Bosch-Ixelles in de 

Galeries Eddy's Art Studio t.b.v. de oorlogsblinden. Feest t.b.v. de hulpkas van de NSB-afdeling in 

Theater Molière. Herdenkingsdienst voor de overleden politieke gevangenen. Liefdadigheidsgala 

georganiseerd door de NSB-afdeling. Soirée georganiseerd door de Cercle Sportif du 1er Guides 

t.b.v. de scholen van Etterbeek en Elsene. Feest t.b.v. de hulpkas van de NSB-afdeling in Theater 

Molière. Manifestatie ter ere van kolonelgeneesheer Derache. Schoolsport manifestatie op de 

terreinen van Boondaal. Liefdadigheidsgala georganiseerd door de NSB-afdeling in Theater 

Molière. Taptoe georganiseerd door de Union des Commerçants et Industriels d'Ixelles. Eeuwfeest. 

Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering van Oud-strijders Kongolese vrijwilligers. Taptoe 

georganiseerd door de Union des Commerçants et Industriels d'Ixelles. Soirée georganiseerd door 
de NSB-afdeling t.b.v. haar hulpkas. Misviering voor de overleden politieke gevangenen en 

gesneuvelden. Carnavalstoet georganiseerd door de Fédération des Sociétés Ixelloises Concert bij 

de inhuldiging van de nieuwe installaties op de markt op het Sint Kruis Plein. 25ste verjaardag van 

Le Nid (kinderheil, crêche, kinderopvang). Misviering voor de overleden politieke gevangenen en 

gesneuvelden. Taptoe. Uitreiking van de Medaille van de Vrijwilliger. 

 653. Eppegem.  1 farde 

1923-1928 
Uitreiking van postume eretekens aan nabestaanden van gesneuvelden (1923-1924). Herdenking 

van het Gevecht bij Eppegem. (deze bundel bevat brieven van juffrouw Orianne). 
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 654. Etterbeek.  1 farde 

1920-1939 
Manifestatie ter ere van generaal Leman met overhandiging van een herdenkingsplaat door 
generaal Meiser en dokter Clement Philippe gevolgd door een alegorische stoet. Inhuldiging van 

het monument der gesneuvelden van het Patronage in de  (bevat een lijst van de gesneuvelden). 

Manifestatie ter herinnering aan de oud-leerlingen van het Instituut Sint Stanislas. Inhuldiging van 

de vlag van de NSB. Tentoonstelling georganiseerd door de NSB in Theater Continental t.b.v. de 

wezen, oorlogsweduwen, invaliden en behoeftige oud-strijders. Inhuldiging van het monument der 

gesneuvelden met taptoe en fakkeltocht. Patriottisch feest georganiseerd door de 

Nijverheidsschool Sint Jozef t.g.v. Koningsdag. Vraag om namen door te geven van gesneuvelde 

oud-leerlingen van gemeentescholen met het oog op de oprichting van memorialen (brief van de 

gemeente Etterbeek). Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelde oud-leerlingen van de 

aangenomen school Sint Gertrudis. Ceremonie t.g.v. de herbegraving van gesneuvelde inwoners. 

Patriottisch feest georganiseerd door het Instituut Sint Stanislas. Taptoe. Gemeentefeesten. 
Oprichting van het monument voor de gesneuvelde Belgen bij de bevrijding van Kongo. Taptoe. 

Gala in het Koninklijk Munttheater in bijzijn van de koning en de koningin georganiseerd door de 

Vriendenkring van Officieren van de Veldtocht 1914-1918. Soirée georganiseerd door de Comité 

de Secours aux sinistrés japonais. Inhuldiging van een memoriaal ter herinnering aan de 

parochianen overleden tijdens de oorlog. Patriottische stoet georganiseerd door Les Ex-Militaires 

d'Etterbeek t.g.v. hun 25-jarig bestaan. Taptoe. Taptoe georganiseerd door de Oud-Strijderskring 

van Etterbeek. Avondfeest georganiseerd door de gemeente met de vraag om schijnwerpers. 

Inhuldiging van het monument voor de artilleristen met deelname van de emblemen en escorte van 

het 13de en 15de Artillerie (opmerking: dit is blijkbaar niet het monument voor artilleristen dat in 

1934 opgericht werd). 4de cross-country georganiseerd door Le Soir. Inhuldiging van het 

monument en de crypte bestemd voor oud-strijders van de gemeente, georganiseerd door het 

gemeentebestuur i.s.m. de NSB-afdeling. Inhuldiging van het monument der gesneuvelde oud-
leerlingen van de gemeentescholen. Taptoes. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door Les Petits 

Sabots d'Etterbeek. Concert in de kiosk georganiseerd door de NSB-afdeling. Inhuldiging van een 

bevrijdingsmonument in de Langehaagstraat (Rue de la Longue Haie). Liefdadigheidsfeest 

georganiseerd door Les Petits Sabots d'Etterbeek. Taptoe georganiseerd door de NSB-afdeling. 

Liefdadigheidsfeest georganiseerd door Les Petits Sabots d'Etterbeek. Eeuwfeest georganiseerd 

door de C.A.C.E. Cercle des Anciens Combattants d'Etterbeek. Concert georganiseerd door Les 

Petits Sabots d'Etterbeek. Parade aan het monument voor de artilleristen aan de Boulevard Saint 

Michel (het embleem van het 12de Artillerie dient terug gehaald te worden uit het Legermuseum). 

Brief ter info van het Nationaal Werk der Oorlogsinvaliden aan de dienst Personeel van het MDN 

dat Les Petits Sabots d'Etterbeek de som van 1000 frank overgemaakt heeft. Muziek van het 1ste 

Gidsen heeft een kampperiode met het regiment en zal slechts in bepaalde gevallen beschikbaar 
zijn. Concert georganiseerd door de NSB-afdeling. Inhuldiging van het monument voor Constant 

Meunier. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden van het 14de en 18de Artillerie 

georganiseerd door de Verbroedering van de Oud-Strijders van het 18de Regiment Artillerie en die 

van het 14de Regiment Artillerie in de kazerne van deze laatste - vraag om het (fragiele) embleem 

van het 14de Artillerie uit het Legermuseum te mogen lenen. Concert t.b.v. de C.A.C.E. Cercle des 

Anciens Combattants d'Etterbeek. Liefdadigheidsgala georganiseerd door Les Petits Sabots 

d'Etterbeek. Concert op de Place Jourdan georganiseerd door de NSB-afdeling. Schermgala 

georganiseerd door de Schermvereniging van Belgische officieren. Concert op de Nationale 

Feestdag op de Place Jourdan. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de C.A.C.E. 

Liefdadigheidsfeest georganiseerd door La Maison des Invalides t.b.v. haar hulpkas. Manifestatie 

ter ere van de recent gedecoreerde politieke gevangenen en oorlogsvrijwilligers georganiseerd 

door het College van Burgemeester en Schepenen. Liefdadigheidsgala georganiseerd door Les 
Petits Sabots d'Etterbeek. Feesten georganiseerd door de NSB-afdeling t.b.v. haar hulpkas. Concert 

op de Nationale Feestdag op de Place Jourdan. Concert t.b.v. de hulpkas van de C.A.C.E. 

Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door Les Petits 

Sabots d'Etterbeek. Herdenkingsmis in de Sint Antoniuskerk voor de gesneuvelden van het 6de en 

12de Artillerie georganiseerd door de Verbroederingen van deze eenheden. Feest t.b.v. de NSB-

afdeling. Concert op de Nationale Feestdag op de Place Jourdan. Liefdadigheidsfeest 

georganiseerd door Les Petits Sabots d'Etterbeek. Concert georganiseerd door de Cercle des 

Commerçants du Maelbeek op de braderij. Herdenkingsmis voor de 16de verjaardag van de 

Wapenstilstand georganiseerd door de NSB-afdeling i.s.m. abt graaf Cornet de Péissant. 
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Inhuldiging van de vlag van de Vuurkruisers. Herdenkingsmis voor koning Albert I. Concert 
georganiseerd door de C.A.C.E. op de Place Jourdan. Sportfeest georganiseerd door de Union 

Sportive d'Etterbeek. Concert georganiseerd door de gemeente t.b.v. het Comité Local de Secours. 

15de verjaardag van de NSB-afdeling en inhuldiging van de vlag van de NVI-afdeling 

georganiseerd door het Eenheidsfront-Front Unique. Uitreiking van Vuurkruisen. Concert t.b.v. de 

hulpkas van de C.A.C.E. Concert t.b.v. de NSB-afdeling. Eeuwfeest van het 6de Regiment 

Artillerie. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door Les Petits Sabots d'Etterbeek. Concert t.b.v. Les 

Anciens Frères d'Armes d'Etterbeek. Concert t.b.v. de NVI-afdeling. Concert t.b.v. de C.A.C.E. 

Herdenkingsmis voor de gesneuvelden van het 6de en 12de Artillerie georganiseerd door de 

Verbroederingen van deze eenheden. Concert t.b.v. de C.A.C.E. Verscheidene concerten 

georganiseerd door de gemeente - geweigerd. Concert t.b.v. het Eenheidsfront-Front Unique. 

Concert t.b.v. de hulpkas van de NVI-afdeling. Inhuldiging van de vlag van de Na-oorlogse 
Verbroedering van het 6de, 12de en 18de Regiment Artillerie. in de kazerne van het 6de Artillerie. 

Ceremonie aan het monument van de gesneuvelde artilleristen. Schoolfeest. Internationale 

bijeenkomst van fanfares georganiseerd door Le Royal Echo des Trompettes. 20ste verjaardag van 

de C.A.C.E. Herdenkingsmis voor de gesneuvelden van het 6de en 12de Artillerie georganiseerd 

door de Verboederingen van deze eenheden. Concert t.b.v. de NVI-afdeling. Patriottisch feest 

georganiseerd door het Eenheidsfront-Front Unique met ontvangst van afdelingen uit Dinant en 

Diksmuide. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door Les Petits Sabots d'Etterbeek. Nota van de 

1ste sectie - geen bezwaar dat het militair muziek op verplaatsing gaat t.b.v. de gemobiliseerde 

militairen en hun families. Feest georganiseerd door de 1ste compagnie van het 4de Korps 

Intendance in zaal Luxor. 

165. 655. Evere.  1 farde 

1922-1939 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Ceremonie op de begraafplaats van Evere voor 

de Franse militairen aldaar begraven. Grote internationale vliegmeeting georganiseerd door de 
Aéro Club de Belgique (1922). Grote internationale vliegmeeting georganiseerd door de Aéro 

Club de Belgique (bevat een draaiboek) (1925). Demonstratie van een medisch vliegtuig 

georganiseerd door het Rode Kruis van België. Inhuldiging van de vlag van de Sporting Club 

Evere. Demonstratie van een volledig metalen ééndekker van de Ford Motor Company. Grote 

internationale vliegmeeting (1930). Inhuldiging van het monument voor de terechtgestelden. 

Inhuldiging van het monument voor Albert, koning-vlieger. Grote internationale vliegmeeting 

(bevat een plan van het vliegveld van Evere met de standplaatsen van de genodigden). Inhuldiging 

van de vlag van de Amicale des Enfants de Combattants van de NSB afdeling Evere.  

 656. Folx-les-Caves.  1 farde 

1922-1932 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van een memoriaal op de 

begraafplaats van Folx-les-Caves voor een gesneuvelde Franse dragonder. 

 657. Ganshoren.  1 farde 

1920-1937 
Patriottische manifestatie ter ere van de oud-strijders, politieke gevangenen en gedeporteerden met 
inhuldiging van het monument der gesneuvelden (bevat een programma en een grote afbeelding 

van het monument). Militair feest op de terreinen van Crossing Football Club t.b.v. de slachtoffers 

van de overstroming in Japan georganiseerd door het Comité Provincial du Brabant de Secours 

aux Sinistrés Japonais. Inhuldiging van de vlag van de Cercle des Anciens Combattants de 

Ganshoren (gehecht aan de NSB). Inhuldiging van het ereperk op de begraafplaats georganiseerd 

oor de Cercle des Anciens Combattants de Ganshoren (bevat een plan met de standplaats van het 

muziek). Instelling van een plaatselijke afdeling van het NVI en uitreiking van de Medaille van de 

Vrijwilliger. Inhuldiging van een medaillon met een afbeelding van koning Albert op het 

monument der gesneuvelden. Kunstfeest georganiseerd door de Cercle des Anciens Combattants 

de Ganshoren t.b.v. haar hulpkas (1937). Kunstfeest georganiseerd door de Cercle des Anciens 

Combattants de Ganshoren t.b.v. haar hulpkas met uitreiking van het erekruis van de federatie aan 
graaf de Villegas de Saint Pierre Jette en aan Arthur Martin van het bestuur. 20ste verjaardag van 

de Wapenstilstand en 10de verjaardag van de Cercle des Anciens Combattants de Ganshoren. 
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 658. Geldenaken en Petit-Rosière. 1 farde 

1922-1925, 1930 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Koloniale Dagen. Inhuldiging van de vlag van 
de federatie van invaliden van het kanton Geldenaken. 

Vieringen in Petit-Rosière t.g.v. het eeuwfeest van België. 

 659. Gelrode.  1 farde 

1930 
Inhulding van de vlag van de NSB. 

 660. Genappe en Quatre Bras. 1 farde 

1927-1930, 1926 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van de vlag van de militaire 

invaliden van het kanton en inhuldiging van een memoriaal voor de vrijwilligers van 1830. 

Inhuldiging van een memoriaal in Quatre Bras. 

 661. Genval.  1 farde 

1934-1936 
Paardenwedstrijd met vraag om militairen die helpen met de hindernissen. Voorstel om een feest 

in te richten voor de behoeftige oud-strijders. Inhuldiging van de vlag van de Vuurkruisers. 

 662. Grez-Doiceau.  1 farde 

1930 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 663. Groot-Bijgaarden.  1 farde 

1930 
Inhuldiging van de vlag van de NSB. 

 664. Haasrode.  1 farde 

1929-1932 
Inhuldiging van de vlag van de Bond van het Heilig Hart. Inhuldiging van de vlag van de NSB 
afdeling. 

 665. Halle.  1 farde 

1920-1933 
Patriottisch feest ter herinnering aan de gesneuvelden. Inhuldiging van het monument der 

gesneuvelden (met een klacht van de Société Générale des Officiers Retraités omdat ze niet 

uitgenodigd waren). Koloniale Dagen. Inhuldiging van de beiaard m.m.v. een Franse muziekkapel 

uit Rijsel. Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelde oud-leerlingen en leraren van het 

Instituut Onze-Lieve-Vrouw van Halle. Koloniale tentoonstelling. Probleem van het al dan niet 

graveren van de namen op het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van de vlag van het NVI. 

25ste verjaardag van het predikaat “koninklijk” van de Société Royale Les Anciens Militaires de 

Hal met uitreiking van een herinneringsmedaille. Inhuldiging van de vlag van de Nationale Bond 

der Oorlogsvrijwilligers afdeling Halle. Inhuldiging van de vlag van de Amicale des Enfants de 

Combattants en uitreiking van de Medaille van de Vrijwilliger. 

 666. Hamme-Mille.  1 farde 

1925 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 667. Haren.  1 farde 

1932 
Inhuldiging van de vlag van de Amicale des Enfants de Combattants. 

 668. Herent.  1 farde 

1930 
Inhuldiging van het monument voor de gevallen vrijwilligers van Leuven in 1831. 
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 669. Hever.  1 farde 

1931 
Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling. 

 670. Hoeilaart.  1 farde 

1932 
Uitreiking van de Medaille van de Vrijwilliger. 

 671. Hofstade.  1 farde 
Inhuldiging van de terreinen van Hofstade Strand. 

 672. Huldenberg.  1 farde 

1930 
Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling. 

 673. Humbeek.  1 farde 

1930 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 674. Incourt, Longueville en Piétrain (Jodoigne-Geldenaken).  1 farde 

1930 
Inhuldiging van een memoriaal en in huldiging van de vlag van de oud-strijders en van de 
gedeporteerden. 

Vraag naar een subsidie om een monument voor de gesneuvelden te kunnen oprichten in 

Longueville. 

Feestelijkheden in Piétrain n.a.v. het Eeuwfeest van België. 

 675. Jauche.  1 farde 

1922-1925 
Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders. Inhuldiging van een memoriaal voor de inwoners die 

deelgenomen hebben aan de oorlog 1914-1918. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 676. Jette.  1 farde 

1926-1932 
Patriottische feest en concert n.a.v. de Koloniale Dagen georganiseerd door het Koninklijk 

Instituut voor Doofstommen en Blinden. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de NSB t.b.v. een 

op te richten monument op het ereperk ter ere van de gesneuvelden m.m.v. het muziek van het 

43ste Infanterieregiment uit Rijsel. Franco-Belgische feesten. Erewacht voor de inhuldiging van 

het ereperk. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de NSB t.b.v. de hulpkas. 10de verjaardag van 
de Wapenstilstand georganiseerd door de vereniging van handelaars en van de vriendenkring van 

oud-strijders Art et Charité. Liefdadigheidsfeest op het Kardinaal Mercierplein. Historische stoet 

t.g.v. het eeuwfeest. Inhuldiging van de vlag van Amicale des Enfants des Anciens Combattants en 

uitreiking van de Medaille van de Vrijwilliger. Militaire fakkeltocht. 

 677. Koekelberg.  1 farde 
Patriottisch feest georganiseerd door de vriendenkring van oud-strijders op het plateau van 

Koekelberg. Inhuldiging van de vlag van de oorlogswezen. Inhuldiging van de graven van de 
gesneuvelden der gemeente. Inhuldiging van een memoriaal aan het huis van Albert Dillie. 

Inhuldiging van de eerste luchtballon van de Bom’mas Club met liefdadigheidsfeest t.b.v. de 

oorlogswezen. Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling. Militaire stoet (1932). Militaire stoet 

(1933). 

 678. Korbeek-Lo.  1 farde 

1933 
Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling. 

 679. Kraainem. 1 farde 

1937 
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Inhuldiging van een monument voor koningin Astrid en uitreiking van het Vuurkruis 
georganiseerd door het NVI. 

 680. Laken. 1 farde 

1928-1931 
Avondfeest georganiseerd door de Société Royale Union et Fraternité in het park van Laken t.b.v. 

het Comité Bockstael. Inhuldiging van de vlag van de Association Nationale des Combattants du 

Front ondersectie Brussel II. 

 681. Lembeek. 1 farde 

1924-1931 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van een vlag aan de vereniging van 

oud-strijders. 

166. 682. Leuven en Heverlee. 1 farde 

1921-1933, 1920 
Vraag om een vriendenkring van onderofficieren van het garnizoen te mogen oprichten. Eerste 

steenlegging van de universiteitsbibliotheek en patriottische optocht. Inhuldiging van de vlag van 

de vriendenkring van officieren van de veldtocht 1914-1918. Koloniale Dagen. Inhuldiging van 

een memoriaal voor de gesneuvelde oud-leerlingen van het koninklijk atheneum. Fakkelstoet en 

wielerfeest. Inhuldiging van memorialen aan huizen van terechtgestelde agenten van de geallieerde 
inlichtingendiensten, georganiseerd door de Amicale des Anciens Prisonniers de la Barbarie 

Allemande pour l’Arrondissement de Louvain. Inhuldiging van een memoriaal voor de 

gesneuvelde ingenieurs van de universiteit. Inhuldiging van een vlag van de Vriendenkring van 

Onderofficieren van het garnizoen aangeboden door baronnes de Dieudonné de Corbeek-over-Loo. 

Concert georganiseerd door de oud-leerlingen van het Josefietencollege t.b.v. het Oeuvre 

Nationale des Invalides de Guerre. Koloniale Dagen. Inhuldiging van het memoriaal voor 

Schreurs. Ceremonie voor de gesneuvelden. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de oorlogsinvaliden. 

Gymnastiektreffen georganiseerd door de Belgische Gymnastiek Federatie. Toestemming om een 

muziek te sturen naar de Koloniale Dagen in Leuven. Inhuldiging van het monument der 

gesneuvelden en burgerslachtoffers op het Martelarenplein. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de 

oorlogsinvaliden. Inhuldiging van de vlag van de afdeling oorlogswezen van de NSB. Feest in 

theater Alhambra georganiseerd door de Vriendenkring van Onderofficieren van het garnizoen met 
schermen en gymnastiek. Finale van het militair voetbalkampioenschap met de Beker van de 

Koning. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden en uitreiking van het Franse 

Oorlogskruis aan de stad. Gebruik van de garnizoenstallen door de Société Royale d’Agriculture et 

de Botanique. Plechtige eredienst georganiseerd door de Rechthebbenden, ouders der 

gesneuvelden, afdeling van de NSB. Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelde 

spoorwegarbeiders. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de oorlogsinvaliden. 25ste verjaardag van de 

Vereniging van afgestudeerden van de Hogere Handelsschool. Ceremonie op de begraafplaats 

voor de gesneuvelden. Diamanten bruiloft van de echtparen Elsemans-Ingelbeen en Adriaens-

Aulaerts georganiseerd door de Onpartijdige Sint Jacobsbond. Liefdadigheidsfeest georganiseerd 

door het Oeuvre Nationale des Invalides de Guerre. Optocht georganiseerd door de Bond van 

Grote en Jonge Gezinnen. Optocht georganiseerd door de handelsvereniging van Leuven. 
Overhandiging van een kunstwerk aan de Artillerie te Paard in de Sint Maartenskazerne door de 

inwoners van de stad. Verjaardag van de Wapenstilstand. Liefdadigheidsfeest t.b.v. het Oeuvre 

Nationale des Invalides de Guerre. Verjaardag van de Wapenstilstand en 10de verjaardag van de 

NSB-afdeling. 800ste verjaardag van de Abdij van ’t Park. Ceremonie op de begraafplaats voor de 

gesneuvelden. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Vriendenkring van Onderofficieren van 

het garnizoen t.b.v. de slachtoffers van de overstromingen in Vlaanderen en de hulpkas. 

Liefdadigheidsfeesten t.b.v. de slachtoffers van de overstromingen in Vlaanderen. Uitreiking van 

de Overwinningsmedaille aan leden van Pro Patria afdeling Leuven. Bedankbrief van de Leuvense 

studenten voor de bijdrage van Defensie aan hun jubelfeest. Ceremonie aan het ereperk van de 

gesneuvelden. Inhuldiging van de vlag van het Nationaal Verbond van Burgerlijke 

Oorlogsinvaliden afdeling Leuven. Inhuldiging van de vlag van de Oorlogsvrijwilligers der 
Veldtocht 1914-1918 afdeling Leuven. Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering van het 

10de, 20ste en 30ste Linieregiment en 10de Vestinglinieregiment. Inhuldiging van de vlag van de 

Verbroedering van het 4de Jagers te Paard. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door Mannenkoor 
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Zang en Vermaak t.b.v. het Nationaal Werk voor Oorlogsinvaliden. Inhuldiging van de vlag van 
de Société Royale des Ex-Sous-Officiers de l’Armée Belge de Louvain. Plechtige eredienst in de 

Sint Jozefskerk m.m.v. de Ligue des Poilus de France section Louvain n.a.v. het overlijden van 

president Paul Doumer van Frankrijk. Ceremonie aan het ereperk. Inhuldiging van de vlag van de 

Ligue Nationale des Ex-Prisonniers de Guerre afdeling Leuven. Liefdadigheidsfeest georganiseerd 

door het Nationaal Werk voor Oorlogsinvaliden. 

Patriottisch feest in Heverlee. 

 683. Liedekerke. 1 farde 

1929 
Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling. 

 684. Limal. 1 farde 

1923-1930 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Festiviteiten n.a.v. het Eeuwfeest van België. 

Inhuldiging van de vlag van het NVI. 

 685. Linkebeek. 1 farde 

1931 
Liefdadigheidsfeest van de NSB-afdeling t.b.v. de hulpkas. 

 686. Londerzeel. 1 farde 

1921-1930 
Uitreiking van eretekens aan moeders en weduwen van gesneuvelde militairen (bevat een bundel 
met klachten aangaande de afwezigheid van de gemeentelijke overheid). Ontbijt georganiseerd 

door juffrouw Orianne. Inhuldiging van een graf georganiseerd door juffrouw Orianne. 

Inhuldiging van de vlag van de NVI afdeling Wolvertem-Londerzeel. 

 687. Lot. 1 farde 

1930 
Festiviteiten rond het Eeuwfeest van België. 

 688. Maransart. 1 farde 

1931 
Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders. 

 689. Meise. 1 farde 

1930-1933 
Ceremonie aan het monument van baron Emmanuel van der Linden d’Hoogvorst (bevat een brief 

van conservator Leconte van het Koninklijk Museum van het Leger aangaande de vlag van de 

Chasseurs Chasteleer). Garden party georganiseerd door en t.b.v. de Cercle Baudouin in het 

kasteel van Bouchout. 

 690. Merchtem. 1 farde 

1930 
Inhuldiging van de vlag van de NSB afdeling Merchtem-Peizegem. 

 691. Mont-St-Guibert. 1 farde 

1925 
Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling. 

 692. Nijvel. 1 farde 

1920-1933 
Patriottische feesten. Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelde oud-leerlingen van het 

college. Koloniale Dagen. Optocht georganiseerd door de Société des Décorés et Médaillés de 

Nivelles. Inhuldiging van de vlag van de NVI afdeling Nijvel geschonken door de vriendenkring 

van de politieke gevangenen. Vliegmeeting. 75ste verjaardag van de Fanfare Royale les Amis de la 

Concorde met liefdadigheidsfeest t.b.v. de oorlogswezen. Toestemming om een Vriendenkring van 

Onderofficieren van het garnizoen Nijvel op te richten (bevat de statuten). Ontvangst van de leden 
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van de Belgische militaire vliegmissie “Reine Elisabeth” en vliegmeeting met de beker Edmond 
Desclée (bevat de statuten van deze bekerwedstrijd). Bezoek van de grootst oorlogsverminkten aan 

het militair vliegveld. 10de verjaardag van de Wapenstilstand. Festiviteiten n.a.v. het Eeuwfeest 

van België. Inhuldiging van het monument voor de gesneuvelde oud-leerlingen van de 

normaalschool. Inhuldiging van een memoriaal voor oud-volksvertegenwoordiger en burgemeester 

van Nijvel, politieke gevangene. Inhuldiging van de vlag van de Amicale des Enfants des 

Combattants en uitreiking van de Medaille van de Vrijwilliger. Concert t.b.v. de NSB-afdeling. 

Inhuldiging van een monument voor twee Franse huzaren gesneuveld in 1914. 

 693. Noduwez. 1 farde 

1921-1930 
Inhuldiging van de vlag van de vereniging van oud-strijders. Inhuldiging van het monument voor 

de oud-strijders. 

167. 694. Mignault. 1 farde 

1930 
Inhuldiging van de vlag der oud-strijders. 

 695. Ohain. 1 farde 

1926 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 696. Oplinter. 1 farde 

1929 
Inhuldiging vlag van de lokale afdeling van de NSB. 

 697. Ottignies. 1 farde 

1921-1929 
Plattelandsfeest t.b.v. de oprichting van een monument. Inhuldiging van het monument voor de 

Franse slachtoffers. 

 698. Oudergem (Auderghem). 1 farde 

1922-1939 
Trompetters van het 6de Artillerie voor een liefdadigheidsfeest t.b.v. de Asiles des Invalides 

belges. Concert t.b.v. de oorlogsblinden. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

Inhuldiging van het monument voor Leopold II. Gemeentefeesten (verschillende gelegenheden). 

Inhuldiging van de vlag van de Amicale des Enfants des Combattants en uitreiking van de 

Medaille van de Vrijwilliger. Concert (verschillende gelegenheden). Inhuldiging van de vlag van 

het Eenheidsfront. Uitreiking Vuurkruis. Demonstratie Liga Luchtbescherming. Inhuldiging vlag 

van de Vuurkruisers. 20-jarig bestaan Groepering Oud-Strijders. Sporttoernooi. 

 699. Overijse. 1 farde 

1921-1932 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders. 
Klachtenbrief oud-strijders. 10-jarig bestaan van de afdeling NSB. Inhuldiging monument. 

 700. Piétrebais (Neerbeek). 1 farde 

1924 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 701. Quenast (Kenast). 1 farde 

1924-1930 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling. 

 702. Rixensart en Terhulpen (La Hulpe). 

1924-1931, 1926 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van het monument voor Félix de 

Mérode. Inhuldiging vlag van de Association Patriotique. Inhuldiging van een memoriaal voor de 

gesneuvelden van Terhulpen. 
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 703. Roosbeek (Rebecq-Rognon). 1 farde 

1922-1930 
Inhuldiging monument der gesneuvelden. Inhuldiging vlaggen van de invalide militairen en 
burgers. 

 704. Rosières (Rosieren). 1 farde 

1930 

Inhuldiging monument. 

 705. Schaarbeek. 1 farde 

1920-1933 
Concert Dailly-wijk. Fancy fair park Josaphat. Inhuldiging monument der gesneuvelden. 

Gemeentefeesten Dailly-wijk. Inhuldiging monument van de gesneuvelde oud-leerlingen van het 

Koninklijk Atheneum. Feest voor het goede doel. Feest van de scouts. Uitreiking medailles van het 

Rode Kruis en ereplaketten aan het comité van Schaarbeek. Liefdadigheidsfeest voor de wezen. 
Inhuldiging van Huis "A nos héroïnes". Muziekwedstrijd van de Union Patriotique des Ex-

Prisonniers Politiques. Inhuldiging memoriaal in de Sint Gertrudiskerk in Etterbeek. Inhuldiging 

memoriaal voor 24 gesneuvelde parochianen van de Sint-Albertusparochie. Ceremonie n.a.v. de 

60ste verjaardag van het begin van de veldtocht in Mexico (nog vijf overlevenden in de gemeente). 

Aanvraag subsidies voor de aankoop van een vlag voor de Amicale des Mutilés et Invalides 1914-

1918. Inhuldiging van een monument ter herinnering aan de terechtgestelde Philippe Baucq. Groot 

patriottisch en schoolfeest t.b.v.de Foyer des Orphelins. Aanvraag subsidies en inhuldiging vlag 

van de "Société Mutuelle des Anciens Combattants de Schaerbeek-Laeken". Inhuldiging vlag voor 

de Amicale des Mutilés et Invalides 1914-1918. Inhuldiging memoriaal voor de terechtgestelden 

Smekens en Roland. Feest t.b.v. de hulpkas van de Militaire Luchtvaart en de scholen van 

Uitkerke. 35ste verjaardag van het plaatselijk comité van het Rode Kruis. Kinderprocessie  t.b.v. 

de oorlogsblinden (Oeuvre des Aveugles de Guerre de Sa Majesté la Reine). Grote internationale 
bijeenkomst "Trophée" van het Palais des Sports. Gebruik van Franse Lebel-geweren door de 

Turnkring Inhuldiging van het memoriaal om ter herinnering aan de heldenmoed tijdens de grote 

oorlog. Turn- en schermfeest van de Fédération des Sociétés Scharbeekoise t.b.v. de geteisderden 

door de overstromingen. Militair optreden in het sportpaleis t.b.v. een monument voor Gabrielle 

Petit. Officiële ontvangst op het gemeentehuis van de piloten Médaets, Verhaegen en Coppens. 

Feest van de Luchtvaart georganiseerd door de Auto-Moto Club t.b.v. het Oeuvre des Colonies 

Scolaires de la commune de  Schaerbeek. Inhuldiging nieuwe vlaggen voor de gemeentescholen. 

Concert van het muziek van de Militaire Luchtvaart t.b.v. de NSB-afdeling. Deelname van het 

muziek van de Militaire Luchtvaart aan de overhandiging van het memoriaal "Henri Villard, 

précurseur de l'Hélicoptère" door de Société Philantropique de Vulgarisation aéronautique aan het 

gemeentebestuur. Militair optreden in de kazerne Prins Boudewijn t.b.v. het Oeuvre Nationale des 
Orphelins de la Guerre. Militaire taptoe. Deelname van het muziek van de Militaire Luchtvaart aan 

twee grote internationale bijeenkomsten in het Palais des Sports. 50ste verjaardag van de lagere 

school aan de Daillylaan. Deelname militair muziek aan het grote boksgala in het Palais des Sports 

t.b.v. het Oeuvre des tuberculeux de la Guerre. Jaarlijks galabal van de Société Philantropique de 

Vulgarisation aéronautique. Auto- en motorace georganiseerd door de Auto-moto club de 

Schaerbeek t.b.v. de colonies scolaires et Le Soutien de Schaerbeek. Turnfeest. 65ste verjaardag 

Cercle Weber. 50ste verjaardag Société Royale Réunion Chorale. Concert in de kiosk op het 

Liedtsplein t.b.v. de Asiles des soldats invalides belges. Derde ballon rally door de Auto-moto 

Club de Schaerbeek. Militair feest in de kazerne Prins Boudewijn. Volksfeest georganiseerd door 

Le Foyer Schaerbeekois en Cercle d'Attractions du Quartier Bien-Etre. Schoolfeest in het 

Josaphatpark.Voetbalwedstrijd Militaire Luchtvaart "La Coupe Aéro-Sports". Boksgala t.b.v. het 

Oeuvre des Tuberculeux de la Guerre. Oefenconcerten Muziek van de Militaire Luchtvaart en de 
schoolkoren. Taptoe georganiseerd door de Cercle Le Bouclier. Opening van een nieuw 

schoolgebouw in Helmet-Schaarbeek. Jaarlijks galabal van de Club Philantropique de 

Vulgarisation aéronautique.Deelname aan een carnavalstoet. Jaarlijks schoolfeest. Deelname aan 

een carnavalstoet. Feest t.b.v. goede werken in de gemeente. Galabal van de Cercle de 

Vulgarisation aéronautique t.b.v. de weduwen en wezen van het vliegwezen. Schoolfeest t.b.v. het 

Oeuvre Nationale des Orphelins de la guerre. Inhuldiging herinneringsplaat voor generaal Foch. 

Militaire taptoe. Wijkfeesten op de Place Dailly t.b.v. de hulpkas van de FNC. Feest t.b.v. het 
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Oeuvre Nationale des Invalides de la guerre. Inhuldiging van het monument voor de burgerlijke 
terechtgestelden op de Nationale Schietbaan. Feest van de Amicale des Mutilés et Invalides de 

Schaerbeek t.b.v. de oorlogsinvaliden en -wezen van Leuven.Galabal van Le Salon de l'Enfant 

waarbij diploma's uitgereikt worden aan buitenlandse delegaties en aan werken die deelgenomen 

hebben aan het tweede Internationaal Salon van het Kind. Galabal van de Cercle de Vulgarisation 

aéronautique t.b.v. de weduwen en wezen van het vliegwezen. Deelname carnavalstoet. Militaire 

taptoe. Schoolfeest t.b.v. Le Foyer de l'Orphelin. Eeuwfeest 8ste Linieregiment. Kerstfeest voor de 

scholen in de wijk Dailly. Ontvangst van de oud-strijders op het gemeentehuis. Patriottisch feest 

t.b.v. de oorlogsvrijwilligers (bevat een affiche). Concert in het Josaphatpark t.b.v. de hulpkas van 

de Amicale des Mutilés et Invalides. Inhuldiging van de vlag van de Volontaires de Guerre 

Schaerbeekois. Inhuldiging van de vlag van de lokale NVI-afdeling. Gastronomische beurs in het 

Palais des Sports t.b.v. de Amicale des Mutilés et Invalides. Feest t.b.v.Les I nvalides Prévoyants. 
Carnavalstoet. Jaarlijks schoolfeest. Militaire taptoe. Banket van de Amicale desAmbulanciers de 

Schaerbeek. Carnavalstoet. Repetitie van de schoolkoren i.s.m. het muziek van het 9de 

Linieregiment. Filmsoirée t.b.v. de hulpkas van de Amicale des Mutilés et Invalides. Uitreiking 

van de Medaille van de Vrijwilliger-strijder en van de Medaille van Politieke Gevangene (het ging 

om een 500-tal ontvangers). Feest t.b.v. de goede doelen van het Conservatoire Africain, ingericht 

door de Cercle Sportif de Schaerbeek. Jaarlijks schoolfeest. Manifestatie aan het monument van de 

terechtgestelden op de Nationale Schietbaan. Concert t.b.v. de hulpkas van de Verbroedering van 

het 8ste, 18de, 28ste Linie en 8ste Vestingregiment. Inhuldiging van de vlag van de Vriendenkring 

der oudgedienden van het 8ste en 18de Linieregiment. Carnavalstoet. Feest t.b.v. de amicale des 

Mutilés et Invalides. Feest in het Palais des Sports t.b.v. de goede werken waar de koning patroon 

van is. 

168. 706. Sint-Agatha-Berchem. 1 farde 

1934-1938 
80ste verjaardag van de oprichting van de "Fonderies Nestor Martin". Uitreiking Vuurkruis. Vlag 
Vuurkruisers. 

 707. Sint-Genesius-Rode. 1 farde 

1929 
Feest n.a.v. de 10de verjaardag van de Wapenstilstand en van de inhuldiging van het monument. 

 708. Sint-Gilles. 1 farde 
Liefdadigheidsfeest t.b.v. mevrouw George Marasco georganiseerd door Le Conservatoire 

Populaire en de cercle La Violette. Feest van de Cercle Le Soutien t.b.v. de blinde militairen. 

Inhuldiging van het memoriaal voor de gesneuvelde leerlingen van de school St. Luc. Gage 
ontvangen door de kapelmeester van het 1ste Grenadiers n.a.v. het optreden van het muziek voor 

de Cercle La Violette. Inhuldiging memoriaal voor de gesneuvelde leerlingen van het gemeentelijk 

college. Gemeentefeesten. 50ste verjaardag La Réunion Lyrique. Athletiek bijeenkomst. Stoet 

voor het goede doel ingericht door de Cercle Le Soutien t.b.v. de Cercle Jourdain, Bon lait pour les 

orphelins de guerre en Foyer des Orphelins. Kunsttreffen georganiseerd door de lokale afdeling 

FNC. Inhuldiging van de vlag van de Combattants Mutualistes de Saint-Gilles. Gemeentefeesten 

met paardenwedstrijd. Jaarlijkse kranslegging op het ereperk van de gemeentelijke begraafplaats. 

Inhuldiging memoriaal in het gemeentehuis ter herinnering aan het gemeentepersoneel dat 

sneuvelde. Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelde oud-leerlingen van de school 

Morichar. Concert voor het goede doel t.b.v. het lokale werk Les Orphelins de la Guerre. 

Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelde oud-leerlingen van de School nr. 3 aan de 

Place Bethléem. Inhuldiging van de vlag van de lokale afdeling Fédération Nationale des Ex-
Prisonniers Politiques. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden op de gemeentelijke 

begraafplaats van Ukkel-Calevoet. 12de militaire challenge kaatsen in de ballodroom. Ontvangst 

van de Musique Communale uit St. Omer die deelnemen aan een stoet voor het goede doel. Stoet 

voor het goede doel georganiseerd door Le Soutien de Saint Gilles. 5de verjaardag van de lokale 

afdeling FNC. Inhuldiging schooltentoonstelling. Uitnodiging prins Leopold om de beker na de 

finale van het kaatsen ingericht door de Cercle Royal L'Avenir uit te reiken. Feest voor het goede 

doel ingericht door de lokale afdeling FNC. Feest voor de goede doelen georganiseerd door Le 

Soutien de Saint Gilles. Demonstratie met de Duivendienst van het leger georganiseerd door 

Bethléem Attractions. Stoet voor het goede doel georganiseerd door Le Soutien de Saint Gilles. 
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8ste verjaardag van de Wapenstilstand met kunsttentoonstelling georganiseerd door de lokale 
afdeling FNC t.b.v. de wezen, weduwen, invaliden en behoeftige oud-strijders en Sint-Niklaasfeest 

voor de kleinsten. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de hulpkas  van de FNC van Sint Gilles, vraag om 

twee schijnwerpers. Galabal georganiseerd door de FNC van Sint Gillis t.b.v. hun goede doelen. 

9de verjaardag van de Wapenstilstand georganiseerd door de lokale afdeling FNC t.b.v. de wezen, 

weduwen, invaliden en behoeftige oud-strijders. 25ste verjaardag van de Fédération Postscolaire 

de Saint-Gilles. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de lokale afdeling FNC. Vraag om een 

schermploeg te laten demonstreren op de feesten van de Reconstitution du Vieux St. Gilles 

georganiseerd door de lokale afdeling FNC. Stet voor het goede doel georganiseerd door Le 

Soutien de St Gilles. Inhuldiging ereperk der oud-strijders van Saint Gilles. Filmvoorstellng La 

Grande Epreuve georganiseerd door de lokale afdeling FNC (bevat een kleine filmfolder). Feesten 

georganiseerd door de lokale afdeling FNC in het kader van "Vieux Saint-Gilles". Vraag tot 
deelname van de Section du Cercle Sportif du Régiment des Grenadiers op "Vieux Saint-Gilles". 

Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de lokale afdeling FNC n.a.v. de 10de verjaardag van de 

Wapenstilstand. Inhuldiging nieuwe vlag van Le Soutien de Saint Gilles. 18de militaire challenge 

kaatsen georganiseerd door de Cercle Royal L'Avenir. Inhuldiging van de vlag van het lokale 

comité van het Rode Kruis. Inhuldiging vlag van de lokale afdeling FNC en de lokale afdeling 

FNI. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de FNC en FNI. Nationale feesten georganiseerd 

door de FNC. Gala-avond georganiseerd door Le Soutien de Saint-Gilles (bevat een aankondiging 

van de opera Hérodiade van Massenet met Ernest Tilkin-Servais als bariton). Concert t.b.v. de kas 

van de FNC. Feest georganiseerd door de lokale afdelingen FNC en NVI t.b.v. de aankoop van 

medailles van de vrijwilliger om uit te delen aan de rechthebbenden. 13de verjaardag van de 

Wapenstilstand. Inhuldiging van de vlag van de Amicale des Enfants d'Anciens Combattants met 

uitreiking van de Medaille van de Vrijwilliger aan oorlogsvrijwilligers. 14de verjaardag van de 
Wapenstilstand met gala t.b.v. de hulpkas van de FNC en FNI. 25ste verjaardag van fanfare Cercle 

des XV. 

 709. Sint-Jans-Molenbeek. 1 farde 

1925-1933 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van het monument van de 

gesneuvelden van het Instituut Saint Jean-Baptiste. Sportfeest georganiseerd door Daring Club. 

Inhuldiging borstbeeld van Nestor de Tière in het Vlaams Theater (vraag tot nadere inlichtingen 

omtrent de samenstelling van het comité en hun eventueel dissident karakter). Inhuldiging van het 

memoriaal van de gesneuvelde leerlingen en oud-leerlingen van de School Saint Luc. Inhuldiging 

van de vlag van de Fédération des Déportés, Réquisitionnés et Condamnés Politiques (afdeling van 

Sint-Jans-Molenbeek). Inhuldiging van het memoriaal aan het centrale magazijn van Gebroeders 

Delhaize. Feestviering n.a.v. het winnen van drie prijzen door toneelmaatschappij De 

Kunstminnaars. Vraag om toelating voor het dragen van een militair uniform door een tiental oud-
strijders van te gemeente n.a.v. een stoet t.b.v. fondsenwerving tot oprichting van een monument 

der gesneuvelden. Manifestatie op de gemeentelijke begraafplaats. Liefdadigheidsfeest 

georganiseerd door de Amical Club t.b.v. de oorlogswezen in het Park Marie-Josée. Viering eerste 

prijs van Fanfare Royale Cercle Sainte Barbe. Inhuldiging monument der gesneuvelden. 

Liefdadigheidsfeesten t.b.v. L'Oeuvre des Tuberculeux de la Guerre. 50ste verjaardag van de 

Société Royale de Secours Mutuels "Le Progres" t.b.v. Oeuvre des Aveugles de Guerre. 

Inhuldiging memoriaal voor de gesneuvelde leraren en oud-leerlingen van het Institut des Clercs 

de Saint-Viateur. Inhuldiging vlag van de Amicale des Enfants Combattants. Sportfeest 

georganiseerd door de Verbroedering der Strijders van het 8ste, 18de, 28ste Linieregiment en het 

8ste Vestingsregiment. Inhuldiging vlag van de Société de Secours Mutuels des Combattants et 

Affiliés. Uitreiking Medaille van de Vrijwilliger. Voetbalwedstrijd tussen de oud-strijders, spelers 

van Daring Club en een ploeg oud-strijders uit Noord-Frankrijk. Filmgala in cinema Léopold 
georganiseerd door de FNI en de Verbroedering van oud-strijders van de Carabiniers. Collecte en 

tombola georganiseerd door de Société ROyale Harmonie Philantropique t.b.v. goede werken in de 

gemeente. 

 710. Sint-joost-ten-Node. 1 farde 

1920-1932 
Fakkeltocht georganiseerd door de Groupement des combattants 1914-1918. Gala in de tuinen van 

het Egmontpaleis. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Inhuldiging vlag van de 
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lokale afdeling FNC. Stoet en ceremonie aan het ereperk op de gemeentelijke begraafplaats. 
Lichtstoet en taptoe tijdens gemeentefeesten. Soirée n.a.v. de 2de verjaardag van de Groupement 

des combattants 1914-1918 t.b.v. de weduwen en invaliden. Concert in de gemeentekiosk n.a.v. 11 

november. Feest n.a.v. de verjaardag van de koning. Fakkeltocht en taptoe. Uitreiking medailles en 

brevetten van het Rode Kruis. 25-jarig jubileum van mijnheer Frick als burgemeester. 

Openluchtfeest georganiseerd door de Fédération des Groupements "Pour nos Ecoliers". Aanvraag 

voor schijnwerpers t.b.v. een nocturne. Taptoe. Militaire fasten "Fête Madelon". Inhuldiging 

Square Armand Steurs. Uitreiking Medaille van de Vrijwilliger en Medaille van de Politieke 

Gevangene. 

Deze farde bevat één brief van de gemeente Mesnil-Eglise, provincie Namen. 

 711. Sint-Lambrechts-Woluwe. 1 farde 

1921-1933 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Feest en taptoe georganiseerd door de Cercle 

Linthout-Attractions t.b.v. het Institut Royal des Sourds-Muets et Aveugles n.a.v. het 20-jarig 
bestaan. Concert t.b.v. . het Institut Royal des Sourds-Muets et Aveugles. Concert georganiseerd 

door de Amicale des Militaires Mutilés et Invalides t.b.v. de hulpkas. Inhuldiging van de vlag van 

de lokale FNC-afdeling. Inhuldiging van de vlag van de lokale FNI-afdeling. Taptoe. Muziek-, 

dans- en nautisch feest in het kasteelpark t.b.v. de hulpkas van de FNI. Uitreiking Medaille van de 

Vrijwilliger en Medaille van Politieke Gevangene. Concert georganiseerd door de Cercle Linthout-

Attractions t.b.v. het Institut Royal des Sourds-Muets et Aveugles. Concert van de hulpkas van het 

FNI (bevat een brief van mevrouw en luitenant-kolonel van het geniewapen de Launoy aangaande 

hun veelvuldig organiseren van feesten t.b.v. de hulpkas van het FNI en missies in Congo. 

 712. Sint-Margriet-Houtem. 1 farde 

1920-1932 
Bezoek van de overlevenden van het 22ste Linieregiment, de Groepen Artillerie en de Compagnie 

Mitrailleurs van de 2de Gemengde Brigade aan de begraafplaatsen van Tienen en Sint-Margriet-

Houtem (toestemming om het uniform te dragen). Inhuldiging van een memoriaal voor de 

gesneuvelde leerlingen en oud-leerlingen van het gemeentecollege van Tienen. Vraag van de 
overlevenden van de Groepering Sint-Margriet-Houtem om via voorintekening geld in te zamelen 

tot oprichting van een monument. Concert georganiseerd door de Vriendenkring der overlevenden 

van Sint-Margriet-Houtem t.b.v. de oprichting van een monument. Aanvraag van 2e kapitein 

Tahon om in uniform te mogen deelnemen als zanger aan een concert. Jaarlijkse pelgrimstocht 

naar de begraafplaatsen van de gesneuvelden van de slag bij Sint-Margriet-Houtem (bevat een 

samenvatting van de ceremonie en de redevoering n.a.v. de eerste steenlegging van het 

monument). Concert georganiseerd door de Société Royale "Les Mélomanes" uit Gent en de 

Vriendenkring der overlevenden van Sint-Margriet-Houtem t.b.v. de oprichting van het 

monument. Jaarlijkse pelgrimstocht naar de begraafplaatsen van de gesneuvelden van de slag bij 

Sint-Margriet-Houtem (bevat een rapport van deze ceremonie). Inhuldiging van het monument van 

de gesneuvelden van de slag bij Sint-Margriet-Houtem, georganiseerd door de Vriendenkring der 
overlevenden van Sint-Magriet-Houtem/Amicale des Survivants du Combat de Hauthem Sainte 

Marguerite. Deelname embleem van het 22ste Linieregiment bij de inhuldiging van het monument 

der gesneuvelden. Rapport van de ceremonie n.a.v. de inhuldiging van het monument der 

gesneuvelden. Jaarlijkse pelgrimstocht naar de begraafplaatsen van de gesneuvelden van de slag 

bij Sint-Margriet-Houtem, een speciale eeuwfeestversie. Vraag tot gebruik van het wagenpark van 

het 15de Artillerie en het 1ste Regiment Luchtvaart, beide in garnizoen in Tienen. 

 713. Sint-Pieters-Woluwe (Woluwe-Saint-Pierre) 1 farde 

1930-1932 
Manifestatie aan het monument der gesneuvelden. Uitreiking Medaille van de Vrijwilliger en 

Medaille van Politieke Gevangene. 

 714. Sterrebeek. 

1920-1924 1 farde 
Vraag om subsidie tot aankoop van een vlag voor de Oud-Strijdersbond van Sterrebeek. 

Inhuldiging van het monument (bevat de redevoering uitgesproken n.a.v. deze ceremonie). 
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 715. Strombeek-Bever. 1 farde 

1931 
Inhuldiging van de vlag van de lokale afdeling van de FNI. 

 716. Tervuren. 1 farde 

1926 

Concert en aanvraag tot oprichting van een kiosk op vraag van de NVI. 

 717. Thorembais-Saint-Trond. 1 farde 

1930-1932 
Eeuwfeest. Inhuldiging van het memoriaal voor luitenant Victor Sandrart, held van de Arabische 

Veldtocht. 

 718. Tienen en Keerbergen. 1 farde 

1921-1932, 1927 
Inhuldiging van de vlag van het NVI. Koloniale dagen 1922. Aanvraag tot oprichting van een 

Vriendenkring van Onderofficieren van het Garnizoen Tienen. Ceremonie in het pensionaat van de 

Zusters van Onze-Lieve-Vrouw. Inhuldiging memoriaal voor Emile Wangermée, vice-gouverneur 
van Belgisch Kongo n.a.v. de koloniale dagen. Jaarlijkse meeting van de Tiense afdeling van de 

Aero-Club de Belgique. Koloniale Dagen 1925. Vraag tot leveren van materiaal voor de opvang 

van 800 wezen die enkele dagen in augustus in de stad zullen doorbrengen. Inhuldiging van de 

crypte van Grimde. Paardenwedstrijd met de onderofficieren van het detachement van het 15de 

Artillerie in garnizoen in Tienen. Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering der Oud-Strijders 

van het 16de Regiment Artillerie en inhuldiging van een memoriaal ter herinnering aan de 

gesneuvelden van dit regiment. Inhuldiging van de vlag van de Oorlogsvrijwilligers, sectie Tienen. 

Inhuldiging van de vlag van de Vriendenkring der Officieren van de Veldtocht 1914-1918, 

ondersectie Tienen. Stoet georganiseerd door de Racing Club Tirlemont-Thienen. Uitreiking van 

de Medaille van de Vrijwilliger. 

Inhuldiging van het monument der gesneuvelden van Keerbergen. 

 719. Tollembeek.  1 farde 

1922-1931 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van de vlag van de NSB. 
Inhuldiging van de vlag van het NVI (bevat een aanplakbiljet). 

169. 720. Ukkel. 1 farde 

1921-1933 
Inhuldiging van een monument voor de gesneuvelde oud-leerlingen van het Sint-Pieterscollege en 

van het monument der gesneuvelde parochianen in de kerk van Rozenkrans. Feest voor het goede 

doel georganiseerd door de Cercle L'Union Wallonne t.b.v. Les Asiles des Soldats Invalides 

Belges. Taptoe n.a.v. verschillende jubilea van diverse verenigingen. Liefdadigheidsfeest t.b.v. 

behoeftige families. Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelde leden van Uccle-Sport. 

Liefdadigheidsfeest t.b.v. het Oeuvre Nationale des Aveugles de Guerre. Inhuldiging van de vlag 

van de FNC. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Liefdadigheidsfeest georganiseerd 

door de FNC. Patriotische stoet n.a.v. 11 november. Taptoe. Liefdadigheidsfeest t.b.v. het Oeuvre 

Nationale des Invalides de la Guerre. Uitvoering La Muette de Portici n.a.v. het Eeuwfeest. Taptoe 

t.b.v. het Maison des Invalides. Liefdadigheidsfeest t.b.v. het Oeuvre La Maison des Invalides. 
Uitreiking van de Medaille van de Vrijwilliger. Feest t.b.v. de hulpkas van de FNC. 

Liefdadigheidsfeest t.b.v. het Maison des Invalides. Inhuldiging van de vlag van de Amicale des 

Anciens Combattants Vleurgat-Uccle. Inhuldiging van een erkentelijkheidsplakket door het 

Institut National des Invalides de Guerre Uccle-Calevoet t.b.v. de Verbroedering der Strijders van 

het 8ste, 18de, 28ste Linie en het 8ste Vestingregiment. Concerten t.b.v. het Maison des Invalides. 

Kunst- en muziekmatinee n.a.v. het 14de congrès van de Union Nationale des Officiers Invalides 

de Guerre. Voorstelling l'Arlésienne in het openluchttheater van het Park Wolvendaal. 

Tentoonstelling van schilderijen en beeldhouwwerken van oud-strijders en oorlogsinvaliden 

georganiseerd door het NVI. 
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 721. Verbrande Brug. 1 farde 

1926-1932 
Jaarlijkse pelgrimstochten van de Association Professionnelle des Journalistes Sportifs naar het 
memoriaal van korporaal Trézignies. Pelgrimstocht naar het memoriaal van korporaal Trézignies 

georganiseerd door de Verbroedering van het 2de en 5de Jagers te Voet. 

 722. Vieux-Genappe. 1 farde 

1924 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 723. Vilvoorde. 1 farde 

1921-1932 
Verkoop van La Fleur de l'Orphelin georganiseerd door het Oeuvre Nationale des Orphelins de la 

Guerre. Inhuldiging van de vlag van de NSB. Concert t.b.v. de Foyer des Orphelins. 

Liefdadigheidsfeest georganiseerd door Koninklijke Nationale Maatschappij van Gewezen 

Soldaten Vilvoorde t.b.v. de oorlogswezen en oorlogsinvaliden. Inhuldiging van het monument der 

gesneuvelden. Inhuldiging van de vlag van de lokale afdeling NVI. Het probleem van de deelname 

van militairen aan burgerlijke harmonieën en fanfares. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de oorlogswezen 

en de wezen van de stad. Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelden van de eenheden 

telegrafisten, draadloze telegrafie en duivendienst. Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering 
der oud-telegrafisten van de veldtocht. 50-jarig jubileum van de loopbaan van dokter Hancquet, 

voormalig legerarts. Vraag tot oprichting van een Vriendenkring der Onderofficieren van het 

garnizoen Vilvoorde. Inhuldiging van de vlag van de Anciens Combattants Prévoyants en van de 

Amicale des Enfants des Combattants, afdelingen van de NSB. 

 724. Virginal. 1 farde 

1922-1932 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van de vlag van de FNC. 

 725. Vorst (Forest) 1 farde 

1920-1939 
Inhuldiging van de vlag van de FNC. Liefdadigheidsfeest t.b.v. het Oeuvre Nationale des 

Orphelins de la Guerre. Inhuldiging van een memoriaal in het hoofdgebouw van de firma Delhaize 

ter herinnering aan de gesneuvelde werknemers. Feest t.b.v. de weduwen en wezen. Vraag van de 

vereniging Haut de Forest Attraction om een muziekkapel te mogen ontvangen. Taptoe. 

Inhuldiging van een monument der gesneuvelden (ontworpen door Victor Rousseau). Inhuldiging 

van de vlag van de Société de Secours Mutuels des Combattants 1914-1918. Patriottisch feest met 
inhuldiging van het Albertplein. Inhuldiging van de vlag van de Amicale des Militaires Mutilés et 

Invalides de Forest. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Fédération Nationale de 

Réassurance des Combattants FNR Nationaal Strijders Herverzekeringsbond t.b.v. het Oeuvre 

Nationale des Orphelins de la Guerre. Taptoe georganiseerd door de Ligue des Commerçants 

Alliance Forestoise. Fancy fairs georganiseerd door het Oeuvre des Tuberculeux de la guerre. 

Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Société de Secours Mutuels des Combattants t.b.v. de 

hulpkas en het Oeuvre des Tuberculeux de guerre. Patriottisch feest georganiseerd door de 

Amicale des Militaires Mutilés et Invalides de Guerre. Liefdadigheidsconcert georganiseerd door 

La Maison des Invalides. Soirée t.b.v. de hulpkas van de Amicale des Militaires Mutilés et 

Invalides de Guerre (bevat een onderzoek naar de gelegenheidszanger, een blinde oud-strijder die 

gedeserteerd zou hebben). Volksfeest. Soirée t.b.v. de hulpkas van de Amicale des Militaires 

Mutilés et Invalides de Guerre. Voetbalmatch. Uitreiking van de Medaille van de Vrijwilliger. 
Jaarlijkse Vetten Os met demonstratie van de duivendienst. Concert t.v.v; de Société de Secours 

Mutuels des Combattants. Uitreiking van het Vuurkruis. 10de verjaardag van de Amicale des 

Mutilés et Invalides de Guerre, uitreiking van de vlaggen van de FNI en Amicale d'Enfants des 

Combattants. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Société de Secours Mutuels des 

Combattants t.b.v. het Oeuvre Nationale des Tuberculeux de la Guerre. Inhuldiging van de vlag 

van de Amicale des Enfants van de plaatselijke Vuurkruisersafdeling en uitreiking van het 

Vuurkruis. Inhuldiging van het gemeentehuis. Feest t.b.v. het Oeuvre des Tuberculeux de la 

guerre. Concert t.b.v. de hulpkas van de Société de Secours Mutuels des Combattants en het 

Oeuvre des Tuberculeux de la guerre. 
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 726. Waterloo. 1 farde 

1925-1933 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van de vlag van de Enfants des 
Combattants en uitreiking van de Medaille van de Vrijwilliger. 

 727. Wauthier-Braine. 1 farde 

1932 
Uitreiking van de vlag van de Enfants de Combattants en de Medaille van de Vrijwilliger 

 728. Waver. 1 farde 

1920-1932 
Patriottische manifestaties. Jubileum Société Philarmonique de Wavre. Inhuldiging van de vlag 

van de FNI aangeboden door La Lique du Souvenir. Verbod voor militairen om in uniform in 

toneelstukken te spelen. Aanvraag voor een vertegenwoordiger (via het paleis, geen formele vraag 

ontvangen). Oprichting van een Vriendenkring van Onderofficieren van het garnizoen. Koloniale 

Dagen. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Uitreiking Medaille van de Vrijwilliger 

aan weduwen van gesneuvelden. Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelde oud-

leerlingen van de middelbare school. Liefdadigheidsfeest t.b.v. het Rode Kruis afdeling Waver. 

Feest t.b.v. de hulpkas voor strijders georganiseerd door de NSB. 

 729. Winksele. 1 farde 

1925 
Vraag tot subsidie voor de aankoop van een vlag voor de NSB-afdeling. 

 730. Weerde. 1 farde 

1920 
Inhuldiging van het monument, tot stand gekomen dankzij juffrouw Orianne. 

 731. Wemmel. 1 farde 

1929 
Inhuldiging van de vlag van de NVI. 

 732. Zaventem. 1 farde 

1921 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 733. Zellik. 1 farde 

1927 
Inhuldiging van de vlag van de Oudstrijders en Invaliden. 

 734. Zemst. 1 farde 

1928-1929 
Filmvoorstelling in zaal Leopold georganiseerd door Le Souvenir Belge ter herinnering aan de 

gevechten onder Antwerpen in 1914. Inhuldiging van het monument voor de terechtgestelden. 

 735. Zichem. 1 farde 

1924-1930 
Inhuldiging vlag van de oudstrijders. Eeuwfeest. 

 

3. HENEGOUWEN 

170. 736. Anderlues. 1 farde 

1921-1931 
25ste verjaardag van de Société Mutualiste Communale. Inhuldiging van het monument der 

gesneuvelden. Inhuldiging van de vlag van de Amicale des Enfants des Anciens Combattants. 
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 737. Ath. 1 farde 

1923-1937 
Gemeentefeesten. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden met deelname van een Frans 
muziekkorps. Koloniale Dagen. Ceremonie georganiseerd door het Oeuvre Descamps Frères. 

Historische en patriottische stoet met een "Char de la Victoire" (1923-1932). Ceremonie met 

kransneerlegging door prins Karel en uitreiking van eretekens. Inhuldiging van de vlag van de 

NSB afdeling Tongre-Notre-Dame. Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering des Oud-

Strijders van het 1ste en 21ste Linieregiment en van een memoriaal in hun voormalige kazerne ter 

herinnering hun vertrek in 1914 naar de oorlog. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de Oorlogstuberculozen. 

Concert t.b.v. de NSB-afdeling. Inhuldiging van de vlag van de Vuurkruisers. Uitreiking van 

Vuurkruisen aan leden van de NVI. 

 738. Athis. 1 farde 

1925 
Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders en een memoriaal. 

 739. Audregnies. 1 farde 

1925 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 740. Basecles. 1 farde 

1938 
Inhuldiging van de nieuwe vlag van de invaliden en oud-strijders ten persoonlijke titel van 
commandant Lardinois van het 2de Linie (de eerste vlag is niet uitgereikt geweest door een hoger 

of opperofficier). Uitreiking van Vuurkruisen. 

 741. Beaumont. 1 farde 

1927 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden en overleden gedeporteerden. Uitreiking van de 

vlag van de oorlogsgeamputeerden en -invaliden. 

 742. Beloeil. 1 farde 

1920-1925 
Liefdadigheidsfeest. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Paardenwedstrijd t.b.v. Les 

Petites Abeilles. Liefdadigheidsfeest t.b.v. Les Petites Abeilles. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de 

oorlogswezen en -invaliden. Concert t.b.v. de oud-strijders. 

 743. Bernisart. 1 farde 

1931 
Inhuldiging van de vlag van de Amicale des Enfants des Anciens Combattants (bevat een verslag 

van de districtscommandant van de Rijkswacht, aangaande "socialistische" en de "andere" oud-

strijders. De socialistische vlag draagt het "gebroken geweer"-symbool). 

 744. Biévène. 1 farde 

1920-1930 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van de vlag van de NSB (bevat een 
verslag van de brigadecommandant van de Rijkswacht over de socialistische inslag van de 

ceremonie). Eeuwfeest. 

 745. Binche. 1 farde 

1920-1938 
Concert tijdens de gemeentefeesten (1920-1921). Frans-Belgisch feest met deelname van het 

muziek van het 43ste Regiment Infanterie uit Lille. Inhuldiging van het monument der 

gesneuvelden. Frans-Belgisch feest n.a.v. de 500ste verjaardag van de Société Royale des Archers 

Guillaume Tell la Gaieté met vraag tot deelnamen van het muziek van het 43ste Regiment 

Infanterie uit Lille. Muziekwedstrijd t.b.v. het monument der gesneuvelden en overleden 

gedeporteerden. Eeuwfeest, met deelnamen van de vlag van de Volontaires Binchois (1830) die 

zich in het Legermuseum bevindt. Frans-Belgisch feest met deelnamen van het muziek van het 
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43ste Regiment Infanterie en overhandiging van een vlag, genaamd Jeanne Hachette, van de 
gemeente Beauvais (Oise) aan de stad Binche (vlag is een replica van de vlag van de Gilde des 

Archers Saint Laurent de Binche, die als oorlogsbuit meegenomen werd na een belegering van de 

stad in de 16de eeuw). Inhuldiging van een monument voor het Eeuwfeest (van De Beule en 

Dufour. Dit monument herinnert aan de revolutionairen uit 1789, de vrijwilligers uit 1830 en de 

militairen en gedeporteerden uit de Eerste Wereldoorlog. Congrès van de Liga van de Grote 

Gezinnen. Inhuldiging van de vlag van de Vuurkruisers. Inhuldiging van het monument van 

generaal André Boussart (baron van het keizerrijk, commandeur in het Légion d'Honneur). 

 746. Blicquy. 1 farde 

1925 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 747. Bonsecours. 1 farde 

1926-1933 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van de vlag van de Amicale 

d'Enfants des Anciens Combattants. 

 748. Bouffioulx. 1 farde 

1926-1930 
Inhuldiging van het monument van de in augustus 1914 in de gemeente gesneuvelde Franse 
soldaten. Inhuldiging van de vlag van de NVI. 

 749. Bougnies. 1 farde 

1939 
Concert n.a.v. de opening van het Centre Régional de Loisirs et Santé. 

 750. Boussu. 1 farde 

1927-1939 
Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Socitété Royale des Fanfares de Bois-du-Boussu t.b.v. 

de slachtoffers van de mijnramp in Estinnes-au-Val. iefdadigheidsfeest georganiseerd door het 

Rode Kruis t.b.v. de slachtoffers van de overstromingen in Dendermonde (oorspronkelijk een 

liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Société Royale des Fanfares de Bois-de-Boussu t.b.v. de 

oorlogsblinden). Inhuldiging van de vlag van de Association Nationale des Combattants du Front, 

afdeling Boussu. Escorte voor de Flambeau Sacré. Inhuldiging van de vlag van de Vuurkruisers. 

Inhuldiging van de vlag van de Amicale d'Enfants du Front Unique en uitreiking van Vuurkruisen 

m.m.v. de muziekkapel van het 43ste Regiment Infanterie uit Lille. Luchtvaarttentoonstelling. 

Manifestatie ter herinnering aan koningin Astrid t.b.v. de lokale wezen (1936-1937). Concert t.b.v. 
de wezen. 

 751. Bray. 1 farde 

1921-1934 
Inhuldiging van de vlag van de oudstrijders. Inhuldiging van de vlag van de NSB. Inhuldiging van 

de vlag van de Amicale d'Enfants des Anciens-Combattants. 

 752. Braine-le-Comte. 1 farde 

1919-1939 
Vraag tot "koninklijke erkenning" van de vlag van het Comité de la Société Patriotique des Ex-

Militaires die deze vlag wenst te schenken aan de strijdersvereniging 1914-1918. Concert op de 

gemeentefeesten. Patriottisch feest. Inhuldiging van de vlag van het NVI. Inhuldiging van een 

memoriaal voor de gesneuvelde beambten van de spoorwegen in het station van Braine-le-Comte. 

Concert op de kermis. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden georganiseerd door 

Aidons-nous, Association des militaires de Braine-le-Comte et environs ayant servi pendant la 

guerre 1914-1918. Inhuldiging van de valg van de Ligue Nationale des Ex-Prisonniers de Guerre 

afdeling Braine-le-Comte. Vraag om tenten voor een feest georganiseerd door de Amicale des 

Officiers et Candidats Officiers de réserve d'après 1918. Concert op de Nationale Feestdag. 
Uitreiking van oorlogskruisen aan leden van de Ligue Nationale des Ex-Prisonniers de Guerre. 
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 753. Brugelette. 1 farde 

1922-1930 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Eeuwfeest. 

 754. Bury. 1 farde 

1930 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

171. 755. Buvrinnes. 1 farde 

1929 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Liefdadigheidsfeest t.b.v. het werk van juffrouw 

Orianne. 

 756. Callenelle. 1 farde 

1927 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 757. Carnières. 1 farde  

1924-1934 
10de verjaardag van het gevecht bij Collarmont. Inhuldiging van de vlag van het NVI afdeling 

Carnières. 

 758. Chapelle-lez-Herlaimont. 1 farde 

1920-1931 
Voorstel tot aanstelling van mr. Abras als muziekleraar in de Kadettenschool van Namen. 

Aanstelling van mr. Van Den Abeele als muziekleraar in de Pupillenschool van Aalst. Inhuldiging 

van het monument der gesneuvelden. Feest georganiseerd door het 4de Regiment Carabiniers. 

Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Société Philantropique Pachy Rausquin (met een 

onderzoek naar deze vereniging) (1928). Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Société 
Philantropique Pachy Rausquin (1929). Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Société 

Philantropique Pacy Rausquin t.b.v. het Belgisch Nationaal Werk tot Bestrijding der Tering. 

Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Société Philantropique Pachy Rausquin (1930). 

Inhuldiging van de vlag van de Amicale des Enfants des Combattants. 

 759. Charleroi en Gosselies. 1 farde 

1919-1940, 1924-1930 
Patriottisch feest georganiseerd door de NSB. Anti-Duitse tentoonstelling. Concert. Spreekbeurt 

gegeven door generaal Collyns georganiseerd door het NVI. Liefdadigheidsfeest georganiseerd 

door het NVI inhet Royal Théatre t.b.v. de tuberculeuze invaliden. Verjaardag van het gevecht om 

Charleroi georganiseerd door de Association des Combattants Français du Bassin de Charleroi. 

Fancy fair georganiseerd door het NVI. Inhuldiging van het monument voor korporaal Trésignies. 

Cortège Réclame georganiseerd door het feestcomité Sud-Attractions. Liefdadigheidsfeest 

georganiseerd door het Oeuvre Nationale des Orphelins de la Guerre. Liefdadigheidsfeest voor de 
oud-strijders. Ceremonie n.a.v. de verjaardag van het gevecht om Charleroi. Liefdadigheidsfeest 

t.b.v. het Oeuvre Nationale des Orphelins de la Guerre. Vraag voor figuranten en paarden voor de 

opvoering van het stuk Michel Strogroff in het Royal Théatre. Medewerking Franse muziekkapel 

aan een liefdadigheidsfeest t.b.v. de Association des Anciens Combattants Français en de Société 

Française de Bienfaisance de Charleroi. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Cercle 

Liégeois. Telegram met vraag om een sergeant der infanterie en een wachtmeester van de artillerie 

om een krans in ontvangst te nemen die prins Leopold aan een monument gaat neerleggen. 

Uitreiking schoolprijzen. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door het Oeuvre Nationale des 

Invalides de la Guerre. Concert georganiseerd door het Comité de la Société des Concerts du Parc 

t.b.v. het Oeuvre Franco-Belge de l’Etude et du Travail section des Combattants de la Sambre. 

Inhuldiging van het monument voor de terechtgestelden georganiseerd door de Association des 

Anciens Détenus et Internés Politiques de Charleroi m.m.v. de muziekkapel van het Franse 1er 
Régiment d’Infanterie.  Liefdadigheidsfeest t.b.v. de oprichting van een monument voor der 

gesneuvelden. Concert georganiseerd door het Comité de la Société des Concerts du Parc t.b.v. de 

NVI-afdeling. Bedanking aan de Minister van Landsverdediging door de onderofficieren van het 
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garnizoen Charleroi i.v.m. een project in het kader van de reorganisatie van het leger. Inhuldiging 
van een memoriaal in het station voor de gesneuvelde spoorwegarbeiders. Liefdadigheidsfeest 

georganiseerd door het Rode Kruis t.b.v. de slachtoffers in Japan. Chrysantententoonstelling 

georganiseerd door de Union Professionnelle des Jardiniers et Horticulteurs de Charleroi t.b.v. het 

NVI. Bewijs van betaling van een toelage voor een vlag van de Société Royale des ex-sous-

officiers de l’Armée à Charleroi (uitgereikt in 1914). Gala in het Coliseum t.b.v. een memoriaal 

voor dichter Jacques Bertrand en voor de slachtoffers in Japan. Sportfeest t.b.v. de militairen van 

het Belgisch bezettingsleger in Duitsland. Inhuldiging van de vlag van de Société Royale des ex-

sous-officiers de l’Armée à Charleroi en inhuldiging van het monument der gesneuvelden en 

burgerlijke slachtoffers. Inhuldiging van de Cercle Africain. Tweejaarlijks congres van de 

Association Catholique de la Jeunesse Belge met vraag om rijkswachters om de orde te handhaven 

(bevat in antwoord de betreffende wetgeving aangaande de ordediensten hieromtrent). 
Liefdadigheidsfeest t.b.v. het sanatorium voor tuberculoselijders. Tuinbouwtentoonstelling in de 

feestzaal van de Université du Travail. Koloniale Dagen. Carnavalstoet. Inhuldiging van 

memorialen voor de gesneuvelden van het 2de en het 5de Jagers te Voet in de kazerne van het 2de 

Jagers te Voet. Inhuldiging van een memoriaal aan het huis van Omer Lefèvre georganiseerd door 

de Association des Détenus et Internés Politiques du Bassin de Charleroi. Liefdadigheidsfeest in 

de Université du Travail t.b.v. de oud-strijders en kinderen. Vraag naar klaroenblazers voor een 

toneelstuk “Napoléon” georganiseerd door het Théatre des Variétés. Frans-Belgische 

tuinbouwtentoonstelling. Landelijke lotenverkoop georganiseerd door de Belgische Soldatenkring 

t.b.v. het Maison du Soldat in Charleroi. Vraag naar trompetters voor een toneelstuk “Michel 

Strogoff” georganiseerd door het Théatre des Variétés. Koloniale Dagen. Inhuldiging van de 

crypte op de begraafplaats. Nationaal congres van de Kamer van Koophandel van Charleroi. Feest 

van de Cercle Litteraire met de vijfjarige pianist Jean Minquet en de 16-jarige juffrouw D’Haene, 
1ste prijs conservatorium (bevat drie programma’s). Feest georganiseerd door het Comité des 

Fêtes du Sud. Inhuldiging van de vlag van de NVI-afdeling. Feest georganiseerd door L’Harmonie 

Cercle Privé Neutre onder auspiciën van de Touring Club t.b.v. het behoud van de Dodengang. 

Liefdadigheidsfeest met filmvoorstelling  van “Pour la Paix du Monde” georganiseerd door het 

Oeuvre Nationale des Invalides de la Guerre t.b.v. haar hulpkas. Uiteenzetting door de Franse 

admiraal Dumesnil georgansieerd door het Nationaal Werk voor Oorlogswezen.  Filmvoorstelling 

La Grande Epreuve in cinema Trianon. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de NVI. Statuten van de Amicale 

des Sous-Officiers de Charleroi. Fancy fair georganiseerd door Les Amis des Ecoles. Inhuldiging 

van de vlag van de Société Royale Patriotique et Philantropique des Anciens Enfants de Troupe et 

Pupilles de l’Armée (bevat de statuten). Garnizoensconcerten (1929). Soirée georganiseerd door de 

NVI t.b.v. haar hulpkas. Garnizoensconcerten (1930). Feesten in Charleroi met opening van grote 
verkeerswerken door de koning en inhuldiging van de vlag van de verbroedering van het 2de en 

5de Jagers te Voet. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Verbroedering van Oud-strijders 

van het 3de en 23ste Linieregimenten. Balle du Roi gewonnen door de Société de Petite Balle 

waarvan de opbrengst aan het monument voor de infanterie  geschonken wordt. Voorzien van 

logement in de kazerne van het 1ste Jagers te Voet voor leerlingen van de middelbare scholen. 

Feest georganiseerd door de Association des Elèves Diplômés de l’Ecole Industrielle Provinciale 

Supérieure. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de hulpkas van de NVI. Optocht Waalse feesten. Militairen 

in uniform op een feest t.b.v. de oprichting van een monument voor de gesneuvelde Franse 

Fusiliers Marins. Plechtige opening van het nieuwe viaduct aan de Porte de Waterloo. Ceremonie 

van de Ligue Protection Antiaérienne Passive. Deelname van militairen aan een feest t.b.v. de 

oprichting van een monument voor de gesneuvelde Franse Fulsiers Marins. Gala met 

filmvoorstelling van “Le Carillon de la Liberté” t.b.v. de lokale afdeling oorlogswezen, het 
Nationaal Werk voor Oorlogsinvaliden, de Combattants de la Sambre en de lokale afdeling van de 

NSB. Uitreiking van diploma’s van de Medaille van de Vrijwilliger aan leden van de NVI. 

Provinciaal congres van de NVI. Filmgala georganiseerd door de Groupement Colonial. Waalse 

Feesten. Inhuldiging van de vlag van de Société Royale Ex-Sous-Officiers de Charleroi. 

Muziekfeest georganiseerd door de NSB-afdeling t.b.v. de hulpkas. Voordracht gegeven door de 

Franse commandant Lanrezac over zijn vader generaal Lanrezac en het Franse leger in België en 

rond Charleroi. Voordracht t.b.v. de hulpkas van de lokale afdeling Verbroedering van het 3de en 

23ste Linieregiment. Doortocht van de Flambeau Sacré. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de Groupement 

de Charleroi des Sections des Fraternelles des Anciens Combattants. Autosalon in de Hall des 

Expositions. Voordracht gegeven door mr. Scapini, député van Parijs georganiseerd door de 

Groupement de la Région Charleroi-Thuin de l’Union des Fraternelles  de l’Armée de Campagne. 
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Filmgala t.b.v. de Groupement de Charleroi des Sections des Fraternelles des Anciens 
Combattants. Soirée georganiseerd door Les Vétérans Coloniaux t.b.v. koloniale goede werken. 

Muziekfeest georganiseerd door de NSB-afdeling t.b.v. de hulpkas. Gala in het Coliseum ter ere 

van graaf Xavier de Grunne, hoofd van de Belgische wetenschappelijke missie naar Ruwenzori. 

Concert t.b.v. de behoeftige oud-strijders georganiseerd door de Union des Fraternelles de l’Armée 

de Campagne-afdeling. Voordracht door H.P. Henusse SJ t.b.v. de hulpkas van de Verbroedering 

van Oud-Strijders van het 3de en 23ste Linieregiment. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de Verbroedering 

van het 1ste en 4de Jagers te Voet. Nocturne t.b.v. het Rode Kruis. Waalse feesten. Voordracht 

t.b.v. de Groupement des Amputés de Guerre de Belgique “Blessés à l’Ennemi”. 

Liefdadigheidsfeest t.b.v. de Verbroedering van Oud-Strijders van het 3de en 23ste Linieregiment. 

Manifestatie georganiseerd door Les Combattants de la Sambre. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de 

Cercle Africain. Inhuldiging van de vlag van de lokale afdeling van de Verbroedering van het 1ste 
en 4de Jagers te Voet. Jaarfeest zuidkwartier. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Union 

des Fraternelles de l’Armée de Campagne t.b.v. de hulpkas. Concert t.b.v. de NSB. Jaarfeesten van 

het zuidkwartier. Voordracht gegeven door de Franse officier Péricard, georganiseerd door de 

Amicale des Officiers de la Campagne in taverne Luxembourg t.b.v. het monument voor koning 

Albert. Liefdadigheidsconcert t.b.v. de hulpkas van de Groupement des Amputés de Guerre de 

Belgique “Blessés à l’Ennemi”. Waalse feesten. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de Verbroedering van 

Oud-Strijders van het 3de en 23ste Linieregiment. Voordracht gegeven door de Ligue de la 

Protection Antiaérienne Passive de la Population et des Installations Civiles. Concert t.b.v. de 

NSB-afdeling. Concert t.b.v. de Groupement des Amputés de Guerre de Belgique “Blessés à 

l’Ennemi”. Prijsuitreiking aan de kampioenen van het Belgisch kampioenschap schieten. 

Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Association Effort in de Université du Travail t.b.v. de 

noodlijdende studenten. Volksfeest georganiseerd door het Comité des Fêtes du Faubourg t.b.v. 
het Nationaal Werk voor Oorlogsinvaliden. Inhuldiging van de vlag van de Fraternelle des 

Volontaires de l’Armistice afdeling Henegouwen. Salon de l’Electricité georganiseerd door de 

Groupement des Installateurs Electriciens. Uitreiking van het kruis van Ridder in de Orde van 

Leopold II aan oorlogsgeamputeerden. Uitreiking van de vlag van de Fédération des Anciens de 

l’Armée d’Occupation afdeling Charleroi. Uitreiking van het Vuurkruis. Voordracht in de Salle 

Provinciale (ancien Eden) door pater Thesin, voormalig ter dood veroordeelde door de Duitsers 

georganiseerd door de Na-Oorlogse Verbroedering van het 2de en 5de Jagers te Voet (bevat een 

aankondiging). Filmgalain het Coliséum georganiseerd door het Comité du Cercle Africain de 

Charleroi-thuin t.b.v. het koloniaal museum in Charleroi. Inhuldiging van de vlag van de 

Verbroedering van Oud-Strijders van het 2de en 22ste Linieregiment afdeling Henegouwen. 

Concert t.b.v. de NVI-afdeling. Inhuldiging van de vlag van de Fraternelle d’Après-Guerre des 
Projecteurs. 50ste verjaardag van de Ecoles Cobaux et du Centre. Inhuldiging van de buste van 

koningin Astrid. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de Vereniging van Verbroederingen van het Veldleger. 

Voordracht gegeven door Eerwaarde Henusse, voormalig legeraalmoezenier, georganiseerd door 

de Vereniging van Verbroederingen van het Veldleger. Liefdadigheidsfeest in cinema Trianon 

t.b.v. de hulpkas van de Verbroedering van het 1ste en 4de Jagers te Voet. Inhuldiging van de vlag 

van de Na-Oorlogse Verbroedering van het 2de en 5de Jagers te Voet. Festival van het militair 

muziek. Inhuldiging van de vlag van de Groupement Combattants Entr’aide. Inhuldiging van de 

vlag van de Verbroedering Grenadiers Oud-Strijders afdeling Charleroi. Uitreiking van eretekens 

aan leden van de Groupement Les Plus Grands Mutilés et Invalides de Guerre afdeling 

Henegouwen. Week van de Luchtbescherming georganiseerd door de Ligue de la Protection 

Antiaérienne Passive de la Population et des Installations Civiles. Filmsoirée in cinema Trianon 

met voorstelling van Le Héros de la Marne georganiseerd door de Verbroedering van Oud-
Strijders van het 1ste en 4de Jagers te Voet. Filmsoirée georganiseerd door de Section d’Amitié 

Franco-Anglaise de Charleroi. Voordracht gegeven door Eerwaarde Henusse, voormalig 

legeraalmoezenier, georganiseerd door de Vereniging van Verbroederingen van het Veldleger. 

Liefdadigheidsfeest t.b.v. de Cercle Sport et Solidarité van het 2de Jagers te Voet. Inhuldiging van 

de vlag van de Groupement Combattants Entr’aide. Soirée georgnaiseerd t.b.v. de afdeling Loisirs 

du Soldat van het 5de Jagers te Voet en van het Oeuvre Elisabeth “Pour nos Soldats”. 

Gemeentefeesten in Gosselies (1921). Liefdadigheidsfeest t.b.v. de oorlogswezen (1922, 1924, 

1926). Inhuldiging van de vlag van de NVI afdeling en inhuldiging van memorialen voor de 

gesneuvelden van Gosselies. Vieringen voor het eeuwfeest van België in Gosselies.  
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172. 760. Châtelet. 1 farde 

1920-1938 
Gemeentefeesten. Inhuldiging van het Franse monument en het Belgische monument voor de 
gesneuvelden. Gemeentefeesten. Inhuldiging van de vlag geschonken door de bevolking van 

Châtelet aan Franse oud-strijders. Gemeentefeesten. Gouden bruiloft van Clement Trefois, 

veteraan van 1870-71. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de oorlogsinvaliden. 75ste verjaardag van de 

harmonie Sint Elooi. 10de verjaardag van de Wapenstilstand. Gemeentefeesten. Evenementen 

n.a.v. het Eeuwfeest met o.a. inhuldiging van een memoriaal voor vrijwilligers van 1830, een 

memoriaal voor de strijders en een portret van luitenant-generaal Leman. Inhuldiging van de vlag 

van de Burgerlijke Oorlogsinvaliden afdeling Châtelet. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de werkloze 

havenarbeiders van Charleroi. Inhuldiging van de vlag van de afdeling Vuurkruisers. Uitreiking 

van het Vuurkruis. Inhuldiging van de vlag van het Eenheidsfront en uitreiking van het Vuurkruis 

en de Medaille van de Strijders Vrijwilliger. 

 761. Châtelineau. 1 farde 

1925-1936 
Concert georganiseerd door de Association des Industriels et Commerçants de Chatelineau t.b.v. 
het Oeuvre de l’Inhalatorium pour Gazées de guerre te Jumet. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de 

oorlogsinvaliden. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de NSB afdeling t.b.v. de hulpkas. 

 762. Chimay en Forges. 1 farde 

1926, 1930 
Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Automobile Club van Beaumont-Chimay t.b.v. de 

oorlogswezen. 

Vieringen in Forges t.g.v. het eeuwfeest van België. 

 763. Couillet. 1 farde 

1922-1936 
Herdenking van de 3de Slag om Ieper georganiseerd door Ypres League. Liefdadigheidsfeest 

georganiseerd door de NVI afdeling Couillet (afgewezen). Liefdadigheidsfeest georganiseerd door 

de NVI afdeling Couillet (toegestaan). Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de NVI afdeling 

Couillet t.b.v. de behoeftige leden. 11 novemberviering. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door 

de NSB afdeling m.m.v. het Rode Kruis dat een demonstratie geeft van hulpverlening in geval van 

mobilisatie. Inhuldiging van de vlag van de NVI afdeling Couillet-Loverval. Ceremonie n.a.v. het 
overlijden van de koning georganiseerd door de NVI afdeling. Inhuldiging van de vlag van de 

Groupement d’Enfants de Combattants et Invalides de Guerre F.N.A.E.C. 

 764. Damprémy. 1 farde 

1924-1938 
Liefdadigheidsconcert t.b.v. het Oeuvre Aide aux Gazés de Guerre. Inhuldiging van het monument 

der gesneuvelden. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de wezen van de gemeente. 

 765. Dour. 1 farde 

1925-1939 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden en inhuldiging van de vlag van de invaliden van 

het kanton. Uitreiking van de vlag van de oud-strijders van het gehucht Petit-Dour en inhuldiging 

van het monument van de gesneuvelden. Uitreiking van het Vuurkruis. Liefdadigheidsfeest 

georganiseerd door de Ligue du Souvenir t.b.v. de hulpkas. 

 766. Ecaussinnes. 1 farde 

1932-1933 
Inhuldiging van de vlag van de NVI afdeling. Liefdadigheidsconcert georganiseerd door de 

Groupement des Combattants d’Ecaussinnes t.b.v. de hulpkas. 

 767. Elzele (Ellezelles) en Forest-lez-Frasnes. 1 farde 

1933, 1926 
Inhuldiging van de vlag van de NVI afdeling. 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden van Forest-lez-Frasnes. 
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 768. Enghien. 1 farde 

1935-1936 
Inhuldiging van de vlag van de Vuurkruisers. Ceremonie georganiseerd door de NVI afdeling. 
Inhuldiging van de vlag van de Vriendenkring der Strijderskinderen. 

 769. Epinois. 1 farde 

1937-1939 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Uitreiking van het Vuurkruis. 

 770. Ere. 1 farde 

1927-1928 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van de vlag van de NSB afdeling. 

 771. Erquelinnes. 1 farde 

1936 
Inhuldiging van de vlag van de Vuurkruisers. 

 772. Escanaffles. 1 farde 

1923-1929 
Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 773. Estaimpuis. 1 farde 

1923-1936 
Inhuldiging van de vlag van de Société des Anciens Combattants et Déportés Politiques. 

Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 774. Evregnies. 1 farde 

1925 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 775. Farciennes. 1 farde 

1938 
Inhuldiging van de vlag van Armicitia Société des Volontaires de l’Armistice afdeling Hainaut. 

 776. Flénu. 1 farde 

1928 
Concert georganiseerd door de oud-strijders t.b.v. de oorlogswezen. 

 777. Fleurus. 1 farde 

1922-1939 
Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Société des Fanfares Les Artistes Réunis t.b.v. de 

oorlogsinvaliden. Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders van het gehucht Vieux Campinaire. 

Liefdadigheidsfeest georganiseerd t.b.v. de hulpkassen van het NVI en de NSB. Fancy fair 

georganiseerd t.b.v. de hulpkassen van het NVI en de NSB. 75ste verjaardag van de koninklijke 

fanfare Union et Concorde. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden en uitreiking van het 

Vuurkruis. Bezoek van de afdeling NSB aan de NSB afdeling van Jette. 

 778. Flobecq (Vloesberg). 1 farde 

1921-1930 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders. 

Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelde oud-leerlingen van de middenschool en van 

een memoriaal voor de eerste directeur Lepoivre. 

 779. Fontaine-l'Evêque. 1 farde 

1925-1935 
Fancy fair georganiseerd door de Association des Commerçants et Inustriels t.b.v. verschillende 

goede doelen. Inhuldiging van de vlag van de NVI afdeling. Uitreiking van de Medaille van de 

Vrijwilliger Strijders. Inhuldiging van de vlag van de Vriendenkring van de Kinderen der Oud-
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strijders. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Société des Anciens Militaires t.b.v. het 
Nationaal Werk voor Oorlogsinvaliden. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Fancy 

fair georganiseerd door het Comité National de Secours Concert t.b.v. het Asile des Soldats 

Invalides Belges. 

 780. Forchies-la-Marche. 1 farde 

1936-1937 
Inhuldiging van de vlag van de Vriendenkring van de Kinderen der Oud-Strijders. Inhuldiging van 

de vlag van de Vuurkruisers. 

 781. Fourbechies.  1 farde 

1930 
Voordracht over de gebeurtenissen van 1830. 

 782. Frameries. 1 farde 

1921-1937 
100ste verjaardag van Chorale de Frameries (bevat twee naamkaartjes van Maurice de Bock). 

Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Société Ducale des Fanfares de Frameries t.b.v. 

verschillende oorlogswerken. Subsidieaanvraag ingediend door de NVI afdeling voor de aankoop 

van een vlag. Turnfeest georganiseerd door de Fédération Belge de Gymnastique. 

Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Société Royale d’Harmonie de Frameries t.b.v. de 
oorlogswezen. Liefdadigheidsfeest t.b.v. het Rode Kruis. Inhuldiging van het monument der 

gesneuvelden (bevat een rapport). Muziekfeest georganiseerd door de NVI afdeling t.b.v. de 

behoeftige leden. Sportfeest georgansieerd in de manège van het 11de Regiment Artillerie t.b.v. de 

oorlogsinvaliden. Vraag naar enkele koppels duiven van de Militaire Duiventil om vrij te laten 

tijdens een liefdadigheidsfeest. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Société Ducale des 

Fanfares de Frameries t.b.v. verschillende oorlogswerken. Openluchttheater t.b.v. behoeftige 

gezinnen. Inhuldiging van de vlag van de Vriendenkring van de Kinderen der Oud-strijders. 

Conferentie georganiseerd door de luchtbescherming. 

 783. Frasnes-lez-Gosselies. 1 farde 

1930 
Inhuldiging van de vlag van de NVI afdeling. 

 784. Froyennes. 1 farde 

1926-1932 
Inhuldiging van het memoriaal voor Louise de Bettignies. Inhuldiging van het monument der 

gesneuvelden. 75ste verjaardag van de vrijwilliger brandweer. 

 785. Gallaix. 1 farde 

1922-1924 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden.Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders en 

gedeporteerden. 

 786. Gerpinnes en Marbaix. 1 farde 

1933, 1922-1926 
Inhuldiging van de vlag van de NVI afdeling van Gerpinnes. 

Inhuldiging van het monument der gesneuvelden van Marbaix. Concert op de jaarlijkse 

gemeentefeesten van Marbaix. 

 787. Ghislenghien (Gellingen). 1 farde 

1924-1930 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden van Ligne en van een memoriaal voor luitenant 

Emile Horlait en inhuldiging van de vlag van de NSB afdeling Ghislenghien, Arbres en van de 

NVI afdeling van Maffles. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

173. 788. Ghlin.  1 farde 

1925-1936 
Inhuldiging van een memoriaal in de kerk ter ere van de gesneuvelden. Inhuldiging van de vlag 
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van de NSB afdeling en inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van het 
ereperk op de begraafplaats, inhuldiging van de vlag van de Vriendenkring van de Kinderen der 

Oud-strijders, uitreiking van het Vuurkruis en inhuldiging van een grafkelder voor oud-strijders. 

 789. Gilly. 1 farde 

1921-1935 
Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelden. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de 

Cercle Dramatique Sainte Barbe Plaisir et Charité t.b.v. de slachtoffers van de ramp in Couillet. 

Gemeentefeesten. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de behoeftige invaliden. Liefdadigheidsfeest 

georganiseerd door Chantraine Attractions t.b.v. de oorlogs-tuberculoselijders. Concert 

georganiseerd door Gilly Haies. Inhuldiging van het monument voor de Franse gesneuvelden op 

de begraafplaats. 25ste verjaardag van de Société des Anciens Militaires en viering van het 

verkrijgen van de titulatuur Royale. Sint Barbaraviering t.b.v. goede werken. Inhuldiging van het 

monument der gesneuvelden. Liefdadigheidsfeest t.b.v. verscheidene goede werken. Uitreiking 

van het Vuurkruis. 

 790. Givry. 1 farde 

1927 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelde Belgische en Franse militairen. 

 791. Gosselies. 1 farde 

1934-1939 
Liefdadigheidsfeest Ailes Belges georganiseerd door de Association de la Presse Belge t.b.v. hun 

goede doelen i.s.m. de 3de Mobiele Groep van de Rijkswacht. Liefdadigheidsfeest ggeorganiseerd 

door het Nationaal Werk voor Oorlogsinvaliden, vraag naar het escadrille van Nijvel. Inhuldiging 

van de vlag van de Vuurkruisers. Concert t.b.v. de Vuurkruisers. Concert georganiseerd door de 

Société Royale des Fanfares. 

 792. Gottignies. 1 farde 

1930 
Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelden. 

 793. Gouy-lez-Piéton. 1 farde 

1928 
Liefdadigheidsfeest t.b.v. de oorlogswezen. 

 794. Gozée. 1 farde 

1924 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 795. Grossage. 1 farde 

1932 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 796. Haine-Saint-Pierre. 1 farde 

1920-1925 
Gemeentefeesten georganiseerd door de Association des Propriétaires et Commerçants. 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van een memoriaal voor de strijders 

en gedeporteerden. Inhuldiging van een memoriaal in het station voor de gesneuvelde beambten 

van de spoorwegen. 

 797. Haulchin. 1 farde 

1923-1930 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders en 

inhuldiging van de vlag van de gedeporteerden. 

 798. Hérinnes.  1 farde 

1922-1924 
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Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders. Klachtenbrief van een provincieraadslid over een 
inhuldiging van een vlag van een flamingatistische oud-strijdersvereniging. 

 799. Hollain. 1 farde 

1927 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 800. Houdeng-Goegnies. 1 farde 

1929-1931 
Oplaten van een ballon. Inhuldiging van de vlag van de Vriendenkring van de Kinderen der 

Strijders afdeling Houdeng-Goegnies. 

 801. Irchonwelz. 1 farde 

1929 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 802. Jamioulx. 1 farde 

1928 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden (bevat een naamkaartje van Jean Delval, 

directeur van de Service commercial des charbonnages du Gouffre). 

 803. Jemappes. 1 farde 

1920-1925 
Patriottisch feest. Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelde leraren en oud-leerlingen 

van het Sint Ferdinandusinstituut (bevat een programma). Herinhuldiging van het monument voor 

de Slag van Jemappes (bevat twee exemplaren van het programma). Tuinbouwtentoonstelling. 

Inhuldiging van de vlag van de invaliden aangeboden door de Société Les Combattants. 

 804. Jumet. 1 farde 

1920-1933 
Gemeentefeesten (juli). Gemeentefeesten (oktober). Liefdadigheidsfeest t.b.v. de behoeftige 

invaliden. Concert in Jumet-Gohyssart. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Fédération 

Nationale des Militaires Mutilés et Invalides de Guerre F.N.M.I. i.s.m. de Cercle Royal Horticole 

des Charbonnages d’Amercoeur. Concert tijdens de kermis. Gemeentefeesten (juli). 

Gemeentefeesten (augustus). Inhuldiging van de vlag van de Fédération Nationale des Militaires 

Mutilés et Invalides de Guerre afdeling Jumet. Gemeentefeesten (oktober). Concert op de feesten 

n.a.v. Notre Dame de Tongres. Festiviteiten t.b.v. de oprichting van een nieuw wezenhuis. Waalse 

feesten. Concert in Jumet-Tongres. Liefdadigheidsfeest t.b.v. het te bouwen wezenhuis. 

Liefdadigheidsfeest in Jumet-La Coupe t.b.v. de oorlogswezen (1923). Liefdadigheidsfeest in 

Jumet-Tongres t.b.v. de oorlogswezen (1925). Inhuldiging van het monument der gesneuvelden en 

terechtgestelden (bevat een rapport over de deelname van vlaggen getopt met een gebroken 
geweer). Concert in Jomet-Gohyssart t.b.v. de oorlogsinvaliden. Liefdadigheidsfeest in Jumet-

Houbois t.b.v. de oorlogswezen. 25ste verjaardag van de Regie voor water en elektriciteit t.b.v. de 

Fédération Nationale des Militaires Mutilés et Invalides de Guerre F.N.M.I. Liefdadigheidsfeest in 

Jumet-Coupe t.b.v. de oorlogswezen. Inhuldiging van een memoriaal voor piloot Dufour, 

overleden in bevolen dienst. Feest georganiseerd door de handelaars van Jumet-Heigne. Eeuwfeest 

georganiseerd door de oud-strijders t.b.v. de hulpkas. Schoolfeest t.b.v. de oorlogsslachtoffers. 

 805. La Louvière. 1 farde 

1919-1931 
Prijsuitreiking in de middelbare scholen van La Louvière en Soignies. Inhuldiging van de vlag van 

de oud-strijders. Tuinbouwtentoonstelling georganiseerd door de Cercle Horticole et Agricole 

Louviérois (bevat een gids van de tentoonstelling). Gemeentefeesten. Patriotisch feest in het 

kursaal georganiseerd door de Groupement Régional du Centre de la Fédération des Combattants 

t.b.v. het monument voor Omer Lefèvre. Inhuldiging van de vlag van de Franse oud-strijders in La 

Louvière. Liefdadigheidsfeest met voordracht over de Afrikaanse veldtocht georganiseerd door de 
NVI afdeling. Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders en van de invaliden. 

Liefdadigheidsfeest georganiseerd t.b.v. de oorlogswezen. Inhuldiging van het monument der 



Archief van  ...  te ... Nummer toegang: xxxx  

 71 

gesneuvelden. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de oorlogswezen en de oorlogsinvaliden (1924). 
Liefdadigheidsfeest t.b.v. de oorlogswezen en de oorlogsinvaliden (1925). Franse nationale 

feestdag georganiseerd door de Cercle des Amitiés Françaises. Mogelijkheid om het muziek van 

de Garde Republicaine te laten spelen in La Louvière. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de 

Cercle des Amitiés Françaises. Concert georganiseerd door de Cercle des Amitiés Françaises t.b.v. 

de slachtoffers van de mijnramp in Estinnes-au-Val (bevat een naamkaartje van baron de 

Broqueville). Wedstrijd met luchtballons i.s.m. de compagnie luchtschippers. Liefdadigheidsfeest 

georganiseerd door de NVI afdeling t.b.v. de behoeftige leden. Concert t.b.v. het op te richten 

monument voor de infanterie. 

 806. Lamain. 1 farde 

1924 
Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders en gedeporteerden. 

 807. Lanquesaint. 1 farde 

1927 
Inhuldiging van de vlag van de NSB afdeling. 

 808. Laplaigne. 1 farde 

1928 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 809. Leernes. 1 farde 

1920-1924 
Verjaardag van de Slag om Charleroi. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 810. Lessines. 1 farde 

1920-1932 
Concert. Inhuldiging van een memoriaal voor de terechtgestelde Georges Kuge. Inhuldiging van 

een memoriaal voor de gesneuvelde oud-leerlingen en broeders van het Sint Pietersinstituut. 

Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 50ste verjaardag van de middenschool en 

inhuldiging van het memoriaal voor de gesneuvelde leerlingen. 

 811. Leuze. 1 farde 

1920-1932 
Manifestatie van de Baden Powel Boy Scouts. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelde oud-leerlingen van het college. 10de 

verjaardag van de Wapenstilstand (bevat een naamkaartje van René Desterbecq, voorzitter van de 

oud-strijders van Leuze). Te betalen sommen aan de muziekkorpsen die deelnemen aan 

ceremoniën. Inhuldiging van de vlag van de NSB afdeling. Inhuldiging van een memoriaal voor de 

gesneuvelde oud-leerlingen van de middenschool. Inhuldiging van een memoriaal voor de 
gesneuvelde oud-leerlingen van de gemeenteschool. 

 812. Leval-Trahegnies. 1 farde 

1921 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

174. 813. Lobbes. 1 farde 

1920-1926 
Ceremoniën en inhuldiging van een monument voor de gesneuvelde Franse militairen van het 

57ste en 144ste Infanterieregiment. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Ceremonie 

ter herinnering aan de slag om de Samber (1924). Ceremonie ter herinnering aan de slag om de 

Samber (1926). 

 814. Lodelinsart. 1 farde 

1920-1932 
Liefdadigheidsfeest t.b.v. de oorlogsinvaliden. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de oorlogswezen. 

Gemeentefeesten. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de oorlogswezen en liefdadigheidsfeest t.b.v. de 

oprichting van een monument voor de gesneuvelden. 35ste verjaardag van de Cercle Royal de 
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Gymnastique et d’Escrime. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van de 
vlag van de NVI afdeling. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de NVI afdeling t.b.v. de 

hulpkas (1929). Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de NVI afdeling t.b.v. de hulpkas (1930). 

45ste verjaardag van de Cercle Royal de Gymnastique et d’Escrime. 

 815. Louvignies. 1 farde 

1925 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden in Louvignies-Bavay (Nord, Frankrijk). 

 816. Loverval. 1 farde 

1922-1932 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Fancy fair t.b.v. goede werken in Belgisch 

Congo. 

 817. Maffles. 1 farde 

1923-1925 
Inhuldiging van de vlaggen van de NSB afdelingen Ath, Bouvignies, Blicquy en Maffles. 

Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 818. Manage. 1 farde 

1921-1931 
Gemeentefeesten. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de weduwen en rechthebbenden van de gesneuvelden. 

Inhuldiging van een memoriaal in het station voor de gesneuvelde beambten van de spoorwegen. 

Inhuldiging van een monument der gesneuvelden. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de 
oorlogstuerculoselijders. Inhuldiging van de vlag van de Vriendenkring van de Kinderen der 

Strijders. 

 819. Marchienne-au-Pont. 1 farde 

1920-1932 
50ste verjaardag van de Société Royale Philantropique des Décorés de Marchienne-au-Pont. 

Inhuldiging van het mausoleum op de begraafplaats voor de Belgische en Franse gesneuvelden. 

Gemeentefeesten (1923). Gemeentefeesten (1924). Liefdadigheidsfeest t.b.v. La Maison des 

Invalides. Gemeentefeesten (1925). Concert n.a.v. de Nationale Feestdag. Inhuldiging van de 

Franse oud-strijders uit de streek. Inhuldiging van een memoiraal voor Yvonne Vieslet. 

Inhuldiging van een monument voor voormalig burgemeester Robert Fesler. 

 820. Marcinelle. 1 farde 

1920-1933 
Gemeentefeesten (1920). Gemeentefeesten (voorjaar 1921). Gemeentefeesten (najaar 1921). 

Gemeentefeesten (voorjaar 1922). Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

Gemeentefeesten (voorjaar 1929). Gemeentefeesten (najaar 1929). Uitreiking van de Medaille van 
de Vrijwilliger aan leden van de NVI afdeling. Uitreiking van de Medaille van de Vrijwilliger aan 

leden van de NSB afdeling. Bezoek van Belgische officieren aan Roemenië in 1929 (buiten 

context). 

 821. Melles. 1 farde 

1929 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 822. Merbes-Saint-Marie. 1 farde 

1930 
Inhuldiging van de vlag van de NSB afdeling. 

 823. Monceau-sur-Sambre. 1 farde 

1920-1930 
Patriottisch feest.Liefdadigheidsfeest georganiseerd t.b.v. de oorlogswezen. Vraag naar een Frans 

militair muziekkorps om op te treden tijdens een liefdadigheidsfeest. 10de verjaardag van de 

deportatie van burgers uit de regio. Inhuldiging van de Square des Martyrs. 
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 824. Mons. 1 farde 

1920-1933 
Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelde leerlingen van de middenschool. Escorte voor 
de leden van de Rechtbank van Eerste Aanleg die naar het Te Deum gaan. Liefdadigheidsfeest 

georganiseerd door de Oeuvres de la Rue Lamir t.b.v. de oorlogswezen. 75ste verjaardag van de 

Société Royale de Secours Mutuels et de Retraite des Ouvriers de la Ville de Mons. Uitreiking van 

de Franse Médaille de la Reconnaissance de 1e classe aan de stad. Collecte t.b.v. 

oorlogsslachtoffers georganiseerd door Mons Attractions. Inhuldiging van een memoriaal in de 

School voor Mijnbouw voor de gesneuvelde oud-leerlingen. Liefdadigheidsfeest georganiseerd 

door Pro Polonia t.b.v. de noodlijdende Polen. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de NSB 

afdeling t.b.v. de oorlogswezen. Ceremonie op de begraafplaats voor de gesneuvelde geallieerden. 

Voorjaarskermis, optocht en lichtstoet georganiseerd door de Groupement de la Foire 

Commerciale des Intérêts Commerciaux et Industriels de Mons. Intergeallieerde paardenwedstrijd 

(bevat een programma). Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders van Vivegnis (deze gemeente 
behoort tot de provincie Liège). Journée Coloniale. Militaire parade. Inhuldiging van een 

memoriaal in het Sint Stanislascollege voor de gesneuvelde oud-leerlingen. Patriottisch feest ter 

ere van de inwoners van Mons die in 1914 naar Maubeuge zijn overgebracht. Inhuldiging van een 

memoriaal voor het 5th Royal Irish Lancers. Muzieksoirée georganiseerd door de Amicale des 

Officiers de la Campagne 1914-1918 in theater Alhambra. Te nemen maatregelen i.v.m. de gratis 

concerten in het gemeentepark. Ceremonie ter herinnering aan de terechtgestelde burgers in 

Casteau. Finale van het inter-universitair kampioenschap petite-balle georganiseerd door de 

Fédération Sportive Estudiante de Belgique. Inhuldiging van een memoriaal voor de 

terechtgestelde burger Charles Simonet. Liefdadigheidsfeest georganiseerd t.b.v. de slachtoffers in 

Japan. Gebruik van de kazerne als onderdak voor paarden van de vereniging Les Ecuries du 

Hainaut. Inhuldiging van een monument voor het York and Lancaster Regiment en het 2nd Royal 

Irish Lancers Regiment. Concurrentie tussen de professionele muziekmeesters en de militaire 
muziekmeesters. Carnavalstoet georganiseerd door de Groupement Commercial et Industriel de 

Mons. Inhuldiging van een memoriaal op het hoofdpostkantoor voor de gesneuvelde beambten van 

de P.T.T. Koloniale Dagen. Koloniale tentoonstelling. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de 

NVI t.b.v. de hulpkas. Vraag om militairen die als figurant willen optreden in theaterstukken van 

het Grand Théâtre. Soirée in Théatre Pathé georganiseerd door het Comité du Monument Charles 

Simonet t.b.v. de oprichting van een monument voor Charles Simonet. Soirée georgnaiseerd door 

de Amicale des Sous-officiers de la Garnison de Mons. Paardenwedstrijd georganiseerd door de 

Cercle Equestre t.b.v. de oorlogswezen. Militair feest georganiseerd door Le Mémorial Belge. 

Inhuldiging van de vlag van de Amicale des Officiers de la Campagne de 1914-1918 

onderafdeling Mons. Jaarlijks congres van de Fédération Générale des Fonctionnaires et Employés 

C.F.B. regionale groepering Mons en Tournai. Terbeschikkingstelling van militaire paarden voor 
de brandweer wanneer er geen paarden van burgers kunnen gevorderd worden. Inhuldiging van 

een memoriaal voor de gesneuvelde oud-leerlingen van de handelshogeschool georganiseerd door 

de Association des Anciens Etudiants de l’Ecole Supérieure Commerciale et Consulaire. Feest 

georganiseerd door de Amicale des Sous-officiers de la Garnison de Mons. Inhuldiging van een 

memoriaal op het 1ste perron van het station voor de gesneuvelde beambten van de spoorwegen. 

Manifestatie georganiseerd door de Amicale des Officiers de la Campagne 1914-1918 t.g.v. de 

terugkeer uit Congo van prins Leopold. Kermis. Inhuldiging van de vlag van de Fédération des 

Déportés de Belgique afdeling Mons. Ceremonie n.a.v. Wapenstilstand. Gala musical t.b.v. de 

oorlogstuberculoselijders. Beiaardconcert. Gala georganiseerd door de Amicale des Sous-officiers 

de la Garnison de Mons t.b.v. de hulpkas. Uitreiking van de Overwinningsmedaille aan agenten 

van de geallieerde inlichtingendiensten. Koloniale Dagen. Inhuldiging van het monument voor de 

in het kamp van Casteau terechtgestelde burgers agenten van de geallieerde inlichtingendiensten. 
Plechtige eredienst voor maarschalk Foch. Inhuldiging van een memoriaal in de Leopoldskazerne 

voor de gesneuvelde militairen van het 1ste Regiment Jagers te Paard. Inhuldiging van een 

memoriaal voor de gesneuvelde oud-leerlingen van de industriële hogeschool. Inhuldiging van een 

memoriaal voor de gesneuvelde oud-leerlingen van het Atheneum. Patriotisch feest georganiseerd 

door de Ligue du Souvenir. Voetbalwedstrijd tussen de Rijkswacht en het garnizoen van Mons 

t.b.v. het Oeuvre des Vacances des Pupilles de l’Armée afdeling Mons. Inhuldiging van de vlag 

van de Verbroedering van Oud-strijders van het 1ste Regiment Jagers te Paard. Inhuldiging van de 

vlag van de Verbroedering van Oud-strijders van het 2de en 5de Regiment Jagers te Voet. 

Inhuldiging van de vlag van de Société Royale Patriotique et Philantropique des Anciens Enfants 
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de Troupe et Pupilles de l’Armée afdeling Mons en afdeling St Nicolas. Inhuldiging van de vlag 
van de Verbroedering van Oud-strijders van het 5de Regiment Artillerie. Inhuldiging van een 

monument voor de 300 geëvacueerde Franse burgers overleden in Mons. Logement voor het 

Franse 43ste Regiment d’Infanterie. Inhuldiging van de vlag van de Fédération Nationale des 

Volontaires de Guerre afdeling Mons. Inhuldiging van de vlag van de Ligue Nationale des Ex-

prisonniers de Guerre regionale afdeling Mons. Informatie verzamelen over de daden van 

korporaal Trésignies teneinde ze te kunnen herdenken in een ceremonie. Herinhuldiging van het 

monument voor dichter-zanger Antoine Clesse. Uitreiking van de Medaille voor de Vrijwilliger 

Strijder aan leden van de afdeling van de Fédération Nationale des Volontaires de Guerre. 

Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Asiles des Soldats Invalides Belges t.b.v. de hulpkas. 

Uitreiking van de Herinneringsmedaille aan leden van de Union des Services de Renseignements 

afdeling Mons-Tournai-Valenciennes.  

175. 825. Montignies-le-Tilleul. 1 farde 

1925 
Liefdadigheidsfeest t.b.v. de oorlogswezen. 

 826. Montignies-sur-Roc. 1 farde 

1930-1931 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders. 

 827. Montignies-sur-Sambre. 1 farde 

1920-1929 
Liefdadigheidsfeest t.b.v. de oorlogsweduwen en –wezen. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de 

oorlogswezen. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de slachtoffers van de ramp in de mijn van Saint André. 

Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Bloemencorso. Inhuldiging van een glasraam en 

een memoriaal in de kerk van Neuville. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de NSB afdeling 

t.b.v. verscheidene goede werken. Inhuldiging van de vlag van de NVI afdeling. 

 828. Montroeul-sur-Haine. 1 farde 

1926 
Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders en gedeporteerden. 

 829. Mont-Sainte-Aldegonde.  1farde 

1924 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 830. Mont-sur-Marchienne. 1 farde 

1925-1931 
Inhuldiging van de fabriekshal van de Usines et Aciéries Allard. Inhuldiging van de vlag van de 

NVI afdeling. Inhuldiging van een monument voor de gesneuvelde Belgische en Franse militairen. 
Inhuldiging van de vlag van de Fraternelle des Anciens Soldats d’Avant-guerre. Inhuldiging van 

de drinkwatervoorziening. 

 831. Morlanwelz. 1 farde 

1920-1932 
Manifestatie ter ere van de oud-strijders van de gemeente. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de 

oorlogsblinden. Patriottich feest (bevat een naamkaartje van Eugène Berloz, 

volksvertegenwoordiger en burgemeester). Congres van de Fédération Royale des Sociétés d’Ex-

sous-officiers de l’Armée Belge. 

 832. Nalinnes. 1 farde 

1924 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 833. Néchin. 1 farde 

1922-1926 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van een memoriaal voor de 
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gesneuvelden, een memoriaal voor de overleden gedeporteerden en een memoriaal voor het 
loyalisme van de inwoners aan de vorsten. 

 834. Nimy. 1 farde 

1922-1924 
Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders van de gemeente. Inhuldiging van het monument der 

gesneuvelden. 

 835. Oeudeghien. 1 farde 

1925 
Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders van Oeudeghien La Hamaide. 

 836. Ollignies. 1 farde 

1925 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden (bevat een krantenknipsel en correspondentie 

aangaande de aanwezigheid van de Socialistische Oud-strijders die een afbeelding van het 

gebroken geweer in hun vlag voeren). 

 837. Ostiches. 1 farde 

1931 
Inhuldiging van de vlag van de Groupement des Anciens Combattants de la Commune d’Ostiches-

lez-Ath. 

 838. Patignies. 1 farde 

1925 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 839. Pâturages. 1 farde 

1920-1927 
Liefdadigheidsfeest t.b.v. de oorlogswezen. Inhuldiging van de vlag van de NVI afdeling 
(afgelast). Inhuldiging van de vlag van de NVI afdeling. 45ste verjaardag van meester Joseph 

Duysburgh als directeur van de Société Royale Union Chorale. 

 840. Peruwelz. 1 farde 

1920-1931 
Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders. 30ste verjaardag van de Société l’Harmonie en 

toekenning van de titulatuur koninklijk. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden (bevat 

een souvenirboekje van het feest voor 21 juli 1919).  Concert in de kiosk. Inhuldiging van de vlag 

van de Fédération Nationale des Volontaires de Guerre 1914-1918 afdeling Saint-Ghislain en 

omliggende. 

 841. Pecq. 1 farde 

1920-1931 
Inhuldiging van de vlag van de Société des Ex-combattants. Inhuldiging van de vlag van de 

gedeporteerden. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van een monument 

voor de gesneuvelde ex-leerlingen van de middenschool. 

 842. Piéton. 1 farde 

1927 
Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelden. 

 843. Pipaix. 1 farde 

1928 
Uitreiking van eretekens aan een veteraan van Leopold I en een veteraan van de mobilisatie van 

1870-1871. 

 844. Pironchamps. 1 farde 

1930 
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Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelden. Inhuldiging van de vlag van de oud-
strijders. 

 845. Pont-à-Celles.  1 farde 

1922-1933 
Feest ter ere van de oud-strijders. Inhuldging van de vlag van de NSB afdeling, de NVI afdeling en 

van de Amicale d’Enfants des Combattants. 

 846. Pottes. 1 farde 

1926 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 847. Petit-Wasmes.  1 farde 

1931 
Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelden in de kerk (bevat een naamkaartje van pater 

Eugène Everbecq, priester van de parochie). 

 850. Quartes. 1 farde 

1924 

Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 849. Quévy-le-Petit. 1 farde 

1925 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

176. 850. Quiévrain. 1 farde 

1921-1925 
Concert t.b.v. de oprichting van een monument der gesneuvelden (1921). Concert t.b.v. de 

oprichting van een monument der gesneuvelden (1922). Bijeenkomst van de Jeunesse Catholique. 

Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Koloniale tentoonstelling. Concert. 

Liefdadigheidsconcert t.b.v. de oorlogsblinden. 30ste verjaardig van de hamronie La Lyre 

Ouvrière du Cercle Saint Martin. 

 851. Ramegnies-Chin. 1 farde 

1924 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 852. Rance. 1 farde 

1920-1931 
Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

Uitreiking van de Medaille van de Vrijwilliger. 

 853. Ransart. 1 farde 

1923-1933 
Inhuldiging van de vlag van de NSB afdeling. Liefdadigheidsconcert t.b.v. de oorlogsinvaliden. 
Inhuldiging van de vlag van de NVI afdeling. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door het Rode 

Kruis t.b.v. de NVI afdeling. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de NVI afdeling t.b.v. de 

hulpkas. Liefdadighiedsfeest t.b.v. het Rode Kruis. Inhuldiging van de vlag van de Amicale des 

Enfants Combattants. 

 854. Rebaix. 1 farde 

1927 
Inhuldiging van de vlag van de NSB afdeling. 

 855. Roucourt. 1 farde 

1921-1926 
Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 
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 856. Roux. 1 farde 

1919-1930 
Gemeentefeesten. Bijeenkomst van de Cercle des conférences populaires. Inhuldiging van 
memorialen voor de oorlogsslachtoffers. Gemeentefeesten (1921). Gemeentefeesten (1922). Fancy 

fair t.b.v. de oorlgoswezen. Liefdadigheidsfeesten georganiseerd door de Association des 

Commercants t.b.v. de oorlogswezen. Inhuldiging van de vlag van de burgerlijke invaliden. 

Gemeentesecretaris is 38 jaar in dienst in die functie. Inhuldiging van de vlag van de invaliden. 

Liefdadigheidsfeest t.b.v. de oorlogswezen (bevat twee naamkaartjes van Nicolas Souplit, 

gedeputeerde en burgemeester). Patriotisch feest georganiseerd door de afdelingen NSB en NVI. 

 857. Saint-Ghislain. 1 farde 

1921-1933 
Landbouwtentoonstelling. Frans-Belgisch patriotisch feest. Koloniale Dagen. Frans-Belgisch 

patriotisch feest. Koloniale Dagen. Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelde leraren en 

ex-leerlingen van de Staatsmiddenschool. Inhuldiging van de vlag van de Groupe Régional des 

Mutilés et Invalides de Guerre du Borinage en inhuldiging van een crypte voor de gesneuvelden. 

Inhuldiging van de vlag van de Franse oud-strijders van Saint-Ghislain. Inhuldiging van de vlag 
van de Fédération Nationale des Volontaires de Guerre afdeling Saint-Ghislain en omliggende 

(afgelast). Toelating voor de Nederlandse Koninklijke Militaire Kapel om in uniform België door 

te reizen om zich naar Parijs te begeven. Inhuldiging van de vlag van de Fédération Nationale des 

Volontaires de Guerre afdeling Saint-Ghislain en omliggende. Inhuldiging van de vlag van de 

Fédération Provinciale des ex-combattants polonais. 

 858. Seneffe. 1 farde 

1925-1930 
Liefdadigheidsfeest t.b.v. de oorlogswezen (1925). Liefdadigheidsfeest t.b.v. de oorlogswezen 

(1926). Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 859. Solre-sur-Sambre. 1 farde 

1927-1928 
Liefdadigheidsfeest t.b.v. de oorlogstuberculoselijders. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de 

oorlogsinvaliden. 

 860. Soignies. 1 farde 

1922-1931 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de oprichting van een 

sanatorium. Gemeentefeesten. 

 861. Strépy-Bracquegnies. 1 farde 

1930 
Inhuldiging van een monument voor de oud-strijders en gedeporteerden. 

 862. Thuin. 1 farde 

1920-1927 
Herinnering aan de Slag om de Samber. Eeuwfeest van de Harmonie Royale. Liefdadigheidsfeest 

t.b.v. de oorlogswezen. Koloniale tentoonstelling. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de oorlogswezen. 

Liefdadigheidsfeest t.b.v. de invaliden. Inhuldiging van de vlag van de gedeporteerden. 

Liefdadigheidsfeest en ledenwerving van de Anciens Militaires de Thuin t.b.v. het Rode Kruis 

(geweigerd). 

177. 863. Tournai. 1 farde 

1920-1932 
Inhuldiging van de vlag van de Association des Déportés Tournaisiens en inhuldiging van de 

nieuwe laan “Boulevard des Déportés”. Militair feest n.a.v. de Nationale Feestdag. Manifestatie ter 

ere van bariton Jean Noté. Inhuldiging van een memoriaal voor de in gevangenschap overleden 

gedeporteerde Herman Plancke. Ceremonie op de begraafplaats georganiseerd door de Marraines 

du Souvenir. Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelde oud-leerlingen van het 
atheneum. Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelde oud-leerlingen van het Onze-
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Lieve-Vrouwcollege. Inhuldiging van de vlag van de Association Tournaisienne des Déportés 
Zivils Arbeit Bataillon. Inhuldiging van de vlag van de Fédération Nationale des Prisonniers 

Politiques de l’Arrondissement de Tournai. Inhuldiging van met memoriaal voor de gesneuvelde 

leden van de Union Sportive Tournaisienne. Ceremonie op de gemeentelijke begraafplaats 

georganiseerd door l’Oeuvre des Marraines du Souvenir. Ceremonie georganiseerd door de 

Belgian Catholic Scouts. Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelde oud-leerlingen van 

de Broeders der Christelijke Scholen. Koloniale Dagen. Inhuldiging van het monument der 

gesneuvelden en congres van de Société Royale des Ex-sous-officiers de l’Armée belge. 

Patriottisch feest georganiseerd door de Boy Scouts met uitreiking van een beker en inhuldiging 

van hun vlag. Overzicht van de evenementen waar officieren voor afgevaardigd worden. 

Uitreiking van de Franse Médaille de la Reconnaissance aan de stad Tournai. Inhuldiging van een 

memoriaal voor de gesneuvelde leden van Racing-Club Tournasien. Patriotisch feest 
georganiseerd door Souvenir Tournai. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door Souvenir Franco-

Belge t.b.v. de oprichting van een monument voor de Territoriaux de la Vendée gesneuveld in de 

stad op 24 augustus 1914. Inhuldiging van een monument voor Gabrielle Petit (bevat een 

naamkaartje van Louis Bossut, voorzitter van het oprichtingscomité). Bloemencorso. Inhuldiging 

van het monument op de citadel voor de gesneuvelden van het 3de en 6de Regiment Jagers te 

Voet. Voordracht door luitenant der reserve vlieger Thieffry. Inhuldiging van een monument voor 

de territoriaux de la Vendée. Inhuldiging van een memoriaal voor Edmond Waucampt, componist 

en kapelmeester van het 9de Linieregiment (bevat een programma en een biografische schets). 

Paardenwedstrijd georganiseerd door de Cercle Hippique t.b.v. de oorlogsblinden. Ontvangst van 

maarschalk Joffre. Voordracht door majoor Tasnier t.b.v. de slachtoffers van de overstromingen. 

Inhuldiging van het monument voor de gesneuvelden van het 11de Artillerieregiment. 

Liefdadigheidsfeest t.b.v. de oorlogswezen. Paardenwedstrijd t.b.v. de verlaten kinderen. 
Correspondentie aangaande een artikel verschenen in Peuple, “à quoi sert l’armée”. Kunstfeest 

t.b.v. de oorlogswezen. Deelname van leerlingen van het Institut Militaire de l’Education Physique 

aan een voordracht van het Rode Kruis. 50ste verjaardag van de aankomst van het 3de Jagers te 

Voet in de stad. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door het Oeuvre Nationale des Invalides de 

Guerre t.b.v. de hulpkas. Bloemencorso. Patriottische optocht georganiseerd door Faubourg Saint 

Martin Attractions t.b.v. de oorlogsinvalieden. Zwemfestijn t.b.v. de Koloniale Dagen. 

Tentoonstelling van oorlogstuig georganiseerd door de NVI afdeling t.b.v. de hulpkas. Vraag naar 

figuranten voor toneelstukken opgevoerd in het stadstheater. Liefdadigheidsfeest georganiseerd 

doro de NVI afdeling t.b.v. de hulpkas. Militair feest in de citadel t.b.v. een op te richten 

monument voor de gesneuvelden van het 3de Jagers te Voet in Eppegem (bevat een programma). 

Inhuldiging van de vlag van de Poolse oud-strijders in Tournai. Inhuldiging van een monument 
voor Jean Noté. Luchtvaartfeest georganiseerd door de NVI afdeling, vraag om materiaal te mogen 

lenen. Officiële ontvangst van de gedeporteerden. Provinciaal congres van het NVI. Inhuldiging 

van de vlag van de Verbroedering van Oud-strijders van het 3de Jagers te Voet en van de 

Verbroedering van Oud-strijders van het 11de Regiment Artillerie. Fancyfair georganiseerd door 

het Oeuvre des Invalides de Guerre t.b.v. de hulpkas. Inhuldiging van de vlag van de Association 

des Volontaires de Guerre du Tournaisis. Religieus-historische stoet n.a.v. de verjaardag van het 

overlijden van Saint Eleuthère (bevat een naamkaartje kanunnik Eugène Hannart, 

garnizoensaalmoezenier.Eeuwfeest van het 3de Regiment Jagers te Voet. Inhuldiging van de vlag 

van de Fédération Nationale de Réassurance des combattants de Tournai. Militair feest t.b.v. de 

oprichting van een monument voor de infanterie. Relais Sacré. Patriottisch feest georganiseerd 

door de Fraternelle des Anciens Combattants du 6e Chasseurs à pied. Uitreiking van de Medaille 

van de Strijder Vrijwilliger. Uitreiking van de Medaille van de Strijder Vrijwilliger aan leden van 
de Verbroedering van het 11de Regiment Artillerie en uitreiking van de vuurkoord in de kleuren 

van de Leopoldsorde aan de vlag van die verbroedering. Flambeau Sacré. 

 864. Trazegnies. 1 farde 

1921-1931 
Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

Inhuldiging van het monument der gesneuvelden op de begraafplaats. Liefdadigheidsfeest t.b.v. 

het NVI. 
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 865. Ville-lez-Pommeroeul. 1 farde 

1930 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 866. Villerot. 1 farde 

1930 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden (bevat een naamkaartje van senator graaf Henri 

de la Barre d’Erquelinnes). 

 867. Ville-sur-Haine. 1 farde 

1925 
Inhuldiging van een memoriaal voor de oud-strijders. 

 868. Villers-Saint-Amand. 1 farde 

1931 
Inhuldiging van de vlag van de NSB afdeling. 

 869. Villers-Perwin. 1 farde 

1922-1930 
Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders van de gemeente en inhuldiging van het monument 

der gesneuvelden. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de NSB.  

 870. Villers-Poterie. 1 farde 

1930 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 871. Walcourt. 1 farde 

1924-1932 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van de vlag van de NVI afdeling en 

viering van de 105de verjaardag van Jean-Pierre Dupont. Patriottisch feest georganiseerd door de 

NSB en het NVI (bevat een affiche). Uitreiking van eretekens en inhuldiging van de vlag van de 

Amicale des Enfants de Combattants (bevat een uitnodiging).  

 872. Wandignies. 1 farde 

1926 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 873. Wanfercée-Baulet. 1 farde 

1922-1925 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de oorlogsinvaliden en 

de oprichting van een sanatorium. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de oorlogsinvaliden. 

 874. Wannebecq. 1 farde 

1924 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 875. Warcoing. 1 farde 

1925 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 876. Wasmes. 1 farde 

1920-1930 
Liefdadigheidsfeest georganiseerd door het Comité des Amitiés Françaises t.b.v. de wezen in 

Polen. Patriotisch feest ter ere van de oud-strijders. Inhuldiging van de vlag van de Association des 

Anciens Combattants Français. Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders van Wasmes-

Audemetz-Briffoeil. 25ste verjaardag van de Société Royale des Fanfares. Kunstfeest 

georganiseerd door de Société Royale des Fanfares. Inhuldiging van de vlag van de invaliden en 

oud-strijders. 
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 877. Wasmuel. 1 farde 

1930 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 878. Waudrez. 1 farde 

1933 
Inhuldiging van een memoriaal voor maarschalk de Croix de Clerfayt (bevat een naamkaartje van 

graaf Arnold de Looz-Corswarem, kapitein bij het 1ste Gidsen). 

 879. Wiers. 1 farde 

1924 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 880. Wihéries. 1 farde 

1925 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 

4. LIMBURG 

178. 881. Achel. 1 farde 

1924 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 882. Beverlo. 1 farde 

1930-1938 
Vraag van de scoutsgroep om te mogen kamperen in het Kamp van Beverlo. Bezoek van de 

koning aan het kamp met een schouwing van de Grenswielrijders. Kunstfeest georganiseerd door 

het Fonds Général de Secours de l’Alliance Mutuelle des Sous-officiers de Belgique t.b.v. de 

hulpkas. Inhuldiging van de vlag van de Amicale des Enfants des Combattants. 

 883. Bree. 1 farde 

1923-1925 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Terugbetaling aan de NSB afdeling van de 

transportkosten gemaakt voor het muziek van het 6de Jagers te Voet. Inhuldiging van de vlag van 
de vereniging Oud-Strijders Bree. 

 884. Eksel. 1 farde 

1925 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 885. Genk. 1 farde 

1925-1937 
Inhuldiging van de vlag van de Association Nationale des Combattants du Front/Nationale 

Frontstrijdersbond afdeling Genk. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de NSB afdeling t.b.v. 

de hulpkas. 

 886. Halen. 1 farde 

1921-1924 
7de verjaardag van de Slag bij Halen en inhuldiging van de vlag van de oud-strijders. Inhuldiging 

van het monument ter herinnering aan de Slag bij Halen.  

 887. Hasselt. 1 farde 

1920-1933 
Inhuldiging van de vlag an de NSB afdeling Hasselt. Militair feest georganiseerd door de Amicale 

des sous-officiers de la garnison de Hasselt t.b.v. de oprichting van een monument voor de Jass. 

Vraag of zwarte militairen mogen deelnemen aan een stoet t.g.v. de Koloniale Dagen. Sint 
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Niklaasfeest georganiseerd door de Ligue Nationale du Souvenir t.b.v. de oorlogswezen. 
Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de kring Pro Patria t.b.v. de behoeftige leden. Inhuldiging 

van de vlag van Pro Patria (bevat een rapport over een incident hieromtrent). Koloniale 

tentoonstelling. Bezoek van Z.M. de koning aan de stad. Koloniale Dagen (1923). 

Liefdadigheidsconcert georganiseerd door het Rode Kruis t.b.v. de slachtoffers in Japan. 

Inhuldiging van de vlag van de Amicale des Officiers de la Campagne 1914-1918. Athletiekfeest 

georganiseerd door de Amicale des Sous-officiers van het garnizoen Hasselt. Liefdadigheidsfeest 

t.b.v. de slachtoffers van de overstromingen in Limburg. Zevenjaarlijkse Virga Jesse processie. 

Vraag om lokalen in de Dussart kazerne te mogen gebruiken n.a.v. de Koloniale Dagen. 

Provinciaal congres van het NVI. Uitreiking van de Overwinningsmedaille aan leden van Pro 

Patria, vereniging van agenten van militaire inlichtingendiensten. Plechtigheid n.a.v. 

Wapenstilstand. Interregimentair schermkampioenschap georganiseerd door de Amicale des 
Officiers de la Campagne 1914-1918. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Amicale des 

Sous-officiers t.b.v. het Home des Invalides. Processie n.a.v. de 125ste verjaardag van de 

overbrenging van het Heilig Sacrament van Mirakel van Herckenrode. Inhuldiging van de vlag van 

de verbroedering van het 11de Linieregiment. Inhuldiging van de vlag van de Staatsmiddenschool 

voor meisjes (bevat een programmaboekje n.a.v. de 10de verjaardag van de Hasseltsche 

Kunstkring en een naamkaartje van Joseph Damien, schilder). Koloniale Dagen. Militair feest 

georganiseerd door het 11de Linieregiment. Prijsuitreiking aan de leerlingen van het Koninklijk 

Atheneum. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de Cercle Militaire van het garnizoen Hasselt. Turnfeest 

georganiseerd door de Koninklijke Turnkring Excelsior. Journée belge/Belgische Dag (bevat twee 

pamfletten, een programma, een klachtenbrief en verscheidene krantenknipsels). Inhuldiging van 

de vlag van de Kinderen der Strijders. Jaarlijks congres van de Amicale des Officiers de la 

Campagne 1914-1918. Jubelfeest n.a.v. de 50ste verjaardag van de middenschool voor meisjes 
(bevat een programma). Inhuldiging van de vlag van het Verbond der Invaliede Weggevoerden 

van Limburg afdeling Hasselt. Relais Sacré. Militair feest georganiseerd door de Fédération des 

Sociétés Patriotiques de Hasselt. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Verbroedering van 

oud-strijders van het 11de Linieregiment t.b.v. de hulpkas. Koloniale Dagen. Uitreiking van de 

Herinneringsmedaille aan leden van Pro Patria, vereniging van agenten van de militaire 

inlichtingendiensten afdeling Limburg. Inhuldiging van de vlag van het Nationaal Verbond der 

Oorlogsvrijwilligers afdeling Limburg. Fancy Fair georganiseerd door de NSB afdeling t.b.v. de 

hulpkas. Fancy Fair georganiseerd door de Amicale des Sous-officiers de la garnison. Zevenjarige 

processie van het Heilig Sacrament van Mirakel van Herckenrode.  

179.  888. Heusden. 1 farde 

1932 
Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling 

 889. Leopoldsburg. 1 farde 

1921-1938 
Vraag van de NSB-afdeling om concerten te organiseren. Inhuldiging van de vlag van de Société 

Royale et Philantropique des Anciens Enfants de Troupe et Pupilles de l’Armée. Sportfeest 

georganiseerd door de Société Royale et Philantropique des Anciens Enfants de Troupe et Pupilles 
de l’Armée. 75ste verjaardag van Leopoldsburg. Inhuldiging van de vlag van de NV-afdeling. 

Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelde oud-leerlingen van het C.I.S.L.A. in Gaillon. 

Feest t.b.v. het monument voor de infanterie  Sportfeest georganiseerd door het Korps Cavalerie 

t.b.v. de oprichting van een monument voor de Fusiliers Marins en een monument voor luitenant-

generaal baron Michel. Militaire concerten. Inhuldiging van de vlag van de Vuurkruisers. 

Eerbetoon aan de militairen overleden in krijgsgevangenschap. Kranslegging door Nederlandse 

onderofficieren aan het monument der gesneuvelden. Ceremonie ter ere van de gesneuvelden 

georganiseerd door de bond der Oud-Gedienden van het Bezettingsleger (bevat een rapport). 

Inhuldiging van de vlag van de lokale afdeling oorlogsvrijwilligers. Inhuldiging van de Amicale 

des Enfants van de lokale NSB-afdeling. 

 890. Maaseik. 1 farde 
Uitreiking van eretekens met toestemming van de oud-strijders om het uniform te dragen. Eerste 

uitreiking van een jaarlijkse prijs aan een oorlogsweduwe of oud-strijder ingesteld door 

advocaatgeneraal bij het Hof van Beroep van Luik Nagels (bevat een kopie van de notariële akte) 
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(1921). Uitreiking van een jaarlijkse prijs aan een oorlogsweduwe of oud-strijder (1922). 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden en uitreiking van eretekens aan ouders van 

gesneuvelden. Uitreiking van een jaarlijkse prijs aan een oorlogsweduwe of oud-strijder (1923). 

Inhuldiging van de vlag van de NVI-afdeling. Uitreiking van een jaarlijkse prijs aan een 

oorlogsweduwe of oud-strijder (1924). Inhuldiging van een memoriaal voor drie terechtgestelde 

politieke gevangenen, Jean Segers, Pieter Van den Hout, Emile Sevigny (bevat een uitgebreid 

verslag en twee krantenknipsels). Liefdadigheidsfeest t.b.v. de invaliden. Uitreiking van een 

jaarlijkse prijs aan een oorlogsweduwe of oud-strijder (1925). Uitreiking van een jaarlijkse prijs 

aan een oorlogsweduwe of oud-strijder (1926). Uitreiking van eretekens aan veteranen van 

Leopold I. 

 891. Peer. 1 farde 

1924 
Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders. 

 892. Rekkem. 1 farde 

1928 
Uitreiking van de Overwinningsmedaille aan leden van Pro Patria, vereniging van agenten van 
militaire inlichtingendiensten afdeling Maas. 

 893. Rotem. 1 farde 

1931 
Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling. 

 894. Schulen. 1 farde 

1931 
Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling. 

 895. Sint-Truiden. 1 farde 

1920-1927 
Vliegdemonstratie. Deelname van leerlingen van de Pupillenschool van Saffraanberg aan een 

patriottisch feest. Paardenwedstrijd georganiseerd door het 2de Lansiers. Uitreiking van de vlag 

van de oorlogsinvaliden georganiseerd door de Ligue Nationale du souvenir. Paardenwedstrijd 

georganiseerd door het 2de Lansiers t.b.v. Russische kinderen in België (1922). 

Liefdadigheidsfeest georganiseerd door het 2de Lansiers t.b.v. Russische kinderen in België 

(1922). Liefdadigheidsfeest t.b.v. het Nationaal Werk voor Oorlogswezen. Patriottisch feest n.a.v. 

de Nationale Feestdag. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 896. Ternaaien. 1 farde 

1930 
Inhuldiging van het kanaal Luik-Antwerpen. 

 897. Tongeren en Marlinne (Mechelen Bovelingen) 1 farde 

1920-1931, 1926 
Patriottisch feest met uitreiking van een herinneringsmedaille aan de oud-strijders. Inhuldiging van 

de vlag van de VOS-afdeling. Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelde ex-leerlingen 

en leraren van het koninklijk atheneum. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 50ste 

verjaardag van het koninklijk atheneum. 

Aanvraag van een subsidie voor de aankoop van een vlag voor de oud-strijders van Marlinne. 

 898. Vorsen. 1 farde 

1930 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 899. Vroenhoven. 1 farde 

1929 
Patriottische manifestatie. 
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 900. Waterschei. 1 farde 

1931 
Liefdadigheidsfeest t.b.v. de oorlogswezen. 

 901. Wulpen. 1 farde 

1930-1932 
Ceremonie van oud-strijders van de 4de Legerdivisie ter ere van de gesneuvelden van die divisie. 

Inhuldiging van een borstbeeld voor luitenant-generaal baron Michel du Faing d’Aigremont. 

 902. Zichen-Zussen-Bolder. 1 farde 

1930 
Inhuldiging van de vlag van de NVI-afdeling. 

 

5. LUIK 

180. 903. Alleur. 1 farde 

1929 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 904. Amay. 1 farde 

1935-1936 
Inhuldiging van de vlag van de NSB afdeling. Inhuldiging van een memoriaal voor koning Albert. 

 905. Ambresin. 1 farde 

1933 
Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders. 

 906. Andrimont. 1 farde 

1931-1933 
Inhuldiging van de vlag van de NSB afdeling. Inhuldiging van de vlag van de Kinderen der 

Strijders. 

 907. Angleur. 1 farde 

Deze map bevat aanvragen voor Angleur, Sart-Tilman en Kinkempois. 

1920-1928 
Kunstsoirée georganiseerd door de Ligue Patriotique Le Souvenir. Inhuldiging van het monument 

ter herinnering aan het gevecht bij Sart-Tilman (bevat twee programma’s). Ceremonie voor de 

gesneuvelden. Inhuldigingn van memoiralen aan de nieuwe kerk van Sart-Tilman. Inhuldiging van 

de vlag van de Kinderen der Strijders. 

 908. Ans. 1 farde 

1938-1939 
Uitreiking van eretekens aan leden van de NSB afdeling. Inhuldiging van de vlag van de 

Vuurkruisers. 

 909. Attenhoven. 1 farde 

1933 
Inhuldiging van de vlag van de NSB afdeling. 

 910. Aubel. 1 farde 

1921-1933 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van het beeld van het Heilig Hart. 
Viering van de Société Les Anciens Militaires d’Aubel et des Environs die de titulatuur koninklijk 

mag voeren. 
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 911. Awans. 1 farde 

1925 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 912. Aywaille en Ferrières. 1 farde 

1920-1933, 1930 
Inhuldiging van de vlag van de NSB afdeling. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden 

(bevat twee programma’s en twee postkaarten van het schaalmodel van het monument). 

Inhuldiging van de vlag van de NVI afdeling (bevat een programma). 

Vieringen in Ferrières t.g.v. het eeuwfeest van België. 

 913. Baelen-sur-Vesdre. 1 farde 

1925 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 914. Barchon. 1 farde 

1927 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 915. Basse-Bodeux. 1 farde 

1924 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 916. Battice. 1 farde 

1935-1936 
Ceremonie aan het monument der gesneuvelden. Festiviteiten georganiseerd door de NSB afdeling 

t.g.v.  de officiële ontvangst van het garnizoen van het fort van Battice. 

 917. Ben-Ahin. 1 farde 

1924 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 918. Bergilers. 1 farde 

1924 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 919. Berneau. 1 farde 

1931 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 920. Beyne-Heusay. 1 farde 

1930 
Inhuldiging van de vlag van de NSB afdeling. 

 921. Blégny-Trembleur. 1 farde 

1928 
Liefdadigheidsfeest georganiseerd door La Jeunesse t.b.v. de oorlogswezen. 

 922. Boncelles. 1 farde 

1931-1932 
Ceremonie ter ere van de gesneuvelden. Inhuldiging van de vlag van de NSB afdeling (bevat 

klachten en rapporten). Patriottische optocht ter ere van de gesneuvelden. Ceremonie t.g.v. 

Wapenstilstand. 

 923. Bressoux. 1 farde 

1923-1937 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden op de gemeentelijke begraafplaats. Inhuldiging 

van het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van de vlag van de Vuurkruisers op de Journée 
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du Combattant, met uitreiking van de Medaille van de Vrijwilliger en het Vuurkruis. Manifestatie 
ter ere van Léon Simar, grote prijs van Rome voor muziek.  

 924. Chaudfontaine. 1 farde 

1922-1933 
Feest t.b.v. de oprichting van een monument voor de gesneuvelden. Inhuldiging van een 

monument voor de gesneuvelden van het fort van Chaudfontaine. Opening van het gemeentelijk 

kursaal. Ceremonie op de militaire begraafplaats.Ceremonie op de militaire begraafplaats 

georganiseerd door de Fraternelle des Garnisons de Guerre des Forts de Liège en 1914. 

 925. Chênée. 1 farde 

1921-1939 
Patriotisch feest met uitreiking van een herdenkingspenning en inhuldiging van memorialen. 

Militair feest t.b.v. de oorlogsblinden. Militair feest t.b.v. verschillende goede doelen. Inhuldiging 

van de vlag van de Vriendenkring der Kinderen van Strijders. Concert n.a.v. de 25ste verjaardag 

van het Oeuvre des Colonies scolaires. Ontvangst van oorlogsblinden. Uitreiking van eretekens 

aan leden van de NSB.  

 926. Clavier. 1 farde 

1924 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 927. Clermont-sur-Berwinne. 1 farde 

1927 
Allegorische stoet na.v. de 300ste verjaardag van de oprichting van het broederschap van Mont 

Carmel. 

 928. Couthuin. 1 farde 

1926 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 929. Dalhem. 1 farde 

1924-1938 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van de vlag van de Amicale des 

Anciens Combattants.  

 930. Dison. 1 farde 

1921-1931 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Gymnastiekfeest n.a.v. de 50ste verjaardag van 

de Société Royale La Naturale. Inhuldiging van de vlag van La Famille des Anciens Combattants 

14-18. 

181. 931. Dolhain-Limbourg. 1 farde 

1933 
Concert t.b.v. het werk “Entretien des Tombes des glorieux Morts de 14-18”. 

 932. Elsenborn. 1 farde 

1924 
Toestemming aan de Bilbliothèque Belge de films Cinématographiques om te filmen in het kamp 

van Elsenborn. 

 933. Embourg. 1 farde 

1930 
Inhuldiging van de vlag van NSB-afdeling. 

 934. Ensival. 1 farde 

1920-1926 
Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders georganiseerd door de Association des Anciens 



Archief van  ...  te ... Nummer toegang: xxxx  

 86 

Combattants d’Ensival, Wegnez et Lambermont. Omhaling t.v.v. de aankoop van zerken voor de 
gesneuvelden van de gemeente. 

 935. Ernonheid. 1 farde 

1932 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden (bevat een uitnodiging, een aankondiging en een 

klachtenrapport van de Rijkswacht). 

 936. Eupen. 1 farde 

1926-1934 
200ste verjaardag van de Sint-Niklaaskerk. Te Deum. Inhuldiging van het monument der 

gesneuvelden. Soirée t.b.v. de slachtoffers van de economische crisis (1932) (bevat een 

programmaboekje). Feest van de vriendenkring van onderofficieren van de garnizoenen Verviers, 

Eupen en Malmedy. Soirée t.b.v. de slachtoffers van de economische crisis (1934) (bevat een 

programmaboekje). Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling. 

 937. Flémalle-Haute. 1 farde 

1936 
Inhuldiging van de vlag van de Fraternelle des Invalides, Mutilés, Combattants et Condamnés 

Politiques 1914-1918 des Usines à Tubes de la Meuse afdeling Ougrée-Marihaye. 

 938. Fléron. 1 farde 

1931 
Internationale muziekwedstrijd voor fanfares, harmonieën en zangkoren (bevat een programma). 

 939. Fosse. 1 farde 

1936 
Inhuldiging van een monument voor koning Albert (bevat een uitnodiging). 

 940. Glain. 1 farde 

1931 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 941. Grand-Axhe. 1 farde 

1932 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 942. Grivegnée. 1 farde 

1920-1939 
Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelde voormalige leerlingen van de broeders van 

Bois-de-Breux georganiseerd door de vereniging van oud-leerlingen. Inhuldiging van de vlag van 

de NSB-afdeling Bois-de-Breux (bevat de statuten van de afdeling). Inhuldiging van de vlag van 

lokale afdeling Kinderen der Oud-strijders van de NSB. Inhuldiging van de vlag van de NSB-

afdeling Vriendenkring der Kinderen en van de vlag van de afdeling V.O.A.D. Veuves, Orphelins, 

Ascendants et Déportés. Uitreiking van de Medaille van de Strijder-vrijwilliger. 10de verjaardag 

van de NSB-afdeling met inhuldiging van het ereperk en een memoriaal voor koning Albert. 

 943. Haccourt. 1 farde 

1925-1927 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Festival van de oudstrijders t.b.v. goede werken 

(bevat een programma). 

 944. Hamoir. 1 farde 

1933 
Uitreiking van de Medaille van de Strijder-vrijwilliger. 
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 945. Haneffe. 1 farde 

1924 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 946. Hannut. 1 farde 

1931 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 947. Hermalle-sous-Argenteau. 1 farde 

1920-1929 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden (bevat een rapport over de toespraak van de 

afgevaardigde officier). Inhuldiging van een brug. Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders. 

 948. Herstal. 1 farde 

1920-1932 
Uitreiking van het kruis van Ridder in de Leopoldsorde aan Pierre “papa” Merx. Inhuldiging van 

het monument voor de gesneuvelden van Rhées. Uitreiking van het Italiaans Oorlogskruis aan 

Pierre “papa” Merx. Historische stoet georganiseerd door de kring L’Espoir t.g.v. zijn 25ste 

verjaardag. Inhuldiging van een monument voor de inwoners van Herstal die deelgenomen hebben 

aan de Septemberdagen van 1830. Receptie ter ere van de leden van het werk La Lumière. 

Inhuldiging van het monument der gesneuvelden.  

 949. Herve. 1 farde 

1930-1932 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van de vlag van de Kinderen der 

Strijders. 

 950. Heusy. 1 farde 

1920-1933 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van een monument op het graf van 

luitenant Graff. Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling. Liefdadigheidsfeest georganiseerd 

door de NSB. 

182. 951. Horion-Hozémont. 1 farde 

1925 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden (bevat een uitgebreid rapport). 

 952. Houtain-l'Evêque. 1 farde 

1930 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 953. Houtain-Saint-Simeon. 1 farde 

1931 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 954. Huy. 1 farde 

1922-1932 
Koloniale Dagen. Start herfstconcerten georganiseerd door de Société d’Amateurs de Huy. Einde 

herfstconcerten georganiseerd door de Société d’Amateurs de Huy. Inhuldiging van een memoriaal 

voor de gesneuvelde ex-leerlingen van het Sint Quirin college. Muzieksoirée georganiseerd door 

de Société Royale d’Harmonie. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Telegrammen en 

schriftelijke bevestigingen van telefoongesprekken aangaande manifestaties waar een militaire 

muziekkapel gevraagd wordt. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de regionale NSB-afdeling 

t.b.v. de invaliden. Koloniale Dagen. Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelde leden 

van voetbalclub Union Hutoise. Toelating om een vriendenkring van onderofficieren van het 

garnizoen Huy op te richten (bevat een exemplaar van de statuten). Bal georganiseerd door de 

Amicale des Sous-officiers de la garnison de Huy t.b.v. de weduwen en wezen. 75ste verjaardag 

van de Société royale horticole et agricole. Feest georganiseerd door de Amicale des Sous-officiers 
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de la garnison de Huy t.b.v. de hulpkas (bevat drie verschillende programmaboekjes). Zevenjarige 
feesten. Historische stoet n.a.v. Onze Lieve Vrouw Hemelvaart. 14de verjaardag van het inval in 

het land. Fakkelstoet. Wapenstilstand. Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelde ex-

leerlingen en leerlingen van de normaalschool. Feest georganiseerd door de NSB-afdeling n.a.v. de 

Nationale Feestdag. Inhuldiging van de vlag van de Amicale des Officiers de la Campagne 1914-

1918 afdeling Huy en omstreken. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Association des 

Orphelins de Guerre de l’arrondissement Huy-Waremme. Feest georganiseerd door de NSB-

afdeling n.a.v. de Nationale Feestdag. Feest georganiseerd door de Union Hutoise Football club 

n.a.v. de titulatuur koninklijk. Uitreiking van de vlag van de regionale NSB groepering door de 

Union française. Inhuldiging van de vlag van de oorlogsvrijwilligers en inhuldiging van het 

ereperk op de begraafplaats. 

 955. Jehay-Bodegnée. 1 farde 

1928 
Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders. 

 956. Jemeppe. 1 farde 

1925-1932 
60ste verjaardag van de Royale Fanfare en inhuldiging van een monument voor wijlen hun 

directeur. Aflsuitconcert van de handelsfoor georganiseerd door Jemeppe Sportif. 

Liefdadigheidsfeest georganiseerd door Jemeppe Sportif t.b.v. het NVI (1929). Artistiek concert 

georganiseerd door Jemeppe Sportif t.b.v.  het NVI (1930). Lenen van uniformen van de 

pupillenschool. Concert georgansieerd door de Amicale des Enfants de Combattants t.b.v. de 

hulpkas. 

 957. Jupille. 1 farde 

1928 
Inhuldiging van een monument voor Mathieu Bodson, terechtgesteld in 1916 (bevat een 

herinneringsblad). 

 958. Kemexhe. 1 farde 

1931 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 959. La Calamine (Kelmis). 1 farde 

1924 
Vaderlandslievend feest n.a.v. het bezoek van de minister van Binnenlandse Zaken. 

 960. Liége. 1 farde 

1921-1922 
Aanduiding muziekkorps voor een feest georganiseerd door de Ligue Souvenir Conservatoire. 
Aanvraag subsidie voor de aankoop van een vlag door de Cercle d’Agrément des ex-militaires. 

Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelde ex-leerlingen van het Collège Saint Servais 

(bevat een programma en lijst van de gesneuvelden). Koloniale Dagen met Marokkaanse nouba. 

Dragen van oude uniformen door de Société Les Anciens di 1914 és leûs R’jettons. Vraag van 

L’Oeuvre du soldat Nécessiteux et Orphelins de Guerre om boeken en geld in te zamelen (bevat 

een erelidkaart en een krantenartikel). Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelde ex-

leerlingen van het Koninklijk Atheneum. Kranslegging op de graven van Franse militairen op de 

begraafplaats van Robermont. Plechtige eredienst voor de gesneuvelden van de parochie Sint 

Gillis. Correspondentie aangaande een Amicale des Sous-officiers belges die zonder toelating zou 

zijn opgericht. Prijsuitreiking aan leerlingen van de middenscholen. Inhuldiging van een 

memoriaal voor Celestin Wauters, terechtgestelde. Inhuldiging van een memoriaal voor de 

gesneuvelde ex-leerlingen van het Institut frères Sainte Marguerite. Ceremonie aan de graven der 
oud-strijders van 1830 in Sint Walburgis. Inhuldiging van een monument voor de Franse militairen 

op de begraafplaats van Robermont. Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelden van de 

Union Nautique. Ceremonie aan de graven van de Italiaanse militairen op de begraafplaats van 

Robermont. Een militaire muziekkapel wordt voorzien voor de vergaderingen georganiseerd door 

het ministerie van Koloniën. Een Amicale des sous-officiers de la garnison de Liège mag niet 
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opgericht worden. Bijeenkomsten ter promotie van de kolonie en haar economie. Voordracht t.b.v. 
de oprichting van een monument in Sart-Tilman. Aanvraag tot oprichting van een Amicale des 

sous-officiers de la garnison de Liège (bevat statuten). 100ste verjaardag van de Société Militaire 

de Liège. Koloniale manifestatie. Militair feest t.b.v. de oprichting van een monument voor de 

verdedigers van het fort van Loncin. Deelname van het 5de Lansiers aan een liefdadigheidsfeest. 

Banket georganiseerd door de Amicale des Officiers de la Campagne 1914-1918 afdeling Liège. 

Deelname van een groep leerlingen van het Militair Instituut voor Lichamelijke Opvoeding aan 

een liefdadigheidsfeest t.b.v. de oorlogsblinden en invaliden. Algemene vergadering van het 

Oeuvre Nationale pour la protection des combattants nécessiteux belges OCNB. Frans-Belgisch 

militair feest georganiseerd door de NSB-afdeling t.b.v. het Musée de la Légion d’Honneur en de 

hulpkas van de NSB. Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelden van de parochie Saint 

Foy (bevat een programma). Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelde ex-studenten 
van de universiteit georganiseerd door de Union Générale des Ex-étudiants Militaires 1914-1918. 

Sportfeest met de voetbalmatch België-Denemarken georganiseerd door de Union Royale Belge 

des Sociétés de Foot-Ball Association. Algemene vergadering van het Oeuvre Nationale de 

l’Enfance. Te betalen vergoedingen voor muziekkapellen. Liefdadigheidsconcert georganiseerd 

door de Société Royale La Légia Paris t.b.v. de getroffen families door de catastrofe in Couillet. 

Ceremonie aan de graven der oud-strijders van 1830 in Sint Walburgis. Bezoek van de koning aan 

de stad. Overbrenging van het lichaam van de Elzasser soldaat Zilliox, terechtgesteld door de 

Duitsers. Ceremonie op de militaire begraafplaats van Robermont. Bezoek van de koningin aan de 

stad. Militair feest georganiseerd door de officieren van het garnizoen t.b.v. de oorlogswezen en 

oorlogsinvaliden. Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelde ex-leerlingen van de 

Technische School en van de vereniging van ingenieurs. 

 961. Liége. 1 farde 

1923 
Liefdadigheidsfeest t.b.v. het Oeuvre des Mères et des Tout-petits et Asile de la Mère (bevat een 
werkingsrapport van het oeuvre). Litterair treffen georganiseerd in het Home des Invalides door de 

Ecole professionnelle d’armurie et de petite mécanique n.a.v. de 25ste verjaardag van de school. 

Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelde oudleerlingen van de Ecole professionnelle 

d’armurie et de petite mécanique (bevat een rapport). Collecte georganiseerd door de Association 

des Propriétaires d’Attelages de l’arrondissement de Liège t.b.v. de invaliden en gemutileerden – 

vraag om paardenmateriaal. Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelden van de wijk 

Outre-Meuse. Eerbetoon aan de Onbekende Soldaat georganiseerd door de NSB en NVI 

afdelingen. Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelde oudleerlingen van de 

landbouwschool. Vaderlandslievende manifestatie georganiseerd door de Cercle Patriotique van de 

wijk St Remacle. 7de intergeallieerd congres van oud-strijders. Inhuldiging van een memoriaal 

voor de gesneuvelde leden van Standard Club Liègeois. Inhuldiging van een memoriaal voor de 
gesneuvelde oudpupillen van het wezenhuis. Atlethiek kampioenschappen van de 3de legerdivisie 

en 3de militaire omschrijving (bevat een programma). Ceremonie aan de graven der oud-strijders 

van 1830 in Sint-Walburgis. Koloniale manifestatie. Toestemming aan de commandant van de 3de 

legerdivisie om lid te mogen worden van het provinciaal comité voor hulp aan de slachtoffers in 

Japan. Frans-Belgische schermwedstrijd. Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelde 

leerlingen en leraren van de Academie der Schone Kunsten. Vraag aan het leger om deel te nemen 

aan een internationale tentoonstelling van pluimvee. 

183. 962. Liége. 1 farde 

1924 
Vraag aan de minister om de bescherming op zich te nemen van de Ligue Nationale belge contre le 

Cancer. Sportfeest georganiseerd door de Société Gymnastique l’Etoile du Thier t.b.v. de 

slachtoffers in Japan. Collecte georganiseerd door de Association des Propriétaires d’Attelages de 

l’arrondissement de Liège t.b.v. de invaliden en gemutileerden. Inhuldiging van een memoriaal 

voor de gesneuvelden van de Rue Pierreuse, Rue Pery en Rue Volière. Inhuldiging van een 
memoriaal voor de gesneuvelde oudleerlingen en leerlingen van het Sint Lodewijkcollege. 

Logement voor leerlingen uit Rouaan. Manifestatie ter ere van luitenant-generaal Bertrand. 

Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelden van de Administratie der Post in de 

provincie Liège. Gymnastiekfeest georganiseerd door de Union des Sociétés de gymnastique du 

bassin de Liège. Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelde of terechtgestelde 
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ambtenaren en bedienden van de Directe Belastingen, Douane, Accijnzen en het Kadaster van de 
provincie Liège. Ontvangst van bokskampioen Delarge. Ceremonie aan de graven der oud-strijders 

van 1830 in Sint Walburgis. Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelden van de parochie 

Sint Nicolaas. Concert georganiseerd door het Oeuvre des Artistes. Inhuldiging van een memoriaal 

voor de gesneuvelde gemeenteambtenaren. Ceremoniën met leerlingen van de scholen op de 

begraafplaats van Robermont en het Bastion des Fusillés. Inhuldiging van een memoriaal voor de 

gesneuvelden van de parochie Sint Bartholomeus. Koloniale manifestatie. 5de verjaardag van de 

NSB-afdeling met aandacht voor de oudste oorlogsvrijwilligers, o.a. sergeant Merx. 

 963. Liége. 1 farde 

1925. 
Gala georganiseerd door de Amicale des Sous-officiers de la Garnison de Liège t.b.v. de weduwen 

van de vriendenkring. 5de verjaardag van het Oeuvre Provinciale des Loisirs. Jaarlijks congres van 

de Fédération des Elèves des Athénées de Belgique. Gala t.b.v. de oprichting van een monument 

voor de Genie. Ontvangst van Franse oorlogsinvaliden. Carnavalstoet georganiseerd door de 
Société Est-Attractions. Voorzien van slaapplaatsen in de citadel voor de harmonie van de politie 

van Parijs. Manifestatie ter ere van luitenant vlieger Thieffry t.b.v. het werk voor blinden La 

Lumière. Banket ter ere van blinden die de stad een bezoek brengen. Concert t.b.v. de slachtoffers 

van het onweer van 19 mei. Ceremonie ter ere van de poeet Defrêcheux t.b.v. de slachtoffers van 

het onweer van 19 mei. Internationaal regatta met deelname van het 3de Genie. Koloniale 

manifestatie met overhandiging van de bustes van de generaals Jacques de Dixmude en Tombeur 

aan de stad en overhandiging van de vlag aan de NSB afdeling. Militair feest t.b.v. de slachtoffers 

van de overstromingen. Vraag om een muziekkorps te sturen naar verschillende festiviteiten 

georganiseerd door de Union des Officiers de la Province de Liège. Ceremonie aan de graven der 

oud-strijders van 1830 in Sint-Walburgis. Vraag van de kazernes Ecoliers en Chartreuse om de 

sportvelden te mogen gebruiken voor een turnfeest. Inhuldiging van een memoriaal voor de 

gesneuvelden van de wijk Ouest. Publieke bijeenkomsten ter promotie van de kolonie. Maarschalk 
Joffre uitgenodigd door de Amitiés Françaises. 

 964. Liége. 1 farde 

1926 
Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Union des Officiers t.b.v. een op te richten monument 

Souvenir Congolais in Kinshasa. Feest georganiseerd door de Société Royale Libre de 

Gymnastique. Militair feest t.b.v. de slachtoffers van de overstromingen. Carnavalsteoet t.b.v. de 

slachtoffers van de overstromingen. Afspraken met de stad omtrent openbare concerten. Ontvangst 

van de militaire piloten Medaets, Verhaegen en Coppens georganiseerd door de Union des 

Officiers, de Amicale des Officiers de la campagne en de Aéro Club Liège Spa. Voetbalwedstrijd 

tussen Royal Standard Club Liégeois en F.C. Mulhouse t.b.v. de slachtoffers van de 

overstromingen in januari. Internationale regatta op de terreinen van de fonderie des canons  

georganiseerd door de Société Royale du Sport Nationale de la Meuse t.b.v. de slachtoffers van de 

overstromingen. Banket georganiseerd door La Lumière t.b.v. de militaire en burgerlijke blinden. 
Algemene vergadering van het Oeuvre Nationale pour la Protection des Combattants Necessiteux 

Belges met deelname van veteranen van 1870-1871. Sportwedstrijd georganiseerd door het 

Concours Hippique International t.b.v. La Lumière. Publieke bijeenkomsten ter promotie van de 

kolonie. Ceremonie aan de graven der oud-strijders van 1830 in Sint-Walburgis. Inhuldiging van 

een memoriaal voor de gesneuvelde Waalse auteurs. Uitreiking van medailles en diploma’s 

georganiseerd door het Rode Kruis. Inhuldiging van een monument voor de gesneuvelde 

geallieerden op de begraafplaats van Robermont. Uitreiking van de Servische Medaille voor Moed 

aan de stad Liège. 

 965. Liége. 1 farde 

1927 
Voorstellingen met paarden gegeven door de Dzjiguiten. Intergeallieerd muziekfestival 

georganiseerd door de Union des Officiers. Eerste internationale tentoonstelling van de draadloze 

telegrafie en radio. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Union des Officiers t.b.v. 
verschillende goede doelen. Garnizoensconcerten. 25ste verjaardag van het episcopaat van de 

bisschop en 60ste verjaardag van zijn priesterschap. Culinaire stoet georganiseerd door Est-

Attractions n.a.v. de gastronomische veertien dagen (bevat een affiche en een krantenknipsel). 



Archief van  ...  te ... Nummer toegang: xxxx  

 91 

Carnavalstoet georganiseerd door de Cercle Sportif et d’Agrément t.b.v. verschillende goede 
doelen. Liefdadigheidsfeest t.b.v. La Lumière werk voor blinden. Ceremonie met ereglas porto 

n.a.v. het Te Deum georganiseerd door de Union des Officiers. Liefdadigheidsfeest t.b.v. het 

bijeen brengen van de graven van Belgische militairen in de Calvados – het Werk van juffrouw 

Orianne. Frans-Belgische feesten. Inhuldiging van de werken van de brug Coronmeuse. Bezoek 

van de gemeentelijke harmonie van Orleans. Ceremonie aan de graven der oud-strijders van 1830 

in Sint-Walburgis. Ceremonie n.a.v. Wapenstilstand. Bezoek van de leerlingen van de vrije 

scholen naar het ereperk. Tweewekelijkse openbare concerten. Koloniale manifestatie. 

 966. Liége. 1 farde 

1928 
50ste verjaardag van de Société Royale de Chant Les Disciples de Grétry. Cinemagala van Les 

Gueules Cassées uit Frankrijk t.b.v. het fonds voor wezen van gesneuvelde officieren. Banket 

georganiseerd door La Lumière t.b.v. Belgische oorlogsblinden. Inhuldiging van de vla van de 

Société Royale Patriotique et Philantropique des Anciens Enfants de Troupe et Pupilles de 
l’Armée afdeling Liège (bevat een rapport en de statuten). Inhuldiging van de vlag van de 

Verbroedering van strijders van het 12de Linieregiment van Liège. Inhuldiging van de vlag van de 

gepensioneerden van de Rijkswacht (bevat een toespraak). Banket ter ere van de luitenant-

generaals grootlinten georganiseerd door de Union des Officiers. Filmvoorstelling van La Grande 

Epreuve in zaal Caméo georganiseerd door de Association des Défenseurs du fort de Loncin t.b.v. 

de behoeftige leden. Bezoek van de leerlingen van de vrije scholen aan de begraafplaats van 

Robermont. Koloniale manifestatie. Ceremoniën n.a.v. Wapenstilstand met o.a. een fakkelstoet, 

het bezoek van een Britse kruiser, prins Karel en prinses Marie-José. Soirée in het Koninklijk 

Conservatorium georganiseerd door de Union des Officiers met spreekbeurt over Guynemer t.b.v. 

de wezen van gesneuvelde officieren. 

 967. Liége. 1 farde 

1929 
Liefdadigheidsconcert georganiseerd door het parochiekoor van Saint Vincent t.b.v. de Vieillards 

abandonnés, Société Saint Vincent de Paul et het Oeuvre des Tuberculeux de guerre. 
Garnizoenconcerten. Installatie van een veldtelefoonlijn n.a.v. een motorwedstrijd in Mons 

Crotteux georganiseerd door de Association pour la Défense des Intérêts du sport et du Tourisme 

Motocycliste t.b.v. verschillende goede werken. Banket georganiseerd door La Lumière voor de 

Belgische oorlogsblinden. Nationale feestdag. Inhuldiging van een memoriaal voor de 

gesneuvelden van de Nationale Maatschappij voor de Buurtspoorwegen groep Liège. Inhuldiging 

van de vlag van de Fraternelle des Anciens Combattants du Génie 3 D.A. (bevat een programma). 

Ceremonie op de begraafplaats van Robermont. Koloniale manifestatie. 

 969. Liége. 1 farde 

1930 
Gala georganiseerd door de oud-strijders van de 5de Legerdivisie t.b.v. de hulpkas. Logement van 

leerlingen van het openbaar onderwijs die een bezoek brengen aan de internationale 

tentoonstellingen in Antwerpen en Liège. Scoutskamp, de genietroepen helpen bij de opbouw. 

Vraag om transport van vee en paarden voor de nationale veewedstrijd. Congres van de oud-
strijders. Inhuldiging van de vlag van Pro Patria afdeling Liège en uitreiking van de 

Overwinningsmedaille aan leden van deze vereniging. Militair feest n.a.v. het Eeuwfeest 

georganiseerd door de Amicale des Officiers de la Campagne 1914-1918. Vraag om een 

vriendenkring van lagere militairen van het 3de Genie op te mogen richten (bevat statuten). 

Onmogelijkheid van de infanterie van het 3de Legerkorps om geschouwd te worden. Staanplaats 

voor watervliegtuigen op de internationale tentoonstelling van Liège. Inhuldiging van de vlag van 

de Verbroedering van het 9de Regiment Artillerie. Congres van het NVI. Eeuwfeest van het 1ste 

Linieregiment. Opening van de internationale tentoonstelling. Stoet georganiseerd door de 

Fédération Nationale des Unions Professionnelles Agricoles de Belgique. Inhuldiging van de vlag 

van de Verbroedering van Oud-strijders van het 3de Artillerieregiment. Inhuldiging van het 

memoriaal voor de gesneuvelden van de genieëenheden 3de, 6de en Vestinggenie van de 3de 
Legerdivisie in de geniekazerne van Liège. Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelden 

van de parochie Saint Christophe. Militair feest georganiseerd door de Amicale des Officiers de la 

Campagne 1914-1918 afdeling Liège. Turnfeest georganiseerd door de Société Royale Liégeoise 
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de Gymnastique et d’Escrime. Inhuldiging van de werken aan de Maas. Banket aangeboden aan de 
oorlogsblinden georganiseerd door La Lumière. Algemene repititie voor een militair feest. 

Internationale bijeenkomst van gezondheidsdiensten van de verschillende legers. Uitreiking van 

het Industrieel en Landbouwereteken. Internationaal turnfeest georganiseerd door de Fédération 

Nationale des Sociétés Catholiques de Gymnastique et de préparation militaire de Belgique. 

Verscheidene ceremoniën ter herinnering aan de gebeurtenissen van 1830. Bezoek van Franse 

pelgrims. Internationale paardenwedstrijd georganiseerd door het Concours Hippique International 

van de internationale tentoonstelling van Liège. Voorstelling van De Stomme van Portici in het 

Théatre Royal georganiseerd door de Fédération Nationale des volontaires de guerre. Ceremonie 

aan de graven der oud-strijders van 1830 in Sint-Walburgis. Bezoek van groot-oorlogsinvaliden 

aan de internationale tentoonstelling georganiseerd door het Oeuvre des Automobiles pour 

Invalides de Guerre. Uitreiking van de beloningen van de internationale tentoonstelling. Sluiting 
van de internationale tentoonstelling. Ceremonie op de begraafplaats van de Belgische en 

geallieerde gesneuvelden. Oprichting van een vereniging “Ceux de Liège”. Koloniale manifestatie. 

184. 970. Liége. 1 farde 

1931 
Concert t.b.v. de oprichting van een monument voor de gesneuvelden van het 1ste Linieregiment. 

Inhuldiging van de vlag van de Fédération Nationale des Volontaires de Guerre section 

provinciale. Eeuwfeest van het 12de Linieregiment en inhuldiging van het monument der 

gesneuvelden van dat regiment. Vaderlandslievende soirée georganiseerd door Les Anciens 

Artilleurs de Tranchée. Aanwezigheid van de vlag van het 32ste Linieregiment op het eeuwfeest 

van het 12de Linieregiment. Jaarlijkse examens georganiseerd door het Rode Kruis afdeling Liège. 

Banket voor de oorlogsblinden georganiseerd door La Lumière. Inhuldiging van de vlag van de 

Fraternelle des Grenadiers Combattants afdeling Liège. Inhuldiging van de Fontaine de la 

Tradition. Inhuldiging van de vlag van de Fraternelle des Garnisons de Guerre des Forts de Liège 

en 1914. Avondfeest georganiseerd door de Fédération Nationale des Volontaires de Guerre 
afdeling Liège t.b.v. het Oeuvre Fonds National des Officiers et Anciens Officiers en Faveur des 

Orphelins de Combattants Tués à la Guerre. Ceremonie aan de graven der oud-strijders van 1830 

in Sint Walburgis. Bezoek van de Spaanse ambassadeur aan het monument der gesneuvelden. 

Bezoek van leerlingen van de lagere scholen aan de gesneuvelden op het ereperk. Ceremonie op de 

begraafplaats van Robermont. Gala georganiseerd door het Rode Kruis afdeling Liège en de 

Soevereine en Militaire Orde van Malta vereniging van Belgische ridders. 

 971. Liége. 1 farde 

1932 
Inhuldiging van de vlag van het Oeuvre du Souvenir Liégeois Cercle les XXI. Inhuldiging van het 

monument der gesneuvelden van het 14de Linieregiment (bevat een programma). Ceremonie aan 

de graven der oud-strijders van 1830 in Sint Walburgis. Uitreiking van de Medaille van de 

Politieke Gevangene en van de Herinneringsmedaille 1914-1918 aan leden van de Fraternelle des 

Volontaires des Services de Reinseignements Militaires Interalliés 14-18 Pro Patria afdeling Liège. 
Gala georganiseerd door de Verbroedering der Strijders van het 8ste, 18de, 28ste en 8ste 

Vestinglinieregiment t.b.v. het Oeuvre National des Invalides de Guerre. Ceremonie op de 

begraafplaats van Robermont. Bezoek van leerlingen van de lagere scholen aan de gesneuvelden 

op het ereperk. Koloniale manifestatie. 14de verjaardag van de Wapenstilstand. Vraag om 

figuranten voor een vaderlandslievende theatervoorstelling. Vraag of officieren lid mogen worden 

van de Cercle Militaire et Athlétique. Spreekbeurt door majoor Dendal over baron Jacques de 

Dixmude georganiseerd door de Union des Officiers de la Province de Liège en de Fraternelle des 

Anciens Combattants du 2e Régiment de Lanciers. Filmgala georganiseerd door MGM met 

voorstelling van de film La Brabançonne t.b.v. de oorlogswezen en de werklozen van de stad. 

Voorstelling van de film La Croisière de l’Atlantique. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de 

Fraternelle des Grenadiers Combattants t.b.v. de hulpkas. Inhuldiging van het monument der 

gesneuvelden van de Genie der 3de legerdivisie. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de 
Fraternelle des Anciens Combattants du 11e de Ligne afdeling Liège t.b.v. de hulpkas. Inhuldiging 

van het monument der gesneuvelden van het 15de en 16de Regiment Artillerie. Inhuldiging van 

het monument der gesneuvelden van het 1ste en 21ste Linieregiment. Fancy fair en militair feest 

georganiseerd door de commandant van het kwartier de la Chartreuse t.b.v. de oprichting van een 

monument der gesneuvelden van het 1ste en 21ste Linieregiment en het 15de en 16de Regiment 
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Artillerie. Overhandiging aan het Koninklijk Museum van het Leger van de schouderband van de 
vlag van het Regiment Grenadiers nr. 89 van Mecklenburg. 

 972. Liége. 1 farde 

1933 
Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Verbroedering van het 3de Regiment Artillerie t.b.v. de 

hulpkas. Concert t.b.v. La Lumière, werk voor oorlogsblinden. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de 

restauratie van het monument in Mont-Saint-Amand voor de overleden Belgen onder het 1ste 

Keizerrijk. Opvoering van Carmen georganiseerd door le Home du Grand Air t.b.v. zijn arme en 

achterlijke kinderen. Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering Oost-België van het 6de Jagers 

te Voet (bevat een aflevering van het tijdschrift van de verbroedering). Receptie georganiseerd 

door La Lumière ter ere van haar leden oorlogsblinden. Inhuldiging van de vlag van de 

Verbroedering van het 13th Belgian Field Artillery. Militair feest t.b.v. La Lumière en de 

monumenten der gesneuvelden van het 3de, 5de en 15de Regiment Artillerie. 

 973. Lierneux. 1 farde 

1924-1928 
Ceremonie op het ereperk (1924). Ceremonie op het ereperk (1925). Ceremonie n.a.v. 
Wapenstilstand. Ceremonie n.a.v. Wapenstilstand met inhuldiging van een zerk op het graf van 

een gerepatrieerde militair. Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling. Ceremonie n.a.v. 

Wapenstilstand. 

 974. Loncin. 1 farde 

1922-1933 
Uitreiking van eretekens aan nabestaanden van gesneuvelden. Inhuldiging van het monument voor 

de verdedigers van het fort van Loncin. Ceremonie aan het monument voor de verdedigers van het 

fort van Loncin (1924). Ceremonie aan het monument voor de verdedigers van het fort van Loncin 

(1925). Ceremonie aan het monument voor de verdedigers van het fort van Loncin (1926). 

Ceremonie aan het monument voor de verdedigers van het fort van Loncin (1927). Ceremonie aan 

het monument voor de verdedigers van het fort van Loncin (1928). Ceremonie aan het monument 

voor de verdedigers van het fort van Loncin (1929). Ceremonie aan het monument voor de 

verdedigers van het fort van Loncin (1930). Ceremonie aan het monument voor de verdedigers van 

het fort van Loncin (1931). Ceremonie aan het monument voor de verdedigers van het fort van 
Loncin (1932). Ceremonie aan het monument voor de verdedigers van het fort van Loncin (1933) 

en inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling. 

 975. Malmédy.  1 farde 

1919-1931 
Oprichting van het garnizoen Eupen en Malmédy met toewijzing van een muziekkorps. Problemen 

met de auteursrechten. Afsluiten van de feestelijkheden omtrent het Eeuwfeest. Militair feest t.b.v. 

de wezen en het oprichten van een monument voor de infanterie. 

 975bis. Marchin. 1 farde 

1925-1931 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Ceremonie ter herinnering aan de inhuldiging 

van het monument der gesneuvelden. 

 976. Montegnée. 1 farde 

1929-1933 
Concert t.b.v. de oprichting van een grafkelder op de begraafplaats voor de gesneuvelden. 

Inhuldiging van een tweede monument der gesneuvelden. Ceremonie aan het monument der 

gesneuvelden. Inhuldiging van twee memorialen (bevat een programma). 

 977. Mortroux. 1 farde 

1928 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 
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 978. Moxhe. 1 farde 

1930 
Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders. 

 979. Neerwinden. 1 farde 

1930 
Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders. 

 980. Olne. 1 farde 

1931 
Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling. 

 981. Oteppe. 1 farde 

1925 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 982. Ougrée. 1 farde 

1923-1933 
Herbegraving van gesneuvelden en inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Turnfeest. 

Inhuldiging van de vlag van de Fraternelle des Invalides et Mutilés de la Guerre, des Anciens 

Combattants 1914-1918 et Condamnés Politiques de la Société Anonyme d’Ougrée-Marihaye et 

de ses filiales. Uitreiking van eretekens aan leden van de Fraternelle des Invalides et Mutilés de la 

Guerre, des Anciens Combattants 1914-1918 et Condamnés Politiques de la Société Anonyme 

d’Ougrée-Marihaye et de ses filiales. 

 983. Pepinster. 1 farde 

1926-1932 
Tombola georganiseerd door de bond van grote gezinnen. 10de verjaardag van de kring Les 

Combattants de Pepinster et Environs. Feest georganiseerd door de oud-strijders t.b.v. de 
invaliden. Uitreiking van de Medaille van de Vrijwilliger. 

 984. Petit-Rechain. 1 farde 

1921-1931 
Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de oud-strijders van de gemeente t.b.v. de repatriëring van 

gesneuvelden. Ceremonie n.a.v. Wapenstilstand (1926). Ceremonie n.a.v. Wapenstilstand (1927). 

Luchtvaartmeeting. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van de vlag van 

de afddeling Amicale des Enfants van de NSB. 

185. 985. Polleur. 1 farde 

1931 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 986. Raeren. 1 farde 

1932 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 987. Ramet. 1 farde 

1924 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden (bevat een programma). 

 988. Rocourt. 1 farde 

1922-1931 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van de vlag van de NSB afdeling. 

Militair feest t.b.v. de oprichting van het monument voor de infanterie en eeuwfeest van enkele 

artillerie-eenheden.  
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 989. Roloux. 1 farde 

1924 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 990. Rosoux-Crenwick. 1 farde 

1921-1929 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van de vlag van de Société des 

anciens combattants. 

 991. Saint-Nicolas-lez-Liége. 1 farde 

1926 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 992. Sart. 1 farde 

1925 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 993. Seraing. 1 farde 

1920-1931 
Liefdadigheidsfeest t.b.v. de oorlogswezen (1920). Liefdadigheidsfeest t.b.v. de oorlogswezen 

(1921). Koloniale Dagen. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de Association des Condamnés Politiques et 

Ex-prisonniers de guerre 1914-1918 afdeling Seraing. Koloniale Dagen. Inhuldiging van een 

monument voor de gesneuvelde leden van de Foot Ball Club Sérésien. Liefdadigheidsfeest t.b.v. 

de Association des Condamnés Politiques et Ex-prisonniers de guerre 1914-1918 afdeling Seraing. 

Concert t.b.v. de oorlogsblinden. Koloniale Dagen. Association des Condamnés Politiques et Ex-

prisonniers de guerre 1914-1918 afdeling Seraing. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de 
Sporting Club t.b.v. de hulpkas van de oud-strijders, politieke gevangenen en oorlogswezen. 

Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Koloniale Dagen. Eeuwfeest van de Cristalleries 

du Val Saint Lambert. Concert t.b.v. de de hulpkas van de oud-strijders. 25ste verjaardag van de 

lokale afdeling van het Rode Kruis (bevat een programma). Inhuldiging van de vlag van de 

Fédération Nationale des Volontaires de la Guerre 1914-1918 afdeling Seraing en omgeving. 

Inhuldiging van de vlag van de Amicale des Enfants de Combattants afdeling Seraing.  

 994. Sougné-Remouchamps. 1 farde 

1926 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 995. Sourbrodt. 1 farde 

1927 
Journée Pietkin. 

 996. Spa. 1 farde 

1920-1931 
Liefdadigheidsfeest t.b.v. de oprichting van een monument en andere goede doelen. 

Bloemencorso. Manifestaties ter ere van luitenant-generaal baron Jacques georganiseerd door 

Union Nationale Patrie Ligue civile et militaire. Deelname van Franse tanks aan een 
intergeallieerd treffen. Stoet georganiseerd door La Royale Garde Wallonne. Liefdadigheidsfeest 

t.b.v. de oorlogswezen. Paardenrace georganiseerd door het 4de Lansiers. Carnavalstoet. Militair 

feest georganiseerd door het Rode Kruis. Regionale feesten georganiseerd door Royale Spadoise. 

Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van een memoriaal voor de 

gesneuvelde oud-leerlingen van de middelbare school (bevat een programma). Bezoek van een 

parlementaire delegatie aan de stad. Liefdadigheidsfeest t.b.v. verscheidene goede doelen. 

Concerten in de kiosk. Concert t.b.v. goede doelen. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de slachtoffers in 

Japan. Intergeallieerde bijeenkomst van oud-strijders. Inhuldiging van een monument ter 

herinnering aan het lijden van België, gift van Major M.C.E. Radcliffe. Bloemencorso. Concert 

t.b.v. het oprichten van een monument voor de gesneuvelden van het 4de Lansiers. 

Liefdadigheidsfeest t.b.v. de wezen van terechtgestelden en invalieden. Patriottisch feest 
georganiseerd door Spa fêtes. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Militair feest t.b.v. 
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de verbroederingen van het 1ste en 4de Lansiers. Ruiterfeesten georganiseerd door het 1ste 
Lansiers t.b.v. de oprichting van een monument voor de Infanterie. Militair feest t.b.v. de 

oprichting van een monument voor luitenant-generaal baron Michel du Faing d’Aigremont. 

Inhuldiging van een monument voor maarschalk Foch (bevat draaiboeken en een plan van de 

opstelling van de genodigden en troepen). Inhuldiging van een monument voor de gesneuvelden 

van het 4de Lansiers. Militair feest t.b.v. het monument voor de gesneuvelden van het 4de 

Lansiers. Uitreiking van de Medaille van de Vrijwilliger Strijder aan leden van de Fraternelle des 

Volontaires de Guerre afdeling Verviers. Patriottisch feest georganiseerd door de Société Royale 

Les Anciens Militaires de Spa et environs.Week van het water georganiseerd door Spa-Monopole 

compagnie fermière des eaux et bains de Spa. 

 

 997. Stavelot. 1 farde 

1920-1929 
Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelde oud-leerlingen van de middelbare school. 

Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van een buste van luitenant-generaal 

baron Jacques de Dixmude. 

 998. Stockay-Saint-Georges. 1 farde 

1932 
Patriottisch feest met inhuldiging van van de Flamme du souvenir en inhuldiging van de vlag van 

de oud-strijders. 

186. 999. Strée. 1 farde 

1925-1930 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Festivitieiten n.a.v. het eeuwfeest. 

 1000. Theux.  1 farde 

1930 
Inhuldiging van een memoriaal voor de 600 Franchimontezen. 

 1001. Thimister.  1 farde 

1923-1926 
Inhuldiging van een monument voor lansier Fonck. Oproep om geld in te zamelen tot oprichting 
van een mausoleum voor lansier Fonck. Inhuldiging van het mausoleum voor lansier Fonck, 

georganiseerd door de NSB afdeling. 

 1002. Tilff.  1 farde 

1920-1930 
Liefdadigheidsfeest georganiseerd door Tillf Attractions t.b.v. de oorlogswezen. Aanvraag van een 

subsidie voor de aankoop van een vlag voor de Anciens frères d’armes (bevat de statuten van deze 

vereniging). Inhuldiging van de vlag van de Anciens frères d’armes. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de 

oorlogswezen met deelname van tanks. Luchtvaartfeest. Ruiterfeest t.b.v. de oorlogsinvalieden 

met demonstratie van de bouw van een brug door het 3de Genie. Inhuldiging van het monument 

der gesneuvelden (bevat een propagandapostkaart van het monument). Inhuldging van de bronzen 

haan op het monument der gesneuvelden (bevat een programma en een aankondiging). 

 1003. Tilleur.  1 farde 

1921-1932 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van een memoriaal voor de 

gesneuvelden van de Royal Tilleur Football Club. Inhuldiging van de vlag van de Amicale des 
enfants afdeling Tilleur. 

 1006. Vielsalm.  1 farde 

1923-1933 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van het grafmonument voor 

luitenant-generaal Jacques de Dixmude. Inhuldiging van de vlag van de NVI afdeling. 
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 1007. Villers-le-Bouillet.  1 farde 

1930 
Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders. 

 1008. Villers-le-Temple.  1 farde 

1929 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 1009. Vinalmont.  1 farde 

1930 
Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders en inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 1010. Visé.  1 farde 

1920-1935 
Militair feest met onder andere uitreiking van de Medaille van Luik. Inhuldiging van een 

memoriaal voor de rijkswachters Boukoi en Thill. Uitreiking van het Kruis van Weggevoerde aan 

leden van de Association des Déportés de Visé. Deelname van leerlingen van de Pupillenschool 

van Sint-Truiden aan een feest van de middelbare school. Carnavalstoet. Inhuldiging van het 

monument der gesneuvelden. Ceremonie aan het monument der gesneuvelden van Bombaye, 

vraag om trompetters van de Grenswielrijders van Visé. 

 1011. Wamont.  1 farde 

1932 
Inhuldiging van de vlag van de NSB afdeling. 

 1012. Xhoris.  1 farde 

1930 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

1862. 1004. Verviers 1 farde 

1920-1931 
Eeuwfeest van Henry Vieuxtemps. Bezoek van de koning aan de stad. Bezoek door de 
gemeentescholen aan Malmédy. Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelde oud-

leerlingen van het Sint-Michielsinstituut. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Société 

Royale des Ex-sous-officiers de Verviers t.b.v. de oorlogswezen. Koloniale Dagen. Overbrenging 

van twintig gesneuvelden van frontbegraafplaatsen naar Verviers. Militair Feest. Journée Sport et 

Charité georganiseerd door de Belgische Turnfederatie. Koloniale Dagen. Liefdadigheidsfeest 

t.b.v. de oprichting van een monument voor luitenant Graff en t.b.v. de oorlogsinvaliden. 

Koloniale Dagen. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Uitreiking van eretekens aan 

grootloorlogsinvaliden (bevat een krantenartikel). Liefdadigheidsconcert t.b.v. de oorlogsweduwen 

en –wezen. Patriottisch feest met inhuldiging van de crypte op de gemeentelijke begraafplaats. 

Oprichting van een zwemschool. Liefdadigheidsfeest t.b.v. verschillende goede doelen. 

Schermfeest georganiseerd door Minières Attractions. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de lokale 
weduwen. Patriottische optocht n.a.v. Wapenstilstand. 10de verjaardag van de bevrijding van de 

politieke gevangenen (bevat een programma). Congrès van de Bond van Grote Gezinnen. 

Oprichting van een Amicale des Sous-officiers de la garnison de Verviers (bevat een ontwerp van 

statuten). Congrès van de voormalige onderofficieren. Nationaal congrès van de Kamer van 

Koophandel. Uitreiking van eretekens aan oud-gedienden van Leopold I. Concert n.a.v. de 

Nationale Feestdag. Militaire optocht door enkele wijken georganiseerd door de Union des 

Contribuables. Cinema gala t.b.v. verschillende goede doelen. Liefdadigheidsfeest georganiseerd 

door de NVI afdeling t.b.v. de hulpkas. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de slachtoffers van Comblain-

au-Pont en van de overstromingen in Vlaanderen. Inhuldiging van een memoriaal voor de 

gesneuvelde oud-leerlingen van de normaalschool. Uitreiking van de schoolprijzen in het 

Atheneum. Inhuldiging van de vlag van de Amicale des sous-officiers de la garnison. Fakkelstoet. 

Galaconcert t.b.v. de strijd tegen kanker. 10de verjaardag van de NSB afdeling. Fakkelstoet n.a.v. 
Wapenstilstand. 75ste verjaardag van de Société Royale l’Emulation. Liefdadigheidsfeest n.a.v. de 

inhuldiging van het nieuwe station Verviers Centraal. Garnizoensconcerten. Inhuldiging van de 

vlag van de Verbroedering van oud-Carabiniers en Carabiniers-Wielrijders afdeling Verviers. 
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Inhuldiging van een textieltentoonstelling. Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelde 
oud-leerlingen van het atheneum en de middenschool. Manifestatie aan het monument voor 1830 

en aan de oud-gedienden van Leopold I en de veteranen van 1870 t.g.v. het eeuwfeest van België. 

Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering van Oorlogsvrijwilligers afdeling Verviers. 

Schoolfeest n.a.v. het eeuwfeest van België. Feest van de Amicale des Sous-officiers des garnisons 

de Verviers, Eupen et Malmédy. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door Minières Attractions. 

Gala georganiseerd door Minières Attractions t.b.v. het monument voor de gesneuvelden van het 

1ste en 21ste Linieregiment. Patriottische optocht. 75ste verjaardag van de Société Royale Les 

Ouvrieres Réunis. Schoolfeest. Filmgala georganiseerd door de Groupement Colonial Vervietois 

met de vertoning van Congo Coeur de l’Afrique. Liefdadigheidsfeest t.b.v. het Rode Kruis. 

Liefdadigheidsfeest georganiseerd door het atheneum en de middenschool t.b.v. studiebeurzen. 

Patritiottische optocht n.a.v. Wapenstilstand. Liefdadigheidsconcert georganiseerd door Royale 
Vaillante t.b.v. de gemeentescholen en het Rode Kruis. Uitreiking van de Medaille van de 

Vrijwilliger Strijder. Inhuldiging van de vlag van de NSB afdeling Stembert. Patriottische stoet. 

Militaire parade door de straten georganiseerd door de Union des commercants du centre. 

Liefdadigheidsfeest t.b.v. het Rode Kruis. Feesten t.b.v. het monument voor de gesneuvelden van 

het 1ste en 21ste Linieregiment. Inhuldiging van een speelplein. Gymnastiekgala (programma). 

Waalse feesten. Stoet n.a.v. Wapenstilstand. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de slachtoffers van de 

crisis. Patriottische stoet n.a.v. de Nationale Feestdag. 

6. LUXEMBURG 

187. 1013. Arlon. 1 farde 

1924- 
Sportmanifestatie georganiseerd door de Ligue Nationale Belge contre le cancer. Militair feest 

t.b.v. de oprichting van een monument voor de gesneuvelden van het 10de Linieregiment. 

Tentoonstelling van oorlogssouvenirs georganiseerd door het Oeuvre Nationale des Invalides de la 

Guerre met vraag om een tank tentoon te stellen. Ceremonie op de begraafplaats ter ere van de 

Franse militairen en burgers aldaar begraven. Inhuldiging van de vlag van de Amicale des Sous-

Officiers de la garnison d’Arlon. Inhuldiging van een monument in de Leopoldskazerne voor de 

1500 gesneuvelden van het 10de Linieregiment.  Liefdadigheidsfeest t.b.v. de slachtoffers van de 

overstromingen georganiseerd door het feestcomité van FNI-FNC-FND en het Rode Kruis. 

Optocht georganiseerd door het comité FNI-FNC-FND. Eeuwfeest van de Sint Donatianuskerk. 

Liefdadigheidsfeest t.b.v. de sportkring van 10de Linieregiment, de schermkring van de 
onderofficieren en een goed doel. Begrafenis van in Duitsland overleden gedeporteerden. 

Ontvangst van Italiaanse invaliden door de NVI-afdeling. Propagandamanifestatie georganiseerd 

door de Rode Kruis-afdeling. Uitreiking van de vlag van de Sections Scolaires Aéronautiques aan 

de afdeling Arlon en uitreiking van schoolprijzen n.a.v. de 75ste verjaardag van het atheneum. 

Feestelijkheden n.a.v. de Nationale Feestdag georganiseerd door de Fédération des Invalides, 

Combattants et Déportés d’Arlon. Lichtstoet. Koloniale propagandamanifestatie georganiseerd 

door de Rode Kruis-afdeling. Feestelijkheden n.a.v. de Nationale Feestdag georganiseerd door de 

Fédération des Invalides, Combattants et Déportés d’Arlon. Manifestatie n.a.v. de terugkeer van 

het 10de Linieregiment in het garnizoen met inhuldiging van de straatnaam Avenue du 10e de 

Ligne en van de Rue Capitaine Motz. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Rode Kruis-

affdeling. 10de verjaardag van de NVI-afdeling. 40ste verjaardag van de aankomst van het 10de 

Linieregiment in het garnizoen. Feestelijkheden n.a.v. de Nationale Feestdag georganiseerd door 
de Fédération des Invalides, Combattants et Déportés d’Arlon met ceremonie op de begraafplaats 

voor de gesneuvelde Franse en Belgische militairen. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de NVI-afdeling. 

Inhuldiging van de vlag van de Luxemburgse afdeling van de Amicale des Officiers de la 

Campagne 1914-1918. Inhuldiging van de vlag van de Amicale Belge Bassin de Longwy. 

Eeuwfeest van het 10de Linieregiment (bevat een voorstel van een programma). 

Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Cercle Jeunesse Arlonaise t.b.v. de oorlogswezen. 

Propagandamanifestatie georganiseerd door de Rode Kruis-afdeling. Filmvoorstelling 

georganiseerd door de Cercle Colonial met voorstelling van de film Congo coeur d’Afrique. 

Uitreiking van de Medaille van de Vrijwilliger georganiseerd door de NSB-afdeling. 50ste 

verjaardag van de Société Royale de Gymnastique et de Préparation au Service Militaire Les 

Artisans d’Arlon. 20ste verjaardag van de gebeurtenissen in augustus 1914. Uitreiking van het 
Vuurkruis. Feest georganiseerd door de Amicale des Officiers de la Campagne 1914-1918 t.b.v. 
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het monument van koning Albert in Nieuwpoort. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de 
Amicale des Officiers de la Campagne 1914-1918 t.b.v. het hulpfonds van de koningin. 

Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de 2de Gemengde Groepering Ardeense Jagers met de 

lokale Rode Kruis-afdeling t.b.v. het hulpfonds van de koningin. Inhuldiging van de vlag van de 

Vuurkruisers. Uiteenzetting over de motorisering van het leger door de Franse eskadronchef Rualt. 

Algemeen congres door de Bond van Grote en Jonge Gezinnen. Inhuldiging van het monument 

voor koningin Astrid. Manifestatie georganiseerd door de Rode Kruis-afdeling n.a.v. de Croisade 

Nationale de la Santé. 

 1014. Bastogne. 1 farde 

1928-1938 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 20ste verjaardag van de NSB-afdeling. 

Inhuldiging van de vlag van de Mutuelle Militaire de la Garnison de Bastogne. Inhuldiging van de 

vlag van de Na-oorlogse Verbroedering van het 2de Ardeense Jagers. 

 1015. Beho. 1 farde 

1939 
Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders. 

 1016. Bomal. 1 farde 

1933 
Inhuldiging van de vlag van de Amicale d’Enfants des Combattants canton Durbuy en uitreiking 

van de Medaille van de Vrijwilliger. 

 1017. Bouillon. 1 farde 

1920-1939 
Manifestatie n.a.v. de Nationale Feestdag m.m.v. kolonel Bordereaux, korpsoverste van het Franse 

42ste Regiment Veldartillerie. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Manifestatie 

georganiseerd door het comité des Sites et Promenades de Bouillon m.m.v. leerlingen van de 

Pupillenschool. Inhuldiging van het Frans-Belgisch monument. Vlaginhuldiging van een vlag voor 

elk van de scholen van het kanton. 

 1018. Carlsbourg. 1 farde 

1937 
Uitreiking van het Vuurkruis aan oud-leerlingen van het Sint Jozefsinstituut. 

 1019. Erezée. 1 farde 

1921-1933 
Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling. Inhuldiging van de vlag van de NVI-afdeling. 

Inhuldiging van de vlag van de Amicale d’Enfants de Combattants. 

 1020. Grand-Halleux. 1 farde 

1929 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 1021. Herbeumont. 1 farde 

1921-1925 
Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden 

m.m.v. een Franse militaire delegatie. 

 1022. Jamoigne. 1 farde 

1931 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 1023. Longvilly. 1 farde 

1924 
Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling. 
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 1024. Marbehan. 1 farde 

1930 
Inhuldiging van de vlag van de NVI-afdeling. 

 1025. Marche-en-Famenne. 1 farde 

1921-1925 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van de vlag van de NVI-afdeling. 

 1026. Martelange. 1 farde 

1924 
Inhuldiging van een monument voor de twee eerste gesneuvelde Franse militairen (bevat een 

schets van het monument). 

 1027. Maissin. 1 farde 

1929-1932 
15de verjaardag van de slag om de Ardennen. Eeuwfeest van België. Bezoek aan oorlogssites in 

en om Brest door de oud-strijders. Inhuldiging van een calvarie ter herinnering aan de gesneuvelde 

Franse militairen van het 11de Korps m.m.v. Franse militairen. 

 1028. Orges. 1 farde 

1930 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 1029. Paliseul. 1 farde 

1932 
Inhuldiging van de vlag van de NVI-afdeling. 

 1030. Poupehan. 1 farde 

1930 
Activiteiten n.a.v. het Eeuwfeest. 

 1031. Rossignol. 1 farde 

1920-1930 
Herbegrafenis van 117 terechtgestelden. Inhuldiging van het monument in het bos van Rossignol 

door de Belgische jeugd aan de Franse jeugd (Psichari). Overhandiging van het Franse 
Oorlogskruis aan de gemeente Rossignol en inhuldiging van het monument voor de 1500 

gesneuvelde Franse koloniale troepen. Inhuldiging van de vlag van de afdeling oud-strijders en 

invaliden. 

 1032. Saint-Hubert. 1 farde 

1925-1931 
Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Cercle Philantropique met een deelopbrengst voor de 

oprichting van een monument der gesneuvelden. Inhuldiging van het vliegveld van Saint-Hubert. 

1200ste verjaardag van het overlijden van Sint Hubertus. Inhuldiging van de vlag van de NVI-

afdeling. Activiteiten n.a.v. het Eeuwfeest. Vliegshow. 

 1033. Tenneville. 1 farde 

1930 
Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders en inhuldiging van memorialen in verschillende 

scholen. 

 1034. Villers-devant-Orval. 1 farde 

1928 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 1035. Virton. 1 farde 

1921-1924 
Inhuldiging van het memoriaal voor de gesneuvelde oud-leerlingen van het Sint Jozefscollege. 
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Inhuldiging van een memoriaal voor de terechtgestelde Georges Lorand. Inhuldiging van een 
monument ter ere van de gesneuvelden en de terechtgestelden. 

 1036. Waha. 1 farde 

1922-1932 
Inhuldiging van de vlag van de Association des Combattants, Déportés et Prisonniers Politiques 

(bevat een programma). Inhuldiging van de vlag van de Amicale des Enfants des Combattants. 

 1037. Wellin. 1 farde 

1930 

Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelden en terechtgestelden. 

 1038. Werpin. 1 farde 

1927 
Inhuldiging van het monument ter ere van gesneuvlende Emile Pierard en van de oud-strijders. 

 

7. NAMEN 

188. 1038. Andenne en Namêche. 1 farde 

1928-1936, 1926 
Inhuldiging van de vlag van de gedeporteerden. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 
Inhuldiging van een memoriaal voor koning Albert. Bezoek van een Frans militair muziekkorps. 

Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders van Namêche. 

 1039. Anhée.  1 farde 

1933 
Inhuldiging van de vlag van de Amicale Enfants des Combattants van de NVI afdeling.  

 1040. Annevoie.  1 farde 

1935 
Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders.  

 1041. Anseremme.  1 farde 

1930 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 1042. Auvelais.  1 farde 

1920-1940 
Vraag van baron de Roye de Brichem om een ceremonie te organiseren in Eppegem. Concert 

georganiseerd door Comité des Fêtes. Herdenking van de Slag om de Samber. Inhuldiging van het 

monument der gesneuvelden. Fancy fair georganiseerd door de oud-strijders t.b.v. de oprichting 

van een monument. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de oorlogswezen. Inhuldiging van het monument 

voor de gesneuvelde Franse militairen en gesneuvelde militairen, inwoners van de gemeente. 

Liefdadigheidsfeest t.b.v. de oorlogswezen. Herdenking van de Slag om de Samber (1927). 
Herdenking van de Slag om de Samber (1928). Inhuldiging van de vlag van de Vuurkruisers 

afdeling Auvelais. Inhuldiging van de vlag van de Amicale des Croix de Feu du Front Unique. 

Uitreiking van het Vuurkruis. Inhuldiging van het nieuwe monument der gesneuvelden. 

Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de NVI afdeling t.b.v. de behoeftige families van 

gemobiliseerde militairen. 

 1043. Beauraing.  1 farde 

1924 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 1044. Belgrade.  1 farde 

1935-1937 
Ceremonie aan de graven van de overledenen van 1830 en de gesneuvelden van de Eerste 
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Wereldoorlog (1935). Ceremonie aan de graven van de overledenen van 1830 en de gesneuvelden 
van de Eerste Wereldoorlog (1936). Ceremonie aan de graven van de overledenen van 1830 en de 

gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog (1937). 

 1045. Bouge.  1 farde 

1927-1931 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van de vlag van de Amicale des 

Anciens Combattants. 

 1046. Bouvignes.  1 farde 

1930 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 1047. Cerfontaine.  1 farde 

1923-1926 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Gemeentefeesten. 

 1048. Ciney.  1 farde 

1923-1935 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van de vlag van de NVI afdeling en 

inhuldiging van de vlag van de NSB afdeling. Inhuldiging van de vlag van de Vuurkruisers. 

 1049. Cortil-Wodon.  1 farde 

1928 
Inhuldiging van de vlag van de oudstrijders en gedeporteerden.  

 1050. Couvin.  1 farde 

1921-1937 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 110de verjaardag van de koninklijke harmonie. 

Diamanten en gouden bruiloften. Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelde oud-
leerlingen van de middenschool. Inhuldiging van de vlag van de NSB afdeling. 

 1051. Crupet.  1 farde 

1924 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 1052. Cul-des-Sarts.  1 farde 

1928 
10de verjaardag van de Wapenstilstand. 

 1053. Custinne.  1 farde 

1927 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 1054. Dave.  1 farde 

1930 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 1055. Dhuy.  1 farde 

1928 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 1056.  Dinant.  1 farde 

1920-1938 
Openbare concerten. Frans-Belgische manifestatie. Ceremonie op het ereperk van de Franse en 

Belgische gesneuvelden. Ceremonie aan de graven van de terechtgestelde burgers op de Nationale 

Schietbaan georganiseerd door de Amitiés Françaises. Concert t.b.v. de oprichting van een 

monument voor de terechtgestelde burgers. Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelde 

oud-leerlingen van het Institut St Perpète. Ceremonie ter ere van de terechtgestelde burgers. 
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Inhuldiging van de Franse militaire begraafplaats. Inhuldiging van de vlag van de NVI afdeling. 
Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelde oud-leerlingen van het Onze-Lieve-Vrouw 

college (bevat een toespraak). Inhuldiging van het monument voor de Franse gesneuvelden. 

Inhuldiging van een monument voor de gesneuvelde verdedigers van de Maas (bevat een 

draaiboek en een affiche). Vraag om hulp van militairen om het materiaal voor een 

paardenwedstrijd klaar te zetten. Inhuldiging van de crypte op de gemeentelijke begraafplaats. 

Inhuldiging van een memoriaal voor de burgerlijke oorlogsslachtoffers (bevat een programma). 

Zomerconcerten. 50ste verjaardag van de Harmonie Royale les Amateurs. Liefdadigheidsfeest 

georganiseerd door het ONIG. Manifestatie ter ere van Léon Parent en ter ere van de gesneuvelde 

oud-leerlingen van de middenschool van Beauraing. Inhuldiging van de vlag van de Union 

Nationale des Invalides Civils de la Guerre afdeling Dinant. Inhuldiging van de vlag van de 

Vriendenkring der Strijderskinderen. Inhuldiging van de vlag van de Vuurkruisers. Ontvangst van 
oorlogsblinden door het Eenheidsfront georgansieerd door de Interfédérale des Invalides et 

Combattants afdeling Dinant (bevat een programma). 

 1057. Eghezée.  1 farde 

1921-1931 
Vraag of oud-strijders het uniform mogen dragen t.g.v. een patriottische ceremonie. 

Ruiterwedstrijd t.b.v. de oprichting van het monument voor de infanterie. 

 1058. Falaën.  1 farde 

1925 
Inhuldiging van de vlag van de NSB afdeling. 

189. 1059. Falisolle.  1 farde 

1936 
Inhuldiging van een memoriaal voor koning Albert en inhuldiging van een mausoleum voor de 

overleden gedeporteerden. 

 1060. Faulx.  1 farde 

1930 
Vieringen i.v.m. het Eeuwfeest. 

 1061. Felenne.  1 farde 

1927 
Ceremonie aan het monument der gesneuvelden. 

 1062. Floreffe.  1 farde 

1920-1930 
Inhuldiging van de vlag van de gedeporteerden (1920). Inhuldiging van de vlag van de 

gedeporteerden (1926). Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 1063. Florennes.  1 farde 

1923-1927 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van de vlag van de NVI afdeling. 

 1064. Fosses.  1 farde 

1923-1938 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 75ste verjaardag van de middenschool. 

Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders en invaliden. 

 1065. Franière.  1 farde 

1935 
Inhuldiging van de vlag van de Amicale d’Enfants van de NSB afdeling.  

 1066. Frasnes.  1 farde 

1923-1932 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van de vlag van de NSB afdeling. 
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 1067. Gedinne.  1 farde 

1930-1936 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van de vlag van de Amicale 
d’Enfants van de NSB afdeling. 

 1068. Gembloux.  1 farde 

1920-1931 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Ceremonie aan het monument der gesneuvelden 

(bevat een rapport over een incident). Koloniale Dagen. Gemeentefeesten. Inhuldiging van de vlag 

van de NVI afdeling. Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelden van het Institut 

Agronomique de l’Etat. Inhuldiging van een monument op de begraafplaats. Liefdadigheidsfeest 

t.b.v. de oprichting van een monument voor de infanterie. Uitreiking van het Vuurkruis (1934). 

75ste verjaardag van het Institut Agronomique de l’Etat.Uitreiking van het Vuurkruis (1935). 

Uitreiking van het Vuurkruis (1936). Uitreiking van het Vuurkruis (1937). Liefdadigheidsfeest 

t.b.v. de hulpkas van de NSB afdeling. 

 1069. Gimnée.  1 farde 

1931 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 1070. Godinne.  1 farde 

1922-1930 
Ceremonie op de begraafplaats. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door het collège Saint Paul 
(1928). Liefdadigheidsfeest georganiseerd door het collège Saint Paul (1929). Liefdadigheidsfeest 

georganiseerd door het collège Saint Paul (1930). Inhuldiging van het monument der 

gesneuvelden. 

 1071. Grand-Leez.  1 farde 

1924 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 1072. Ham-sur-Sambre.  1 farde 

1933 
Inhuldiging van de vlag van de Amicale d’Enfants van de NSB afdeling. 

 1073. Jambes.  1 farde 

1922-1926 
Concert t.g.v. het verkrijgen van de titulatuur “koninklijk” van de Club Royal La Perle. 

Patriottisch feest t.v.v. Club Royal La Perle en inhuldiging van de vlag van deze vereniging. Vraag 

om een turnzaal van een kazerne te mogen gebruiken. Inhuldiging van het monument der 

gesneuvelden.  

 1074. Jemelle.  1 farde 

1930 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 1075. Libramont.  1 farde 

1924 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 1076. Lustin.  1 farde 

1932 
Inhuldiging van de vlag van de Amicale des Anciens Combattants et Déportés. 

 1077. Mariembourg.  1 farde 

1927 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 
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 1078. Mazy.  1 farde 

1921 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 1079. Mettet.  1 farde 

1929 
Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelden en inhuldiging van de vlag van de NVI 

afdeling. 

 1080. Morialmé.  1 farde 

1926-1930 
Inhuldiging van een tweede rusthuis van La Maison des Invalides. Liefdadigheidsfeest t.b.v. La 

Maison des Invalides. 

 1081. Mornimont.  1 farde 

1930 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 1082. Moustier-sur-Sambre.  1 farde 

1928 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 1083. Namur.  1 farde 

1929-1933 
Inhuldiging van de vlag van de verbroedering van het 13de Linieregiment. Vraag van de Rode 

Kruisafdeling naar keukenmateriaal voor het verdelen van de volkssoep. Carnavalstoet. 

 1084. Philippeville en Franchimont. 1 farde 

1926-1930,  
Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelden. Inhuldiging van een memoriaal voor de 

oud-strijders en gesneuvelden van de middenschool. 

Inhuldiging van het monument der gesneuvelden van Franchimont. 

 1085. Profondeville.  1 farde 

1920-1933 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders. 

Inhuldiging van de vlag van de gedeporteerden. Ontvangst van grootoorlogsinvaliden uit Woluwe. 

Ceremonie n.a.v. Wapenstilstand. Concert t.v.v. het monument voor de infanterie. 

Liefdadigheidsfeest t.b.v. de hulpkassen van de verbroederingen van de regimenten in garnizoen in 

Namen. Inhuldiging van de vlag van de Amicale d’Enfants des Combattants afdeling 

Profondeville. 

  1086. Rosée.  1 farde 

1929 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 1087. Saint-Aubin.  1 farde 

1924 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 1088. Saint-Servais.  1 farde 

1921-1930 
Liefdadigheidsfeest t.b.v. de oorlogswezen en oorlogsinvaliden. Kunstsoirée t.b.v. de hulpkas van 

de NSB afdeling. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de oorlogsinvaliden, oud-strijders en rechthebbenden. 

Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 
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 1089. Sart-en Fagne.  1 farde 

1930 
Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders. 

 1090. Schaltin.  1 farde 

1931 
Vraag of leden van de toneelkring Union dramatique et musicale hun militair uniform mogen 

dragen in een stuk. 

 1091. Sombreffe.  1 farde 

1925-1926 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de oorlogswezen t.g.v. 

het eeuwfeest van de Société Royale d’Harmonie de Sombreffe. 

 1092. Tamines.  1 farde 

1920-1932 
Gemeentefeesten. Patriottische manifestatie. Gemeentefeesten. Inhuldiging van het monument der 

gesneuvelden. Liefdadigheidsfeest ter herinnering aan de wandaden in 1914. Liefdadigheidsfeest 

t.b.v. een monument voor de Franse militairen gesneuveld in 1914. Gemeentefeesten. 

Liefdadigheidsfeest t.b.v. een monument voor de Franse militairen gesneuveld in 1914, 

georganiseerd door Les Amitiés Françaises de Tamines. Ceremonie ter herinnering aan de 

wandaden in 1914. Inhuldiging van een monument voor de Franse militairen gesneuveld in 1914 

(bevat een toespraak met een overzicht van de gebeurtenissen in 1914). Inhuldiging van het 
monument voor de terechtgestelde burgers (bevat een affiche).  Ceremonie ter herinnering aan de 

wandaden in 1914 (1927). Ceremonie ter herinnering aan de wandaden in 1914 (1928). Ceremonie 

ter herinnering aan de wandaden in 1914 (1929). Ceremonie ter herinnering aan de wandaden in 

1914 (1930). Ceremonie ter herinnering aan de wandaden in 1914 (1931). Ceremonie ter 

herinnering aan de wandaden in 1914 (1932). 

 1093. Verdin.  1 farde 

1922-1925 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van de vlag van de Fédération des 

Déportés des provinces de Namur et de Luxembourg afdeling Vedrin. Inhuldiging van het 

monument voor de oorlogsslachtoffers.  

Farde bevat eveneens een bundel over de inhuldiging van het monument der gesneuvelden van 

Jandrain-Jandrenouille in 1922. 

 1094. Villers-le-Gambon.  1 farde 

1930 

Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 1095. Vonêche.  1 farde 

1933 

Inhuldiging van een memoriaal voor terechtgestelde Leon Parent. 

 1096. Wierde.  1 farde 

1930 

Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders en weggevoerden. 

 1097. Willerzie.  1 farde 

1925 

Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 1098. Winenne.  1 farde 

1926 
Inhuldiging van de vlag van de weggevoerden. 



Archief van  ...  te ... Nummer toegang: xxxx  

 107 

 1099. Yvoir.  1 farde 

1921-1929 
Liefdadigheidsfeest t.b.v. de oprichting van een monument voor de gesneuvelden. Inhuldiging van 
het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders. Inhuldiging van de 

vlag van de NVI afdeling. 

 

8. OOST-VLAANDEREN 

190. 1100. Aalst.  1 farde 

1920-1945 
Eerste provinciaal congres van de NVI. Toestemming om voorinschrijving te organiseren om 

gelden in te zamelen voor een monument voor de gesneuvelde oud-leerlingen van de 

pupillenschool. Soirée t.b.v. een op te richten monument voor de gesneuvelde oud-leerlingen van 

de pupillenschool (bevat een programma). Militair feest t.b.v. de oprichting van ee monument voor 

de gesneuvelde oud-leerlingen van de pupillenschool. Inhuldiging van het monument ter ere van 

de gesneuvelde oud-leerlingen van de pupillenschool (bevat een toespraak). Ter beschikking 

stellen van materiaal van de duivendienst voor de Société Anonyme des Entreprises Générales 

Aéronautiques in Gosselies. Gemeentefeesten. Vraag van het landbouwcomiteit om een koer van 

de pupillenschool te mogen gebruiken. Handelsbeurs t.b.v. de NVI afdeling. Inhuldiging van een 
memoriaal in het station voor het gesneuvelde spoorwegpersoneel. Liefdadigheidsfeest t.b.v. 

verschillende goede doelen (1928). Liefdadigheidsfeest t.b.v. verschillende goede doelen (1929). 

Militair feest georganiseerd door de pupillenschool t.g.v. het eeuwfeest.  Concert en fakkelstoet. 

Liefdadigheidsfeest t.b.v. de vakantie van de pupillen oorlogswezen. Inhuldiging van de vlag van 

de NVI afdeling. Liefdadigheidsfeest van de Amicale des Officiers de la Campagne 1914-1918 

afdeling Aalst. Gemeentefeesten. Concert t.b.v. de oprichting van een monument van de infanterie. 

Gemeentefeesten. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de oorlogsblinden. Gala georganiseerd door de 

Amicale des Officiers de la Campagne 1914-1918 afdeling Aalst. Inhuldiging van de vlag van de 

Vuurkruisers (niet doorgegaan). Inhuldiging van de vlag van de NSB. Inhuldiging van de vlag van 

de Vuurkruisers. Liefdadigheidsconcert georganiseerd door de Amicale des Officiers de la 

Campagne 1914-1918 t.b.v. de oprichting van een monument voor koning Albert aan de IJzer 

(bevat een programma). Gala georganiseerd door de Amicale des Officiers de la Campagne 1914-
1918 ter herinnering aan koningin Astrid. Inhuldiging van een monument voor koningin Astrid. 

Concert n.a.v. het einde van de eeste opleidingsperiode van de 20ste Fuseliersbrigade. 

 1101. Appels.  1 farde 

1931 
Inhuldiging van de vlag van de NSB afdeling. 

 1102. Astene.  1 farde 

1930 
Inhuldiging van de vlag van de NSB afdeling. 

 1103. Baardegem.  1 farde 

1930 
Inhuldiging van de vlag van de NSB afdeling. 

 1104. Belsele.  1 farde 

1924 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 1105. Berchem-bij-Oudenaarde.  1 farde 

1924 
Inhuldiging van de vlag van de NSB afdeling. 

 1106. Berlare.  1 farde 

1930-1938 
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Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van de vlag van de Koninklijke 
Maatschappij der Nationale Oud-soldaten (bevat een affiche en een naamkaartje van G. Marckx-

Van der Meersche). 

 1107. Bevere.  1 farde 

1924 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 1108. Beveren-Waas.  1 farde 

1926 
Inhuldiging van de vlag van de NVI afdeling. 

 1109. Deinze.  1 farde 

1922-1931 
Inhuldiging van de vlag van de invaliden (bevat een aanvraag tot subsidie). Inhuldiging van het 

monument der gesneuvelden. Inhuldiging van de vlag van de NSB afdeling. Inhuldiging van het 

monument voor de Italiaanse militairen in de stad overleden. Inhuldiging van een brug over de 

Leie. 

 1110. Dendermonde.  1 farde 

1920-1932 
Militair feest. Uitreiking van eretekens aan oud-strijders. Viering van de Nationale Feestdag met 

uithalen van het erevaandel van 1830 (1921). Herbegraving van gesneuvelden. Viering van de 

Nationale Feestdag met uithalen van het erevaandel van 1830 (1922). Inhuldiging van het 
monument der gesneuvelden. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de oprichting van een monument in 

Kinshasa. Inhuldiging van de vlag van de NVI afdeling. Inhuldiging van het monument der 

gesneuvelden. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de oorlogsinvaliden. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de NSB 

afdeling.  

 1111. De Pinte.  1 farde 

1930 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 1112. Doornzele-Terdonk.  1 farde 

1936 
Inhuldiging van de vlag van de NSB afdeling en uitreiking van het Vuurkruis.  

 1113. Eeklo.  1 farde 

1920-1939 
Inhuldiging van de vlag van de Nationale bond der krijgsverminkten en gereformeerden afdeling 

Eeklo. Overhandiging van de vlag van de Gewezen Politieke Gevangenen en overhandiging van 

de vlag van de Opgeëisten Z.A.B. Provinciaal congres van de oorlogsinvaliden. Inhuldiging van de 

vlag van de NSB afdeling. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de NSB afdeling t.b.v. de 

hulpkas. Overhandiging van vaandels aan de scholen van het kanton Eeklo aangeboden door de 
NSB afdeling. 

 1114. Eine.  1 farde 

1928-1936 
Inhuldiging van de memorial bridge. Uitreiking van eretekens aan leden van de NSB afdeling. 

 1115. Evergem en Ertvelde. 1 farde 

1933-1938, 1925 
Inhuldiging van de vlag van de Amicale d’Enfants des Combattants. Inhuldiging van de vlag van 

de NSB afdeling. 

Inhuldiging van het monument der gesneuvelden van Ertvelde.  

 1116. Gavere. 1 farde 

1923-1933 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van de vlag van de NSB afdeling 
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(bevat een klacht ivm de legitimiteit van bepaalde andere oud-strijders verenigingen – VOS en 
Nieuwe Kring). 

191. 1117. Gent. 1 farde 

1921 
Prijskamp voor het oprichten van een monument voor de gesneuvelden op de gemeentelijke 

begraafplaats (bevat een reglement en een plattegrond). Regatta georganiseerd door de Royal Club 

Nautique Gand. Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelde leraren, leerlingen en 

voormalige leerlingen van het Sint Amandusinstituut (bevat een programma en een tekst van een 

gelegenheidslied). Processie van het Heilig Sarcrament op Sacramentsdag. Inhuldiging van een 

memoriaal voor de gesneuvelden van de Dekenij van Gent-Zuid (bevat een rapport). Inhuldiging 

van een memoriaal voor de gesneuvelden van de Dekenij Terplaten. Inhuldiging van een 

memoriaal voor de gesneuvelden van de 5de Wijk. Militair feest georganiseerd door de Société 

Royale des Anciens Enfants de Troupe et Pupilles de l’Armée. Militaire kapel voor een 

tentoonstelling. Vraag van de Amicale des Sous-officiers de Gand om paarden voor circus Bento. 
Vraag van de Association Royale Athlétique La Gantoise om een muziekkapel voor de 

sportmeeting  en aankomst van de Marathon van Vlaanderen. Verslag van de inhuldiging van een 

memoriaal voor de gesneuvelden van de 4de Wijk. Processie n.a.v. de 600ste verjaardag van de 

Sint Pietersparochie. Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelden van de 2de Wijk. 

Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelden van de 10de Wijk Rabot. Inhuldiging van 

een memoriaal voor de gesneuvelden van de 8ste Wijk (bevat een programma en een rapport van 

de Rijkswacht over de reputatie van de wijk). Inhuldiging van een memoriaal voor de 

gesneuvelden en ZAB arbeiders van de Wijk Molenaarstraat. Inhuldiging van een memoriaal voor 

de gesneuvelden van de 12de Wijk. Sportmeeting georganiseerd door de Association Royale 

Athlétique La Gantoise ter herinnering aan de gesneuvelde secretaris luitenant Remouchamps. 

Vraag van de NSB-afdeling voor wedstrijdprijzen. Majoor De Pooter wordt aangeduid een 

ceremonie bij te wonen. Inhuldiging van een memoriaal voor het gesneuvelde personeel van de 
Dienst Directe Belastingen en Accijnzen. Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelden 

van de Wijk Sint Lievensstraat. Ceremonie op het ereperk van de gesneuvelden en 

burgerslachtoffers. Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelden van de Wijk Akkergem. 

Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelden van de 8ste Wijk. Inhuldiging van het 

memoriaal voor de gesneuvelden voor de 2de Wijk. Aanvraag om binnen de Amicale des Officiers 

de la Campagne 1914-1918 een club op te richten. Inhuldiging van een memoriaal voor de 

gesneuvelden van  de Rijkstuinbouwschool. Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelden 

van de Wijk Slijpstraat. Feest t.b.v. de oprichting van een memoriaal voor de gesneuvelden van de 

Wijk Brugsepoort. Ceremonie op het ereperk van de begraafplaats. Inhuldiging van memorialen op 

de gemeentelijke schietbaan ter ere van de terechtgestelden (bevat een Nederlandstalig- en een 

Franstalig programma). Inhuldiging van de Grand Bazar (bevat een krantenknipsel aangaande uit 
La Flandre Libérale). 
 

1922 
Paardenwedstrijd georganiseerd door de Cercle Equestre Gantois voor de officieren van het 

garnizoen. Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelden van de 2de Wijk. Inhuldiging van 

een memoriaal voor de gesneuvelden van de Wijk Brugsepoort. Inhuldiging van een memoriaal 

voor de gesneuvelden van de Gebuurtedekenij van ’t Kasteel (bevat een programma). Feest 

georganiseerd door de Société Patriotique Belge Les Amitiés Françaises t.b.v. de restauratie van de 

kathedraal van Reims. Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelden van de Dekenij 

Heirnis. Garnizoensconcerten. Militair zwemkampioenschap georganiseerd door de Amicale des 

Sous-officiers. Journées Coloniales. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de oorlogswezen. Processie op 

Sacramentsdag. Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelden van de 2de Wijk. 

Fakkelstoet georganiseer door de Dekenij Gent-Zuid. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de oorlogswezen. 

Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelde leden van de kring Dieu et Patrie in het lokaal 
van die kring (bevat een toespraak). Turnfeest. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de NSB-

afdeling t.b.v. de oorlogswezen. Klacht van de Syndicale Kamer van Muzikanten van Gent 

aangaande de garnizoensconcerten. 30ste verjaardag van de Association Générale des Employés 

met de (geweigerde) vraag om een officier een voordracht te laten geven. Liefdadigheidsfeest 

t.b.v. de werken van juffrouw Orianne. Ceremoniën rond Wapenstilstand. Liefdadigheidsfeest 

t.b.v. de werken van juffrouw Orianne. Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelden van 



Archief van  ...  te ... Nummer toegang: xxxx  

 110 

het gebuurte Plottersgracht. Ceremonie georganiseerd door de NSB-afdeling n.a.v. de 
Wapenstilstand met o.a. een manifestatie ter ere van de “Jass Inconnu”. Banket in het 

provinciehuis. 25ste verjaardag van de Rode Kruis afdeling. Verslag van de inhuldiging van een 

memoriaal voor de gesneuvelde leraren en voormalige leerlingen van de Sint Lucasschool. 

 1118. Gent. 1 farde 

1923. 
Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Bond der Vrienden van het Officieel Middelbaar 

Onderwijs te Gent L.A.E.M.O. t.b.v. de scholen. Floraliën. Inhuldiging van het memoriaal voor de 

in gevangenschap overleden Italiaanse krijgsgevangenen. Intergeallieerde tentoonstelling van 

Werken der Oorlogsinvaliden georganiseerd door de NVI-afdeling. Inhuldiging van de vlag van de 

Amicale des Sous-officiers de la Garnison de Gand (bevat statuten). Liefdadigheidsfeest 

georganiseerd door de professoren van de universiteit t.b.v. behoeftige Russische studenten. 

Militaire concerten. Toestemming voor het leger om deel te nemen aan de processie van het Heilig 

Sacrament op Sacramentsdag. Uitzonderlijke deelname van het leger aan de jubelfeesten 
georganiseerd door de voormalige pupillen van het wezenhuis n.a.v. de 50ste verjaardag van het 

jongensweeshuis, de 30ste verjaardag van de Bond der Gentsche Oud-Weesjongens en het 

landelijk jaarlijks congres. Opening van de Exposition des Applications de la Mécanique et de 

l’Electricité. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden van de 1ste Wijk (bevat een 

rapport). Festiviteiten ter ere van F.I.D.A.C. Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling van de 

9de Wijk aangeboden door de vrouwen van die wijk. Inhuldiging van een memoriaal voor de 

gesneuvelden van de Racing Club Tournaisien. Banket ter ere van F.I.D.A.C. Liefdadigheidsfeest 

t.b.v. de slachtoffers in Japan. Inhuldiging van het memoriaal voor de gesneuvelden van de 3de 

Wijk. Foire canadienne. 

 1119. Gent. 1 farde 

1924. 
Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Amicale des Officiers de la Campagne 1914-1918 

afdeling Oost-Vlaanderen t.b.v. de blinden, het Nationaal Werk voor Invaliden (Gent) en het 

Nationaal Werk voor Weduwen en Wezen (Gent). Harmonie van de NSB-afdeling krijgt de 
titulatuur “koninklijk”. Inhuldiging van de vlag van de Journée Coloniale. Toelating voor de 

muziekkapel van het 2de Linie om deel te nemen aan een fakkelstoet. Toestemming voor het leger 

om deel te nemen aan de processie van het Heilig Sacrament op Sacramentsdag. 

Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Amicale des Sous-officiers de la Garnison de Gand en 

de afdeling van de Société Royale Patriotique et Philantropique des Anciens Enfants de Troupe et 

Pupilles de l’Armée. Inhuldiging aan de twee monumenten voor de gesneuvelde Belgen en 

geallieerden op de begraafplaats m.m.v. Britse, Italiaanse en Franse troepen. Debat tussen de 

bisschop van Verdun en abt Lombard georganiseerd door de Société Patriotique Belge Les 

Amitiés Françaises. Vraag naar militaire voertuigen voor het vervoer van de kransen voor de 

inhuldiging van de twee monumenten op de begraafplaats voor de gesneuvelde Belgen en 

geallieerden. 

 1120. Gent. 1 farde 

1925. 
Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de NVI-afdeling t.b.v. de hulpkas. Deelname van bereden 

troepen van het garnizoen aan het liefdadigheidsfeest van de NVI-afdeling. Liefdadigheidsfeest 

georganiseerd door Les Semailles en Soleil t.b.v. de hulpkas. Vraag van het stadsbestuur om een 

andere muziekkapel aan te duiden voor de zomerconcerten dan die van het 2de Linie dat het 

Rijnleger vervoegt. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden van de 1ste wijk. 

Liefdadigheidsfeest t.b.v. de oorlogswezen. Congres van de Fédération des Sociétés d’Ex-sous-

officiers du Royaume. Deelname van het muziekkorps van het 2de Linieregiment aan een 

fakkelstoet. Congres van de Fédération des Sociétés d’Ex-sous-officiers du Royaume. Militair 

feest georganiseerd door de 1ste Militaire Omschrijving t.b.v. de oprichting van een monument in 

Kinshasa voor de gesneuvelde Europeanen en inboorlingen. 

 1121. Gent. 1 farde 

1926. 
Schoolfeest in het Velodroompark t.b.v. georganiseerd door het nationaal comité voor de 
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slachtoffers van de overstromingen. Inhuldigingen van een memoriaal voor de gesneuvelde 
voormalige leerlingen van de normaalschool. Militaire concerten in het park. Nationale feestdag 

met fakkelstoet. 50ste verjaardag van de Association des Ingénieurs sortis des Ecoles Spéciales de 

Gand. Vraag om figuranten voor een toneelvoorstelling van de Maatschappij tot Aanmoediging 

der Vlaamsche Tooneelspeelkunst. Banket t.g.v. het officieel bezoek van prins Leopold aan de 

stad. Inhuldiging van het monument voor de gesneuvelden van het 2de en 22ste Linieregiment met 

bezoek van Franse oorlogsschepen. Vraag om hulp van militairen bij een evenement van de Aéro 

Club. Wielerzesdaagse. Jaarlijkse ceremonie aan het ereperk voor de Belgische en geallieerde 

gesneuvelden (bevat een brief van generaal Deschepper). Liefdadigheidsfeest georganiseerd door 

het Werk der Oorlogsteringlijders (bevat een informatiefolder over het werk). 

 1122. Gent. 1farde 

1927. 
40ste verjaardag van de ingenieurs studentenvereniging. Zesdaagse in het Sportpaleis. 

Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Cercle Equestre Gantois t.b.v. verlaten kinderen. Ter 
beschikking stellen van rijkswachters tijdens de ronde van Vlaanderen. Internationaal congres over 

de volksgezondheid georganiseerd door de Royal Institute of Public Health (bevat een 

programma). Gala ter afsluiting van het internationaal congres over de volksgezondheid. Gentse 

Floraliën. 

 1123. Gent. 1 farde 

1928. 
Aanvraag tot het mogen inrichten van een hypothecaire kas binnen de Vriendenrking van 

Onderofficieren van het Garnizoen Gent. Gala van de NSB-afdeling. Inhuldiging van een 

memoriaal voor de gesneuvelde Portugese militairen. Paardenwedstrijd met deelname van Franse 

officieren van het Rijnleger. Ceremonie op het ereperk van de gemeentelijke begraafplaats. 10de 

verjaardag van de Wapenstilstand. 

 1124. Gent. 1 farde 

1929. 
Liefdadigheidsfeest georganiseerd door het Comité du Club Philantropique Les D’Joyeux Wallons 

t.b.v. de slachtoffers van de overstroming nabij Dendermonde. Liefdadigheidsfeest georganiseerd 

door de Cercle Equestre Gantois t.b.v. de slachtoffers van de overstroming nabij Dendermonde. 
Vraag of harmonie van de NSB-afdeling mag deelnemen aan een wedstrijd in Scheveningen 

(dirigent is muziekmeester van het 2de Linie). Soirée georganiseerd door de NSB n.a.v. de 10de 

verjaardag van haar bestaan. Inhuldiging van de provinciale tentoonstelling van de Goedkope 

Woning. Propagandafilm L’adieu du cavalier belge à son ami georganiseerd door de 

Dierenbescherming. Internationale landbouwtentoonstelling. Militair feest georganiseerd door de 

Verbroedering van de Oud-strijders van het 2de en 22ste Linieregiment t.b.v. de oprichting van 

een monument voor de gesneuvelden van die regimenten. Historische stoet n.a.v. de 700ste 

verjaardag van het Bijloke hospitaal georganiseerd door de Mariakring. Inhuldiging van een 

memoriaal voor de spoorwegarbeiders. Inhuldiging van de vlag van de verbroedering van het 2de 

en 22ste Linieregiment. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de Belgische Erkentelijkheid aan Zwitserland 

1914-1918. Concert georganiseerd door de verbroedering van het 1ste en 21ste Linieregiment. 

192.  1125. Gent. 1 farde 

1930. 
Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Cercle Equestre Gantois in het nieuwe circus. 

Historische stoet. Inhuldiging van de vlag van de Vereniging van Oorlogsvrijwilligers 1914-1918 

afdeling Oost-Vlaanderen. Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering van de Oud-Artilleristen 

van de 1ste Legerdivisie. Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering van de oud-strijders van 

het 4de Lansiers. Gala georganiseerd door de Société Royale Patriotique et Philantropique des 

Anciens Enfants de Troupes et Pupilles de l’Armée (afdeling Gent) in de Minardschouwburg 

t.b.V. de kleine pupillen oorlogswezen. Ontvangst van de Franse Eeuwige Vlam georganiseerd 

door de Amicale des Officiers de la Campagne 1914-1918. Eeuwfeest van het 2de Linieregiment. 

Inhuldiging van het monument der gesneuvelden van het 2de en 22ste Linieregiment in de 

Leopoldskazerne. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Verbroedering van het 1ste en 21ste 

Linieregiment t.b.v. de hulpkas. 
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 1126. Gent. 1 farde 

1931. 
Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering van oud-militairen van na de oorlog afdeling Oost-
Vlaanderen. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Royale Cercle Equestre Gantois t.b.v. de 

verlaten kinderen. Militair feest t.b.v. de oprichting van een monument voor de Infanterie. 

Patriottisch feest georganiseerd door de oud-leerlingen van het Sint Amandusinstituut. Jaarlijks 

congres van de Verbroedering van Oud-strijders van het 1ste en 21ste Linieregiment. 

Voorstellingen van het openluchttheater. Ceremonie voor de terechtgestelden in de schietbaan. 

10de verjaardag van de Nationaal Verbond der Krijgsgevangenen afdeling Gent. Gala van de 

Société Royale Patriotique et Philantropique des Anciens Enfants de Troupes et Pupilles de 

l’Armée afdeling Gent t.b.v. de kleine pupillen oorlogswezen. Liefdadigheidsfeest georganiseerd 

door de Verbroedering van het 1ste en 21ste Linieregiment t.b.v. de hulpkas. Militair feest 

georganiseerd door het 1ste Artillerie t.b.v. het monument voor de gesneuvelden van het 1ste en 

7de Artillerie.  Vraag om twee paarden voor een voorstelling van De Dappere Soldaat in de 
Koninklijke Vlaamsche Stadsschouwburg. Ceremoniën t.g.v. Wapenstilstand. Vraag van de 

Section Dramatique Belgica van de NSB om uniformen te mogen lenen. Liefdadigheidsfeest 

georganiseerd door de dekenijen t.b.v. het Nationaal Werk tegen de Tuberculose. 

 1127. Gent. 1 farde 

1932. 
Gala georganiseerd door de Verbroedering van het 1ste en 21ste Linieregiment t.b.v. de hulpkas. 

Toelating van militaire muzikanten om deel te nemen aan een evenement georganiseerd door het 

Koninklijk Muziekconservatorium. Inhuldiging van het Oord der Terechtgestelden. Jaarlijks feest 

van het Sint Amandusinstituut. Liefdadigheidsfeest t.b.v. het Rustoord der Onderofficier. 

Nationaal en internationaal congres van de middelbare scholen. Uitreiking van de Medaille van de 

Strijder-Vrijwilliger. Gala van de Société Royale Patriotique et Philantropique des Anciens 

Enfants de Troupes et Pupilles de l’Armée afdeling Gent t.b.v. de kleine pupillen oorlogswezen. 

Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Verbroedering van Oud-strijders van het 1ste en 21ste 

Linieregiment t.b.v. de hulpkas. Liefdadigheidsfeest georgansieerd door de dekenijen t.b.v. het 
Nationaal Werk tegen de Tuberculose. Liefdadigheidsfeest in cinema Select t.b.v. de goede 

werken van het NVI afdeling Gent. Uitreiking van de Medaille van de Strijder-Vrijwilliger. 

 1128. Gent. 1 farde 

1933. 
Gala in cinema Capitole georganiseerd door de Verbroedering van Oud-strijders van het 1ste en 

21ste Linieregiment. Liefdadigheidsfeest t.b.v. het Rustoord der Onderofficier. Gala georganiseerd 

door de Harmonie Vriendenkring der Oud-strijders van Gent. Soirée in cinema Capitole 

georganiseerd door het Rode Kruis. Escorte voor de hertog en hertogin van Brabant n.a.v. de 

opening van de Floraliën. Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuveldne van het 1ste, 7de 

en 13de Regiment Artillerie. Sluitceremonie van het jaarlijks congres van de NVI. Bezoek van de 

koning en de koningin aan de Floraliën. 700ste verjaardag van de Dekenij Burgstraat. 

Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Amicale des Sous-officiers de la Garnison de Gand 

t.b.v. een congres over wezen. Nota van de goeverneur i.v.m de processie van het Heilig 
Sacrament. Verjaardag van de Wapenstilstand met concert t.b.v. de hulpkas van de Verbroedering 

van Oud-strijders van het 1ste en 21ste Linieregiment. Gala van de Société Royale Patriotique et 

Philantropique des Anciens Enfants de Troupes et Pupilles de l’Armée afdeling Gent t.b.v. de 

kleine pupillen oorlogswezen. Gala georganiseerd door de Harmonie Vriendenkring der Oud-

strijders van Gent t.b.v. de hulpkas. Toestemming voor militairen om deel te nemen aan een stoet. 

Soirée georganiseerd door de Verbroedering van Oud-strijders van het 2de en 22ste Linieregiment. 

Voetbalmatch georganiseerd door het Rustoord der Onderofficier. Gala van de Société Royale 

Patriotique et Philantropique des Anciens Enfants de Troupes et Pupilles de l’Armée afdeling Gent 

t.b.v. de kleine pupillen oorlogswezen. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Dekenijen van 

het Centrum. Theatersoirée georganiseerd door de Amicale des Sous-officiers de la Garnison de 

Gand. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Dekenijen van het Centrum t.b.v. de 
tuberculoseleiders. Gala georganiseerd t.b.v. een monument voor de Gentse pionniers in Congo 

gestorven voor 1908. 
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 1129. Gent. 1 farde 

1934. 
Eredienst voor koning Albert georganiseerd door de koninklijke dekenij. Ceremoniën 
georganiseerd door de NSB-afdeling. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Cercle Equestre 

Gantois met hulp van het 1ste Artillerie. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door het Rode Kruis 

t.b.v. de slachtoffers in Paturages. Turnfeest georganiseerd door het Sint Amandusinstituut. 

Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering van het 4de Lansiers (bevat de statuten van de 

vereniging). Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Verbroedering van het 1ste en 21ste 

Linieregiment t.b.v. de hulpkas. Gala van de Société Royale Patriotique et Philantropique des 

Anciens Enfants de Troupes et Pupilles de l’Armée afdeling Gent t.b.v. de kleine pupillen 

oorlogswezen. Plechtige opening van het academiejaar. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de 

Verbroedering van het 2de en 22ste Linieregiment t.b.v. de hulpkas. Ceremonie georganiseerd 

door de NSB-afdeling met doortocht van de Flambeau Sacré. 

 1130. Gent. 1 farde 

1935. 
Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Verbroedering van het 1ste en 21ste Linieregiment in de 
Minard. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Amicale des Sous-officiers de la garnison de 

Gand t.b.v. de hulpkas in cinema Select. Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering der 

Grenadiers Oud-Strijders afdeling Gent. Gala georganiseerd door de NVI-afdeling. Voorstel tot 

het organiseren van een militair feest t.b.v. het op te richten monument voor koning Albert. 

Wielerwedstrijd georganiseerd door het 2de Linieregiment in de velodroom t.b.v. het op te richten 

monument voor koning Albert. Concert georganiseerd door de Vebroedering van het 1ste en 21ste 

Linieregiment t.b.v. de hulpkas (bevat een naamkaartje van de voorzitter notaris Joseph 

Libbrecht). Ceremonie aan het memoriaal voor de gesneuvelden van de 6de Wijk georganiseerd 

door het Gebuurte. Opening van het academisch jaar. Herdenkingsmis voor koningin Astrid 

georgansieerd door de Dekenij Akkergem. Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelden 

van de Sint Antoniusparochie. Inhuldiging van de vlag van de Na-oorlogse Verbroedering van het 

1ste Regiment Artillerie. Uitreiking van het kruis van Ridder in de Orde van Leopold II aan de 
grootoorlogsinvaliden. 

 1131. Gent. 1 farde 

1936. 
Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Verbroedering van het 1ste en 21ste Linieregiment 

t.b.v. de hulpkas. Inhuldiging van de vlag van de Na-oorlogse Verbroedering van het 2de en 22ste 

Linieregiment. Filmgala georganiseerd door de Amicale des Sous-officiers de la Garnison de 

Gand. Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering van de Gezondheidsdienst van het Leger 

afdeling Gent. Filmgala georganiseerd door de Amicale des Sous-officiers de la Garnison de Gand 

t.b.v. de tuberculoselijders in het sanatorium van Tournai. 50ste verjaardag van de aankomst van 

het 2de Linieregiment in Gent (bevat een programma). Inhuldiging van het monument voor de 

Gentse pioniers overleden in Congo voor 1908. Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering van 

het Transportkorps afdeling Oost-Vlaanderen. Soirée georganiseerd door de Société Royale des 

anciens Enfants de Troupes et Pupilles de l’Armée t.b.v. Home Prince Léopold. Requiemmis ter 
herinnering aan koning Albert, koningin Elisabeth en de gesneuvelden van het 1ste, 7de en 13de 

Artillerie. Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering van het 1ste en 4de Jagers te voet 

afdeling Gent. Ceremonie n.a.v. Wapenstilstand georganiseerd door de Confederatie der Oud-

Strijders van Oost-Vlaanderen. Uitreiking van het Vuurkruis aan leden van de NVI en inhuldiging 

van de nieuwe vlag van de NVI-afdeling. Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering van het 

6de en 26ste Linieregiment afdeling Gent. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de 

Verbroedering van de Gezondheidsdienst van het Leger t.b.v. de hulpkas. Liefdadigheidsfeest 

georganiseerd door de Verbroedering van het 2de en 22ste Linieregiment t.b.v. de hulpkas. 

Verjaardag van de koning. Propagandafeest georganiseerd door de Bond voor Luchtbescherming 

afdeling Gent. 

 1132. Gent. 1 farde 

1937. 
Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Verbroedering van het 1ste en 21ste Linieregiment 

t.b.v. de hulpkas. Concert georganiseerd door de C.O.N.O.V. afdeling Oost-Vlaanderen. 



Archief van  ...  te ... Nummer toegang: xxxx  

 114 

Herdenkingsmis voor koning Albert georgansieerd door de Confederatie der Oud-Strijders van 
Oost-Vlaanderen. Inhuldiging van de vlag van de Na-oorlogse verbroedering van het 3de en 23ste 

Linieregiment. Soirée georganiseerd door de Fédération Nationale des Volontaires de Guerre 

afdeling Oost-Vlaanderen t.b.v. de hulpkas. Inhuldiging van het monument voor koning Albert. 

Komediegala georganiseerd door de Verbroedering van het 1ste en 21ste Linieregiment in het 

Minardtheater t.b.v. de hulpkas. Filmgala georganiseerd door de Verbroedering van het 3de Jagers 

te Voet in zaal Capitole i.s.m. de Verbroedering van het 6de Jagers te voet. Inhuldiging van de 

vlag van de Verbroedering van de Zware Artillerie afdeling beide Vlaanderen. 10de verjaardag 

van de oprichting van de Juniors van het Rode Kruis. Inhuldiging van de herstelde grafzerken op 

het ereperk van de gemeentelijke begraafplaats. Handelsbeurs. Soirée georganiseerd door de 

Société Royale des Anciens Enfants de Troupes et de Pupilles de l’Armée t.b.v. de kleine pupillen 

oorlogswezen. Filmgala georganiseerd in Studio Select door de Verbroedering van de Zwarte 
Duivels afdeling Oost-Vlaanderen. Gala van de Union des Fraternelles de l’Armée de Campagne. 

Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering van het 9de Linieregiment afdeling beide 

Vlaanderen. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Verbroedering van de Geneeskundige 

Dienst van het Leger t.b.v. de hulpkas. Hulde aan de gesneuvelden van de 11de Wijk Dekenij 

Akkergem. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Verbroedering van het 2de en 22ste 

Linieregiment t.b.v. de hulpkas. Filmsoirée georganiseerd door de C.O.F.A.G.-C.O.N.O.V. t.b.v. 

de Union des Fraternelles de l’Armée de Campagne afdeling Oost-Vlaanderen. Uitreiking van het 

Vuurkruis aan leden van de NSB-afdeling. Ceremonie n.a.v. Wapenstilstand georganiseerd door 

de Confédération des Anciens-Combattants de la Flandre Orientale. Inhuldiging van de vlag van 

de Na-oorlogse Verbroedering van de Genie. 

 1133. Gent. 1farde 

1938. 
Gymnastiekfeest Sint Amandusinstituut. Liefdadigheidsconcert t.b.v. de Verbroedering van het 

1ste en 21ste Linieregiment afdeling Oost-Vlaanderen. Inhuldiging van de vlag van het Nationaal 
Verbond der Oorlogsvrijwilligers afdeling Oost-Vlaanderen. Uitreiking van Vuurkruisen aan leden 

van de Verbroedering der Oudstrijders van het 2de Regiment Jagers te Paard afdeling Gent. 

Liefdadigheidsconcert t.g.v. de Dagen van de Infanterie georganiseerd door de Confédération des 

Anciens Combattants de la Flandre Orientale met hulp van het N.I.R. Militaire mis georganiseerd 

door de Verbroedering van Oud-strijders van het 2de en 22ste Linieregiment afdeling Gent ter ere 

van koning Albert en koningin Astrid en de gesneuvelden van de regimenten. 53ste jaarlijks 

congres georganiseerd door de Fédération Royale des Sociétés d’Ex-sous-officiers de l’Armée 

belge (bevat een naamkaartje van de nationaal voorzitter Louis Boigelot en een ongebruikte 

enveloppe van de vereniging). Inhuldiging van de vlag van de Nationale Bond der Ijzerkruisen 

afdeling Oost-Vlaanderen. Uitreiking van diploma’s aan leden van de afdeling Bond voor 

Luchtbescherming. Soirée georganiseerd door de Société Royale des Anciens Enfants de Troupes 
et de Pupilles de l’Armée t.b.v. de kleine pupillen oorlogswezen. Liefdadigheidsfeest 

georganiseerd door de Verbroedering der Na-oorlogse Militairen van het 1ste Artillerie Regiment. 

Ceremonie voor Wapenstilstand georganiseerd door de Confédération des Anciens Combattants 

afdeling Oost-Vlaanderen. Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling Gijzegem. 

 1134. Gent. 1 farde 

1939. 
Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Verbroedering van het 1ste en 21ste Linieregiment. 

Gala du Souvenir georganiseerd door de Vereniging van Verbroederingen van het Veldleger in 

zaal Cinéac. Carnavalstoet georganiseerd door het Syndikaat tot Bevordering van den Handel. 

Concert georganiseerd door de Verbroedering van het 1ste en 21ste Linieregiment t.b.v. de 

hulpkas. 20ste verjaardag van de NSB-afdeling Gent. Inhuldiging van de vlag van de 

Verbroedering van het 5de, 15de en 25ste Linieregiment afdeling Oost-Vlaanderen. Feest met o.a. 

schermwedstrijd georganiseerd door het Sint-Lievenscollege. Ceremonie aan het monument voor 

koning Albert n.a.v. de Nationale Feestdag. 20ste verjaardag van de NVI-afdeling en uitreiking 
van het Vuurkruis aan leden door prinses Jean de Mérode. Uitreiking van eretekens aan leden van 

de Groepering De Grootste Oorlogsverminkten en Invaliden afdeling Gent. Te Deum in de 

protestantse tempel (1940). 
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193.  1135. Geraardsbergen. 1 farde 

1922-1938 
Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling (bevat een klacht i.v.m. dissidente oud-
strijdersverenigingen). Inhuldiging van het monument der gesneuvelden (bevat correspondentie 

i.v.m. het niet betalen van de verschuldigde rechten). Inhuldiging van de vlag van de NVI-

afdeling. Handelsfoor. Vraag om thebaanse trompetten voor de Rubens cantate uitgevoerd door de 

Koninklijke Symphonische Kring De Vulder . Jaarlijks provinciaal congres van de NVI. 4de 

handelsfoor t.b.v. verscheidene goede werken. 

 1136. Hamme. 1 farde 

1926 
Inhuldiging van de vlag van de NVI-afdeling. 

 1137. Herdersem. 1 farde 

1932 
Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling (bevat een uitnodiging). 

 1138. Kalken. 1 farde 

1920-1924 
Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden 

(bevat een rapport van de Rijkswacht, klachten en pamfletten i.v.m. activisme op de ceremonie). 

 1139. Landegem. 1 farde 

1926 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden (bevat een rapport van de Rijkswacht i.v.m. 

activisme en twee brieven van “Getrouwe Maldegem” over het terechte optreden van V.O.S.) 

 1140. Langerbrugge. 1 farde 

1933 
Demonstratie van in brand steken van ontbrandbare materialen door radiogolven georganiseerd 

door de Royal Sailing Club. 

 1141. Ledeberg. 1 farde 

1920-1932 
Inhuldiging van de vlag van de Vlaamse Oudstrijdersbond (bevat een aanvraag voor subsidie om 

een vlag aan te kunnen kopen). Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelde leerlingen van 

het Sint Gregoriusinstituut. Inhuldiging van de vlag van de Maatschappij der Getrouw Gebleven 

Staats Ijzerenweg Bedienden aan Vorst en Vaderland (bevat een aankondiging). Subisidieaanvraag 

voor de herstelling van de vlag van de Koninklijke Maatschappij der Oud-Soldaten Leopold I en II 

(met een brief gericht aan het secretariaat van de koningin). Ceremoniën t.g.v. het Eeuwfeest. 

Inhuldiging van het vredesmonument. Gemeentefeesten. Allegorische stoet. 

 1142. Lochristi. 1 farde 

1933 
Inhuldiging van de vlag van de Strijderskinderen van de NSB-afdeling. 

 1143. Lokeren. 1 farde 

1921-1928 
Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 
Inhuldiging van de vlag van de NVI-afdeling door prins Leopold. Koloniale tentoonstelling en 

handelsbeurs georganiseerd door de Racing Club Lokeren. 10de verjaardag van de 

Wapenstilstand. 

 1144. Machelen-bij-Deinze. 1 farde 

1921-1930 
Inhuldiging van de Franse begraafplaats. Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling 



Archief van  ...  te ... Nummer toegang: xxxx  

 116 

 1145. Mariekerke. 1 farde 

1930 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden en burgerslachtoffers. 

 1146. Moerzeke. 1 farde 

1925 
Inhuldiging van de vlag van de oudstrijders. 

 1147. Nazareth. 1 farde 

1921-1932 
Inhuldiging van de vlag van de Maatschappij de Oud-Strijders 1914-1918 en Oud Wapenbroeders. 

Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling. 

 1148. Nederboelare. 1 farde 

1924 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 1149. Nevele. 1 farde 

1925 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 1150. Ninove en Meerbeke. 1 farde 

1929-1931 
Liefdadigheidsfeest georganiseerd door het Nationaal Werk voor Oorlogsinvaliden t.b.v. de 

hulpkas. Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling. Inhuldiging van het monument der 

gesneuvelden van Meerbeke. 

 1151. Okegem. 1 farde 

1933 
Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling. 

 1152. Oordegem. 1 farde 

1926-1931 
Inhuldiging van een monument voor de gesneuvelde Burgerwachters van de Compagnie des 

Chasseurs Cyclistes en het Regiment Reine Elisabeth. Correspondentie i.v.m. de vergoedingen aan 
het leger bij deelname aan burgerlijke activiteiten in de regio. Inhuldiging van de vlag van de 

NSB-afdeling. 

 1153. Oudenaarde. 1 farde 

1921-1935 
Inhuldiging van de vlag van de NVI-afdeling. Feest ter ere van de overlevenden van het Belgisch 

Legioen in Mexico. Inhuldiging van een monument voor de overleden weggevoerden. 500ste 

verjaardag van de Sint Sebastiaansgilde met fly over van vliegtuigen. Inhuldiging van de vlag van 

de NSB-afdeling. Uitreiking van het Vuurkruis. 

 1154. Petegem. 1 farde 

1925 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 1155. Ressegem. 1 farde 

1929 
Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling. 

 1156. Rupelmonde. 1 farde 

1931 
Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling. 
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 1157. Schellebelle. 1 farde 

1923 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden 

 1158. Sint-Amandsberg. 1 farde 

1921-1932 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Melding van socialisten van de gemeentelijke 

administratie die deelnemen aan een antipatriottistische manifestatie. Inhuldiging van de vlag van 

de kinderen der strijders. 

 1159. Sint-Gillis-bij-Dendermonde. 1 farde 

1931 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 1160. Sint-Niklaas. 1 farde 

1920-1930 
Optocht van de invaliden en banket ter ere van gravin de Mérode. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de 

oorlogswezen. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de turnvereniging Kracht en Geduld. 

Liefdadigheidsfeest georganiseerd door Waasland aantrekkelijkheden t.b.v. de oorlogsinvaliden 

(bevat klachten en een rapport over de verdeeldheid en afscheuring van een groep invaliden, bevat 

tevens een aankondiging en drie affiches). Manifestatie van activisten. Inhuldiging van de vlag van 

de Société Royale Patriotique et Philantropique des Anciens Enfants de Troupe et Pupilles de 

l’Armée afdeling Sint-Niklaas-Waas. Inhuldiging van de vlag van de Ligue Nationale des Ex-
prisonniers de guerre afdeling Waasland. 

 1161. Stekene. 1 farde 

1929 
Inhuldiging van de vlag van de NVI-afdeling. 

 1162. Tielt. 1 farde 

1931 
Liefdadigheidsfeest t.b.v. de oprichting van een monument voor de infanterie. Liefdadigheidsfeest 

t.b.v. de oorlogsinvaliden. 

 1163. Waarschoot. 1 farde 

1928 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 1164. Wetteren en Melle. 1 farde 

1927-1930, 1926-1934 
Hulde n.a.v. de pensionering van burgemeester Leirens, voormalig politieke gevangene. 

Provinciaal congres van de Federatie van Oorlogsinvaliden. 

Optocht van de Association de Volontaires de la campagne. Voorstel tot het oprichten van een 

monument voor de Franse Fusiliers Marins in Melle. 

 1165. Zaffelare. 1 farde 

1933 
Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling. 

 1166. Zandvliet. 1 farde 

1931 
Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling. 
(deze gemeente behoort tot de provincie Antwerpen) 

 1167. Zele. 1 farde 

1920-1929 
Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders. Inhuldiging van de vlag van de gesneuvelden. 

Jubelfeest voor de priester-deken. Vie ring van de titulatuur koninklijk van de vereniging Vlug en 
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Vroom. Inhuldiging van de vlag van de Nationale Bond der Oud-krijgsgevangenen, gift van 
juffrouw Orianne. Inhuldiging van de vlag van de oorlogs- en burgerlijke invaliden (bevat een 

naamkaartje van Edmond Rubbens, advokaat en volksvertegenwoordiger). 

 1168. Zelzate. 1 farde 

1930 
Inhuldiging van de vlag van de Bond der Kroostrijke Gezinnen afdeling Zelzate (bevat een 

naamkaartje van graaf t’Kint de Roodenbeke). Liefdadigheidsfeest t.b.v. de oorlogsinvaliden. 

 1169. Zulte. 1 farde 

1931 
Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling. 

 

9. WEST-VLAANDEREN 

194.  1170. Aarsele. 1 farde 

1931 
Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling. 

 1171. Assebroek. 1 farde 

1935-1939 
Uitreiking van het Vuurkruis. Inhuldiging van een buste van koning Albert I. Uitreiking van het 

Vuurkruis. 

 1172. Beernem. 1 farde 

1921-1929 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling. 

 1173. Blankenberge. 1 farde 

1920-1940 
Intergeallieerd feest van de aanvalstank. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

Zomerconcerten van het 4de Linieregiment. Wederopbouw van het monument voor Lippens en De 
Bruyne. Tweewekelijkse concerten. Lenteconcerten van het 4de Linieregiment. 

Liefdadigheidconcert t.b.v. de invalide soldaten. Belgisch-Franse zwemwedstrijd. Inhuldiging van 

een monument op de gemeentelijke begraafplaats (bevat een rapport). Liefdadigheidsfeest t.b.v. de 

oorlogsweduwen en –wezen. Correspondentie aangaande concerten gegeven door het 4de 

Linieregiment. Uitreiking van het Vuurkruis en de Medaille van de Strijder Vrijwilliger. 

Inhuldiging van de vlag van de Vuurkruisers. Toelating om de muziekkapel van het 4de 

Linieregiment te laten optreden tijdens het badseizoen 1939. Kioskconcert door de muziekkapel 

van het 1ste Grenadiers. 

 1174. Brugge. 1 farde 

1920-1939 
Vraag of de muziekkapel in Brugge kan blijven voor de Heilig-Bloedprocessie. Inhuldiging van 

een memoriaal voor de gesneuvelde leden van de Cercle Sportif Brugeois. Inhuldiging van een 

memoriaal voor de gesneuvelden van het Atheneum van Brugge. Verschil tussen militaire en 
burgermuzikanten en de auteursrechten. Concerten van het muziekkorps van het 4de 

Linieregiment. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de restauratie van de kathedraal van Reims. Eresalvo’s 

bij de inhuldiging van het Beluik der terechtgestelden. Provinciaal congres met optocht 

georganiseerd door de NVI-afdeling. Deelname van het leger aan de Heilig-Bloedprocessie. 

Koloniale Dagen. Militairen als figuranten bij de ontvangst van de laureaten van de academie. 

Fakkeloptocht n.a.v. de Nationale Feestdag georganiseerd door de NSB-afdeling. Fakkeltocht ter 

herinnering van de intrede van de Belgische troepen in 1918. Plechtige eredienst in de Sint 

Walburgiskerk ter ere van de gesneuvelden. Liefdadigheidsfeest in Oud Brugge georganiseerd 

door de Société de Prévoyance des militaires mariés de la garnison de bruges t.b.v. de hulpkas. 

Jaarlijks salon van de Cercle Artistique. Heilig-Bloedprocessie. Banket georganiseerd door de 

Cercle Colonial et Maritime ter ere van de boordofficieren van de Entrecasteaux t.g.v. het bezoek 
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van dit schip. Ceremoniën georganiseerd door de NSB-afdeling n.a.v. de Nationale Feestdag. 
Patriotisch feest georganiseerd door de NSB-afdeling, de Amicale des Officiers de la campagnie 

1914-1918 afdeling Brugge en de Bruges en avant t.b.v. de slachtoffers in Japan. 5de verjaardag 

van het weerkeren van de troepen in de stad. Inhuldiging van het monument van het 4de 

Linieregiment in de kazerne Raedemackers. Verscheidene activiteiten t.b.v. de slachtoffers in 

Japan georganiseerd door Bruges en avant. Deelname van het leger aan de Heilig-Bloedprocessie. 

Koloniale Dagen. Jaarlijks congres van de Amicale des Officiers de la Campagne 1914-1918. 

Inhuldiging van de vlag van de Amicale des Sous-Officiers de la Garnison de Bruges. 

Handelsbeurs. Fakkeltocht n.a.v. de 6de verjaardag van de intrede van de Belgische troepen in de 

stad. Patriottisch feest georganiseerd door de NSB-afdeling n.a.v. Wapenstilstand met o.a. een 

filmvoorstelling van Le Soldat Inconnu. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Caisse de 

Prévoyance des Militaires mariés de la garnison de Bruges in lokaal Oud Brugge t.b.v. de hulpkas. 
Goedkeuring van de statuten van de Amicale des Sous-Officiers de la Garnison de Bruges (bevat 

een exemplaar van de statuten). Deelname van het leger aan de Heilig-Bloedprocessie. Inhuldiging 

van de vlag van de Société des Prisonniers Politiques et Déportés de la Flandre Occidentale met 

jaarlijks bezoek aan de muur van de terechtgestelden. Gemeentefeesten. Historische stoet. Militair 

feest t.b.v. het Sanatorium Elisabeth (bevat verscheidene voorstellen van activiteiten van 

deelnemende militaire verenigingen). Prijsuitreiking aan wezen georganiseerd door het Nationaal 

Werk der Oorlogswezen.  Militair feest t.b.v. het Sanatorium Elisabeth. Ceremonie op de militaire 

begraafplaats. Schermwedstrijd georganiseerd door de Cercle d’escrime de Bruges. 

Liefdadigheidsfeest t.b.v. de slachtoffers van de tornado in Borkulo (Nederland). 

Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Caisse de Prévoyance des Militaires mariés de la 

garnison de Bruges in lokaal Oud Brugge t.b.v. de hulpkas. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de 

slachtoffers van overstromingen. Militair feest t.b.v. het Werk van juffrouw Orianne. Ceremonie 
aan de muur van de terechtgestelden georganiseerd door het Verbond der Politieke Gevangenen 

van West-Vlaanderen 1914-1918. Optocht naar de militaire begraafplaats georganiseerd door de 

NV-afdeling. Sint Niklaasfeest t.b.v. de oorlogswezen. Uitreiking van eretekens aan de Franse 

instructeurs van het Corps des Torpilleurs et Marins. Deelname van het leger aan het Heilig-

Bloedprocessie. Bloemencorso georganiseerd door De Heropbeurders. Handels-reklaamstoet 

goergnasieerd door de Maatschappij Sinte Anna-Voorwaarts (bevat een programma). Monument 

der gesneuvelden, klachtenbrief van de Ligue des Association Patriotiques Brugeoises over het 

uitblijven van een commissie die een monument moet oprichten. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de 

oorlogswezen. Deelname van het leger aan het Heilig-Bloedprocessie. Ceremonie aan de muur der 

terechtgestelden. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden van de Sint Anna wijk. 

Ceremonie op de militaire begraafplaats. Verjaardag van het weerkeren van de troepen in de stad. 
Fakkelstoet t.b.v. de slachtoffers van de overstromingen in Dendermonde. Soirée georganiseerd 

door de Amicale des Officiers de la Campagne 1914-1918 t.b.v. de slachtoffers van de 

overstromingen in en voor de tuberculoselijders. Inhuldiging van de vlag van de Amicale des 

Officiers de la Campagne 1914-1918 afdeling Brugge. Mededeling aan het hele departement 

Burgerzaken dat er valse brieven van de NSB-afdeling Brugge rondgestuurd worden. Ceremonie 

aan de muur der terechtgestelden. 11de verjaardag van het weerkeren van de Belgische troepen in 

de stad met fakkeltocht. Handelsreklaamstoet en bloemencorso georganiseerd door de kring Sint 

Anna Voorwaarts. Ceremonie op de militaire begraafplaats. Sint Niklaasfeest t.b.v. de wezen. 

Heilig-Bloedprocessie. Ceremonie ter ere van Guido Gezelle. Inhuldiging van de vlag van de 

verbroedering van het 4de en 24ste Linieregiment. Inhuldiging van de vlag van de Nationale Bond 

der Burgerlijke Oorlogsinvaliden afdeling Brugge. Ceremonie aan de muur der terechtgestelden. 

Ceremonie op de militaire begraafplaats. Gala georganiseerd door de Verbroedering van Oud-
strijders van het 3de Lansiers t.b.v. de hulpkas. Ontvangst van de Flamme du Souvenir. Eeuwfeest 

van het 4de Linieregiment (bevat een voorstel van programma). Feest n.a.v. de bevrijding van de 

stad door Belgische troepen georganiseerd door het Comité du Monument Interalliée t.b.v. het 

Nationaal Werk voor Oorlogsinvaliden. Ceremonie op de militaire begraafplaats. Slotzitting van 

het provinciaal comité voor het Eeuwfeest. Heilig-Bloedprocessie. Zwemwedstrijd georganiseerd 

door de Brugsche Zwem en Reddingskring t.b.v. het monument ter ere van de Belgische infanterie 

– vraag om uniformen en Lebel geweren te mogen lenen. Sportreffen op de terreinen van Lawn 

Tennis et Hockey Club de Bruges t.b.v. de oprichting van een monument ter ere van de Belgische 

infanterie. Ceremonie aan de muur der terechtgestelden. Liefdadigheidsfeest t.g.v. de verjaardag 

van de bevrijding van de stad door Belgische troepen t.b.v. verschillende goede doelen. Ceremonie 

op de militaire begraafplaats. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Société Royale Bruges en 
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Avant t.b.v. de oprichting van een monument ter ere van de Belgische infanterie. Heilig-
Bloedprocessie. Ceremonie aan de muur der terechtgestelden. Inhuldiging van de vlag van de 

Vereniging der Oorlogsvrijwilligers afdeling Brugge. Ceremonie op de militaire begraafplaats. 

Soirée georganiseerd t.b.v.de slachtoffers van de aardbeving in Griekenland. Heilig-

Bloedprocessie. Plechtige eredienst voor de prinsen van het Huis van Bourgondië. Inhuldiging van 

het Musée de la Reconnaissance. Inhuldiging van de vlag van de Cercle Fraternel des Miliciens 

Sous-Officiers de Réserve. Ceremonie n.a.v. de 2de verjaardag van het overlijden van koning 

Albert. Inhuldiging van de vlag van de Vuurkruisers. Inhuldiging van een monument voor 

koningin Astrid. Concert n.a.v. de 50ste verjaardag van de aankomst van het 4de Linieregiment te 

Brugge. Congres van de Société Royale des Ex-Sous-Officiers de l’Armée Belge met ceremoniën 

aan de monumenten der gesneuvelden. Inhuldiging van de vlag van de Groep der 

Oorlogsgeamputeerden van België op het Slagveld Gekwetst afdeling West-Vlaanderen. 
Inhuldiging van de vlag van de Fédération Nationale des Ex-prisonniers de guerre afdeling 

Brugge. Opening van het Museum van de Erkentelijkheid. Inhuldiging van de vlag van de Na-

Oorlogse Verbroedering van het 13de Regiment Artillerie. Lijst van evenementen waar het 

Muziek van het 4de Linieregiment aan deelneemt in september 1938. Ceremonie op de militaire 

begraafplaats georganiseerd door de NSB. Liefdadigheidsfeest t.b.v. het Escadrille der Negen 

Provinciën georganiseerd door Cercle Royal Bruges en Avant. Liefdadigheidsconcert 

georganiseerd door het Rode Kruis. Concert zonder publiek georganiseerd door het Belgisch 

Nationaal Instituut voor Radio-Omroep. 26ste verjaardag van de NVI-afdeling. Gala georganiseerd 

door de Verbroedering van Oudgedienden van het 13de Regiment Artillerie t.b.v. de hulpkas. 

Ceremonie ter herinnering van koning Albert georganiseerd door het Algemeen Verbond der 

Brugsche Oud-Strijders. Inhuldiging van de vlag van de provinciale afdeling van de NSB n.a.v. de 

20ste verjaardag. 

 1175. Dentergem. 1 farde 

1927 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 1176. De Panne. 1 farde 

1920- 
Vlaginhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling. Officiële inhuldiging van hotel l’Océan. Vraag 

om twee vedetten langs de kustlijn te laten varen tijdens de inhuldiging van het monument der 

gesneuvelden. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Ceremonie op de militaire 

begraafplaats van Duinhoek. 

195. 1177. Diksmuide. 1 farde 

1922-1930 
Inhuldiging van de eerste demarcatiepaal. Inhuldiging van de vlag van de NVI-afdeling. 

Inhuldiging van de Dodengang. Inhuldiging van het overwinningsmonument. Inhuldiging van de 

Calvarie van de IJzer. Inhuldiging van de Calvarie van de IJzer. Inhuldiging van de weg rond de 

Dodengang. Bedevaart naar de graven van de IJzer georganiseerd door de Vereniging Bedevaart 

naar de graven van den IJzer uit Temse. Inhuldiging van het monument voor generaal Jacques de 

Dixmude (bevat plannen en programma’s). Onvangst van Franse oorlogsinvaliden. Bericht van de 
minister van Binnenlandse Zaken over de Ijzerbedevaart. Inhuldiging van de vlag van de NSB-

afdeling. Inhuldiging van de vlag van de afdeling van het Nationaal Verbond van Burgerlijke 

Oorlogsinvaliden. 

 1178. Geluwveld. 1 farde 

1925-1929 
Inhuldiging van een memoriaal voor de gevechten om Geluwveld. Inhuldiging van het Britse 

memoriaal voor de South Wales Borderers. 

 1179. Gistel. 1 farde 

1929 
Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling. 
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 1180. Harelbeke. 1 farde 

1929 
Inhuldiging van de vlag van de Vereniging van Oud-Militairen Moed en Volharding. 

 1181. Heist. 1 farde 

1923-1933 
Liefdadigheidsfeest t.b.v. het Oeuvre des Asiles pour Invalides (1923, 1924). Inhuldiging van de 

vlag van de NVI-afdeling. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Koninklijke Federatie der 

Maatschappijen van Gewezen Onderofficieren van het Belgisch Leger afdeling Heist t.b.v. de 

hulpkas. Allerlei activiteiten n.a.v. het eeuwfeest georganiseerd door de Koninklijke Federatie der 

Maatschappijen van Gewezen Onderofficieren van het Belgisch Leger afdeling Heist. Inhuldiging 

van de vlag van de Koninklijke Federatie der Maatschappijen van Gewezen Onderofficieren van 

het Belgisch Leger afdeling Heist. Inhuldiging van het nieuwe stadhuis. Uitreiking van de 

Medaille van de Vrijwilliger. 

 1182. Hertsberge. 1 farde 

1929 
Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders. 

 1183. Hooglede. 1 farde 

1930 
Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling. 

 1184. Houtem. 1 farde 

1925-1928 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden (bevat een aankondiging). Inhuldiging van een 
memoriaal van het Groothoofdkwartier georganiseerd door de Touring Club de Belgique. 

 1185. Ieper. 1 farde 

1920-1931 
Pelgrimage georganiseerd door de Ypres League. Bezoek van de president van Frankrijk aan de 

geteisterde steden van het front. Uitreiking van het Military Cross aan de stad Ieper. Manifestatie 

ter ere van de hertog van Portland en de leden van de Agricultural Relief of Allies Committee. 

Frans-Belgische ceremonie ter herinnering aan de slag om de Kemmelberg. Inhuldiging van de 

vlag van de oorlogsinvaliden. Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling. Pelgrimage 

georganiseerd door de Ypres League (1923). Inhuldiging van een Iers memoriaal. Inhuldiging van 

een Brits monument voor de 18th Division. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

Inhuldiging van de vlag van de burgerlijke invaliden. Pelgrimage van Les Semailles au Soleil naar 

de IJzer. Bezoek van de Franse minister van Pensioenen en een groep Franse oud-strijders aan de 

stad. Inhuldiging van een Brits monument voor de 66th Division. 10de verjaardag van de 
muziekkring Ypriana. Inhuldiging van een monument op de Franse begraafplaats Sint Carolus 

georganiseerd door l’Idée Française à l’Etranger. Inhuldiging van een monument te Ploegsteert. 

Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering der Oud-Strijders van het 3de en 23ste 

Linieregiment afdeling Ieper. 

 1186. Ingelmunster. 1 farde 

1930 
Congres van de Bond van Kroostrijke Gezinnen. 

 1187. Izegem. 1 farde 

1920-1931 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden en uitreiking van eretekens. Inhuldiging van de 

vlag van de NVI-afdeling. Inhuldiging van het station. 

 1188. Keiem. 1 farde 

1925 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden en inhuldiging van de militaire begraafplaats. 
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 1189. Kemmel. 1 farde 

1926-1932 
Congres van de Union Nationale des Officiers de Réserve uit Frankrijk. Inhuldiging van het 
monument voor de gesneuvelde Franse militairen. 

 1190. Knokke. 1 farde 

1920-1933 
Inhuldiging van de vlag van de oud-strijders. Zomerconcerten. Inhuldiging van het monument der 

gesneuvelden. Bloemencorso met een deel van de wagens van het Landjuweel uit Antwerpen. 

Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Service des Sites de Guerre t.b.v. de oorlogsinvaliden. 

Liefdadigheidsfeest georganiseerd door het Nationaal Werk voor Oorlogsinvaliden aan de batterie 

Wilhelm II t.b.v. de hulpkas. Concert in het casinokursaal. Liefdadigheidsfeest t.b.v. het Maison 

des Invalides. Liefdadigheidsconcert t.b.v. de achterlijke kinderen. 

 1191. Koekelare. 1 farde 

1928 
Inhuldiging van de vlag van de NSB-afdeling. 

 1192. Komen. 1 farde 

1927 
Inhuldiging van de vlag van de NVI-afdeling. 

196. 1193. Kortrijk 1 farde 

1920-1937 
Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Fédération Postale afdeling Kortrijk. 

Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Amicale des Anciens Combattants de Hautem Sainte 
Marguerite afdeling Kortrijk. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Koloniale Dagen. 

Internationale tentoonstelling georganiseerd door de duivenvereniging Courtrai Avant met 

deelname van militaire duiventillen. Liefdadigheidsconcert georganiseerd door de Société Royale 

Philarmonique t.b.v. de oorlogsinvaliden.Vraag van de stad of de militairen gelegerd in Wevelgem 

mogen deelnemen aan plechtigheden die de stad organiseert. Optocht t.g.v. Wapenstilstand (bevat 

een programma). 20ste verjaardag van de société La Philantropique. Optocht t.g.v. 

Wapenstilstand. Vraag naar figuranten voor een stuk van toneelkring Volharding t.g.v. het 

Landjuweel. Nationaal congres van de Bond van Grote Gezinnen. Inhuldiging van de vlag van de 

Amicale des Officiers de la Campagne 1914-1918 afdeling Kortrijk. Inhuldiging van de vlag van 

de Nationale Bond der Oorlogsvrijwilligers 1914-1918 afdeling Kortrijk. Liefdadigheidsfeest t.b.v. 

de oprichting van het monument van de infanterie. Inhuldiging van een wimpel van de 
verbroedering van het 6de Jagers te Voet afdeling Oost-Vlaanderen. 50ste verjaardag van de 

middenschool. Uitreiking van eervolle onderscheidingen aan leden van Pro Patria afdeling Oost-

Vlaanderen. Inhuldiging van de vlag van de Vuurkruisers. Inhuldiging van de vlag van de 

Verbroedering van de Rijkswacht afdeling Kortrijk. Concert t.b.v. de oprichting van een 

monument voor koningin Astrid. 

 

1194. Langemark. 1 farde 

1927 
Inhuldiging van een monument voor de 20ste Britse divisie.  

 1195. Mariakerke. 1 farde 

1929-1930 
Feest georganiseerd door de gemeente met deelname van het leger (1929). Feest georganiseerd 

door de gemeente met deelname van het leger (1930). 

 1196. Mesen (Messines). 1 farde 

1924-1925 
Inhuldiging van een monument voor de gesneuvelde militairen uit Nieuw-Zeeland. Inhuldiging 

van de vlag van de oud-militairen. 
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 1197. Merkem. 1 farde 

1928 
Inhuldiging van een monument voor de gesneuvelden van het 19

de
 Linieregiment. Inhuldiging van 

een monument voor de Carabiniers-Wielrijders “Zwarte Duivels”. 

 1198. Middelkerke. 1 farde 

1922-1928 
Inhuldiging van de vlag van de oudstrijdersvereniging. Liefdadigheidsfeest t.b.v. het Sanatorium 

Elisabeth. Versiering van de vlag van de oudstrijders met een strik in de kleuren van Belgisch 

Congo n.a.v. de Koloniale Dagen.Inhuldiging van de vlag van de NVI afdeling. 

 1199. Moorslede. 1 farde 

1921-1930 
Inhuldiging van de vlag van de NSB afdeling. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering van het 6de Regiment Jagers te Voet. 

 1200. Neerwaasten (Bas-Warneton). 1 farde 

1924-1930 
Inhuldiging van de vlag van de NSB afdeling. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 1201. Nieuwpoort. 1 farde 

1925-1931 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden (bevat een rapport en documentatie over een 

incident). Inhuldiging van de vlag van de NVI afdeling. Inhuldiging van memorialen voor de 

Franse gesneuvelden van het 11de, 12de, 14de en 16de Régiment d’Infanterie Territoriale. 

Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de NVI afdeling t.b.v. de hulpkas. Gala t.b.v. de oprichting 
van een nationaal monument aan de IJzer. Inhuldiging van een monument voor de gesneuvelde 

Britten aan het sluizencomplex. Inhuldiging van een monument voor de gesneuvelde Franse 

militairen van de 81ste Division d’Infanterie Territoriale. Inhuldiging van de vlag van de NSB 

afdeling. Inhuldiging van het nationaal monument aan de IJzer (bevat een plan met de standplaats 

van genodigden en het muziek). Jaarlijkse hulde aan de IJzer (1931). Jaarlijkse hulde aan de IJzer 

(1932). 

 1202. Oedelem. 1 farde 

1930 
Inhuldiging van de vlag van de NSB afdeling. 

 1203. Oostduinkerke. 1 farde 

1930-1933 
Inhuldiging van het memoriaal voor de Franse generaal Trumelet-Faber. Inhuldiging van de vlag 

van de NSB afdeling (1930). Inhuldiging van de vlag van de NSB afdeling (1933). 

 1204. Oostkamp. 1 farde 

1925-1926 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van de vlag van de NSB afdeling.  

197. 1205. Oostende.  1 farde 

1920-1934 
Patriottisch feest. Openbare concerten. Zeewijding. Military. Uitreiking van eretekens aan 
Oostendse vissers. Inhuldiging van de vlag van de VOS afdeling. Inhuldiging van een memoriaal 

voor de zeelieden gestorven tijdens de Eerste Wereldoorlog georganiseerd door de Ligue Maritime 

Belge. Patriottisch feest georganiseerd door het Willemsfonds. Liefdadigheidsfeest georganiseerd 

door De Lustige Zigomars t.b.v. de oorlogswezen. Turnfeest georganiseerd door het Van Neste 

Genootschap. Slaapgelegenheid voor de Société Royale Gais Lurons in de kazerne Hazegras. 

Voorstelling van Onder de Vlag Verloofd! georganiseerd door de Fédération des Sociétés 

Dramatiques Flamandes d’Ostende t.b.v. de oprichting van een monument voor de gesneuvelden. 

Uitreiking van diploma’s door het Rode Kruis. Soirée georganiseerd door de NSB afdeling t.b.v. 

de oprichting van een monument voor de gesneuvelden van het 3de en 23ste Linieregiment. 
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Liefdadigheidsstoet t.b.v. de oprichting van een monument voor de gesneuvelden (bevat een 
aankondiging). Sportfeest t.b.v. de oprichting van een monument voor de gesneuvelden (bevat een 

programma). Historische stoet t.b.v. de oprichting van een monument voor de gesneuvelden (bevat 

een programma). Spreekbeurt over de kunstschatten van de kathedraal van Reims t.b.v. de 

wederopbouw. Schermfeest. Nationale Feestdag in het kursaal t.b.v. de oorlogswezen en invaliden. 

Frans-Belgische feesten. Theatervoorstelling t.b.v. de oprichting van een monument voor de 

gesneuvelden van de stad. Inhuldiging van het monument der gesneuvelden van de stad en 

inhuldiging van een monument voor de gesneuvelde militairen van het 23ste Linieregiment, met 

medewerking van Franse militairen en de Britse zeemacht (bevat een programma). Inhuldiging 

van een memoriaal voor de gesneuvelde oud-leerlingen van het Atheneum. Onmogelijkheid van 

het muziek van het 23ste Linieregiment om concerten te geven gedurende hun kampperiode. 

Zeewijding. Inhuldiging van de waterhuishouding van de Bocq. Inhuldiging van de vlag van de 
Société Royale des Anciens Enfants de Troupe et Pupilles de l’Armée afdeling Oostende. 

Liefdadigheidsfeest georganiseerd door Les Amitiés Françaises d’Ostende t.b.v. de slachtoffers 

van de aardbeving in Japan. Gala t.b.v. de tuberculoselijders. Paasconcerten van het 3de 

Linieregiment. Bezoek van de pupillen van Aalst. Zeewijding. Theatervoorstelling t.b.v. de 

slachtoffers van de aardbeving in Japan. Onmogelijkheid van het muziek van het 3de 

Linieregiment om concerten te geven. Ballonvaart Demuyter. 25ste internationaal congres voor 

redding en openbare veiligheid (bevat een programmaboekje). Ceremonie voor de Oostendse 

vissers, verdwenen bij de storm van 18 juli 1924. Muziek van het 3de Linieregiment vertrekt later 

naar het Ruhrgebied dus kan nog concerten geven. Militaire concerten in het kursaal. Patriottisch 

feest georganiseerd door de stad t.b.v. verschillende goede doelen. Militair sportfeest 

georganiseerd door het 3de Linieregiment. Abonnementen voor het kursaal aan halve prijs voor 

officieren en hun echtgenotes. Koloniale Dagen. Logement voor Britse boy-scouts. Autorally 
georganiseerd door Fordiste. Ceremonie ter ere van de gesneuvelde vissers. Bezoek van de 

pupillen van Aalst aan de stad. Zeewijding. Reddingswedstrijd georganiseerd door de Ligue 

Maritime Belge. Gala t.b.v. de weduwen van La Coloniale du Littoral. Herdenking van 

Wapenstilstand. Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de oud-leerlingen van het atheneum t.b.v. 

studiebeurzen. Het muziek van het 3de Linieregiment blijft bij voorkeur in het garnizoen tijdens 

het zomerseizoen. Paasconcert in het kursaal. Militair feest t.b.v. het oprichten van een 

intergeallieerd monument in Luik. 2de feest der vrouwen-afdelingen georganiseerd door de 

Koninklijke Belgische Turnbond en het Van Neste Genootschap. Zeewijding. Stoet georganiseerd 

door de Rotary Club t.b.v. de oprichting van een intergeallieerd monument in Luik. Concert door 

het muziek van de Pupillenschool van Aalst. Reddingswedstrijd georganiseerd door de Ligue 

Maritime Belge. Bezoek van het gemeentebestuur aan het ereperk.Sportfeest. Vraag of het leger 
signaleurs kan leveren voor de regattawedstrijd van de Société Royale de Sport Nautique 

d’Ostende. Abonnementen voor het kursaal aan halve prijs voor officieren en hun echtgenotes. 

Vindictive Day. Zeewijding. Verjaardag van Wapenstilstand. Inhuldiging van de vlag van de 

Amicale des Officiers de la Campagne 1914-1918 afdeling Oostende. Feest georganiseerd door de 

Union des Anciens élèves van het atheneum. Abonnementen voor het kursaal aan halve prijs voor 

officieren en hun echtgenotes. 44ste congres van de Fédération Royale des Sociétés d’Ex-sous-

officiers (bevat een naamkaartje van Louis Boigelot, voorzitter). Zeewijding. Inhuldiging van de 

vlag van de Ligue des Poilus de France en Belgique afdeling Oostende. Sportfeest georganiseerd 

door de Amicale des Sous-officiers de la garnison d’Ostende. Inhuldiging van een monument voor 

generaal Malfeyt. Inhuldiging van de vlag van de Verbroedering van het 3de en 23ste 

Linieregiment. Ceremonie van het gemeentebestuur op het ereperk. Ceremonie aan het monument 

der gesneuvelden. Inscheping van de laatste Britse bezettingstroepen van het Rijnland. Feest van 
de Italiaanse oud-strijders. Gebrek aan personeel in de stedelijke harmonie omdat de leden ook 

militair zijn die naar Beverlo dienen te gaan. Rusthuis voor onderofficieren. Militaire muzikanten 

kunnen lid worden van burgerlijke orkesten. Abonnementen voor het kursaal aan halve prijs voor 

officieren en hun echtgenotes. Concert in het kursaal. Doortocht van de Flamme du Souvenir. 

Deelname van het leger aan een autorally. Vraag naar vier telefoonposten n.a.v. zwemwedstrijden 

georganiseerd door de Société Royale de Sport Nautique d’Ostende. Vraag van de Auto-Moto 

Club van Oostende aan het leger om materiaal te leveren voor een rally. Proefnemingen van 

radiogonometrie aan de kust. Installatie van telefoonposten voor recordpogingen met auto’s 

(1931). Gebruik van een foeragewagen van het leger in de speelfilm “Une idylle à la plage”. 

Installatie van telefoonposten voor recordpogingen met auto’s (1932). Zeewijding. Toegekende en 

teruggetrokken voordelen voor officieren die het kursaal bezoeken. Concert in het kursaal. 
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Inhuldiging van het monument voor Leopold II (bevat een bundel over de ontvangst van een 
vaandel van vrijwilligers uit 1830). Autorally georganiseerd door Minerva Motors met deelname 

van militairen. Bloemencorso. Inhuldiging van de vlag van de Nationale Federatie van 

Oorlogsvrijwilligers afdeling Oostende. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de Rode Kruis afdeling. 

Collectieve manifestatie van alle middenscholen van het land. Inhuldiging van de vlag van het 

Nationaal Verbond van Burgerlijke Oorlogsinvaliden afdeling Oostende. Voordelen toegekend aan 

officieren en families die het kursaal bezoeken. Zeewijding. Prestatie te leveren door het muziek 

van het 1ste Gidsen. Gala t.b.v. de Invalides Prévoyants en het Franse hospitaal Reine Elisabeth. 

Concert in het kursaal. Propaganda-affiche van De Omwenteling van Morgen. Ceremonie ter ere 

van de koloniale pioniers. Optocht naar het monument van de gesneuvelden van het 3de en 23ste 

Linieregiment. Ontvangst van buitenlandse artsen voor de Journées Médicales. 

198. 1206. Passendale.  1 farde 

1931 
Inhuldiging van een memoriaal ter herinnering aan de intrede van het 4de Regiment Carabiniers in 
de stad in 1918. 

 1207. Poperinge.  1 farde 

1923-1933 
Uitreiking van het Franse Oorlogskruis aan de stad (bevat een draaiboek). Inhuldiging van het 

monument der gesneuvelden (bevat een rapport over een incident). Inhuldiging van de vlag van de 

NSB afdeling. 

 1208. Rekkem.  1 farde 

1930 
Inhuldiging van de vlag van de NSB afdeling (bevat een waarschuwing aangaande protest van de 

VOS afdeling). 

 1209. Roeselare.  1 farde 

1920-1926 
Vraag van de VOS afdeling om een muziekkapel te sturen voor een vaderlandslievende ceremonie. 

Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van de vlag van de NVI afdeling. 

Liefdadigheidsfeest t.b.v. de oorlogsinvaliden. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de slachtoffers van de 

overstromingen. 

 1210. Sint-Joris-bij-Nieuwpoort.  1 farde 

1932 
Inhuldiging van een memoriaal voor de gesneuvelden van het 7de Linieregiment. 

 1211. Sint-Joris-ten-Distel.  1 farde 

1928 
Inhuldiging van de vlag van de NSB afdeling. 

 1212. Spiere (Espierres). 1 farde 

1937 
Inhuldiging van het monument der gesneuvelden. 

 1213. Steenstrate-Zuidschote.  1 farde 

1925-1929 
Inhuldiging van een voorlopig memoriaal voor het Franse 418de regiment infanterie. Inhuldiging 

van een monument ter herinnering aan de eerste gasaanval. 

 1214. Staden.  1 farde 

1930 
Inhuldiging van de vlag van de NVI afdeling. 

 1215. Torhout.  1 farde 

1926-1929 
Liefdadigheidsfeest t.b.v. de oorlogswezen. Inhuldiging van de vlag van de NSB afdeling. 
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 1216. Veurne.  1 farde 

1920-1931 
Concert t.b.v. de oorlogsinvaliden. 100ste verjaardag van de harmonie Sint Cecilia. Aankondiging 
van een kranslegging op het graf van de Onbekende Soldaat door de Oud-soldatenbond van 

Veurne-Ambacht aan. 5de verjaardag van de NVI afdeling. Inhuldiging van het monument voor 

Karel Cogghe. Inhuldiging van een memoriaal voor de 100ste verjaardag van de aankomst in de 

stad van de eerste koning van België. 

 1217. Vlamertinge.  1 farde 

1931 
Inhuldiging van de vlag van de NSB afdeling. 

 1218. Waardamme.  1 farde 

1928 
Inhuldiging van de vlag van de NSB afdeling. 

 1219. Waasten (Warneton). 1 farde 

1922-1929 
Koloniale Dagen en inhuldiging van de vlag van de NSB afdeling. Inhuldiging van het monument 

der gesneuvelden. 

 1220. Waregem.  1 farde 

1920-1933 
Ceremonie in aanwezigheid van de Amerikaanse ambassadeur. Inhuldiging van het monument der 

gesneuvelden. Memorial Day (1920-1933. Bevat toespraken). 

 1221. Wenduine.  1 farde 

1920-1930 
Ceremonie n.a.v. de herbegraving van de terechtgestelde Léopold Brion. Liefdadigheidsfeest t.b.v. 
de oorlogswezen. Inhuldiging vna het monument der gesneuvelden. Inhuldiging van een 

monument voor graaf de Smet de Nayer. 

 1222. Westende.  1 farde 

1925-1932 
Inhuldiging van het eerste La Maison des Invalides. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de slachtoffers in 

Italië. Concert t.b.v. La Maison des Invalides. Liefdadigheidsfeest t.b.v. het Rode Kruis. 

Liefdadigheidsconcert t.b.v. de oorlogsblinden. Liefdadigheidsfeest t.b.v. La Maison des Invalides. 

 1223. Wevelgem.  1 farde 

1931 
Inhuldiging van de vlag van de NSB afdeling. 

 1224. Zeebrugge.  1 farde 

1920-1927 
Inhuldiging van een memoriaal in de kerk voor de gesneuvelde militairen en de gestorven burgers. 

Aanvraag van een subsidie voor een vlag van de NSB afdeling. Algemene vergadering van de 

Belgische en Britse afdeling van de Union  Anglo-belge. Inhuldiging van de vlag van de NSB 

afdeling. Inhuldiging van de ferry boat. Filmopname over de raid op Zeebrugge. Dossier over de 

inhuldiging van het Britse monument (bevat een opstellingsplan van de genodigden, programma’s 
en toespraken). Inhuldiging van het monument voor de raid op Zeebrugge. 

 

10. BUITENLAND 

199. 1225. Frankrijk. 

1921–1932 1 farde 
Concert in Hautmont. Inhuldiging van een monument in Eu. Concert in Angers. Concert in Aix les 
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Bains. Concert in Evian les Bains. Inhuldiging van een monument Poix-du-Nord. Inhuldiging van 
een monument in Thun. Inhuldiging van een monument in Louvroil. Concert in Cambrai. 

Inhuldiging van een monument in Rouen. Inhuldiging van een monument in Armentières. 

Inhuldiging van een monument in Bettrechies. Concert in Montauban. Concert in 

Béthune.Inhuldiging van een monument in Dieppe. Concert in Malo-les-Bains. Inhuldiging van de 

Tour et de la Lanterne des morts in Lorette. Concert in Vichy.Inhuldiging van een monument in 

Armentières. Internationale tentoonstelling Houille Blanche et du Tourisme in Grenoble. 

Inhuldiging van een Zuid-afrikaans memoriaal in Longueval. Frans-Belgische kunstmanifestatie in 

Hautmont. Concert in Lannoy. Concert in Bourges en Rouen. Concert n.a.v. de Jeanne d’Arc 

feesten in Orléans. Concert in Engien-les-Bains. Inhuldiging van een monument in Maubeuge 

(bevat een programmaboekje). Concert in Grasse (bevat een naamkaartje van componist Alfred 

Troffaës). Inhuldiging van een monument in Bry. Inhuldiging van een monument in Pilkem. 
Inhuldiging van een memoriaal voor het Franse 4de Infanterieregiment in Signeulx. Inhuldiging 

van de vlag van de Amitiés franco-belges in Billy-Montigny. Liefdadigheidsfeest in Cateau-

Cambrésis. Concert in Reims. Concert in Denain Condé-sur-Escaut. Inhuldiging van een 

monument in Saint-Denis. Concert in Troyes en Provins. Inhuldiging van een monument in 

Nieppe en uitreiking van het Franse Oorlogskruis aan die stad. Inhuldiging van een monument 

voor generaal Foch in Cassel. Concert in Denain. Tournee van het Muziek der Gidsen in Frankrijk,  

Zwitserland en Italië. Inhuldiging van een monument in Duinkerken voor de Franse fusiliers 

marins en uitreiking van een vlag aan de oud-strijders. Foor in Montluçon. Inhuldiging van een 

monument in Avesnes. Frans-Belgische feesten in Eu. Liefdadigheidsfeest in Douai t.b.v. de 

slachtoffers in het zuiden van Frankrijk. Eeuwfeest in Boulogne-sur-Mer van de scheepsschroef. 

Inhuldiging van een monument in Thiepval voor de gesneuvelde Britten. Concert in Sedan t.b.v. 

de gemutileerden en gereformeerden. Concert in Saint-Nazaire. Concerten in Roubaix. Concert in 
Chalons sur Marne. Ceremonie aan de graven van de Belgische gesneuvelden begraven in 

Tourcoing en andere festiviteiten in die stad. Inhuldiging van de vlag van de Poilus Belges de 

Touraine en andere festiviteiten in Tours.   

Bevat een bundel over een concert in Stockholm.  

2001 1226. Frankrijk. 1 farde 

1921-1933 
Herdenking in Calais. Frans-Belgisch feest in Tourcoing. Vraag of het Muziek der Gidsen kan 

spelen in Calais. Paardenrennen in Capelle. Erkentelijkheidsfeest in Calais voor de Belgen (bevat 

rapporten, een exemplaar van Le Phare, plaatselijke krant, programma’s en een affiche). 

Inhuldiging van een monument voor de Belgische gesneuvelde militairen van Tourcoing. 20ste 

verjaardag van de oversteek van het Kanaal door Blériot. Frans-Belgische ceremonie in Mezières. 

Nationale Feestdag gevierd door de Belgen in Calais. Inhuldiging van een monument voor de 

gesneuvelden van het Franse 143ste Infanterieregiment in Givet. Frans-Belgische ceremonie in 
Calais (bevat een exemplaar van L’Invalide Belge van 2 juli 1933). 

Bundel i.v.m. ceremoniën, vlaginhuldigingen, uitreiken van eretekens en andere, met deelname 

van Belgische lokale verenigingen in Valenciennes en Anzin (1923-1931).  

Bundel i.v.m. deelname van het Muziek der Gidsen aan ceremoniën in Frankrijk (1920-1933). 

Bundel i.v.m. deelname van Belgische muziekkorpsen en eenheden aan ceremoniën in en de regio 

van de Côte d’Azur (1922-1933). 

2002. 1226bis. Frankrijk.  1 farde 

1921-1939 
Banket georganiseerd door de Union Nationale des Belges en France. Deelname van het muziek 

der Gidsen aan het festival Claude Debussy. Inhuldiging van een geallieerd monument in Bray-

Dunes. Belgisch-Franse manifestatie t.b.v. de oorlogsblinden. Concert georganiseerd door 

L’Avenir de la Seine. Deelname muziek der Gidsen aan een sportmanifestatie. Inhuldiging van een 

monument van de nationale Belgische erkentelijkheid in Parijs. Herdenkingsfeest van de slag om 

Grand Couronné in Nancy (bevat verschillende programma’s en een krantenknipsel). Fêtes de la 
Renaissance in Saint-Amand. Kunsttentoonstelling. Inhuldiging van een monument van de 

Belgische erkentelijkheid in Le Havre. Exposition International des Arts décoratifs et Industriels 

modernes. Internationale muziekwedstrijd in Le Havre. 10de verjaardag van de Amicale des 

Officiers Belges en France. Liefdadigheidsfeest t.b.v. de grootst oorlogsinvaliden in Grand Stade 

in Parijs (bevat een naamkaartje van Joseph Duysburgh, directeur van Orphéon Royal in Brussel). 
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Landbouwfeest in Bourgueil. Liefdadigheidsconcert in Parijs t.b.v. de slachtoffers in het zuiden 
van Frankrijk. Gala t.b.v. de Fédération des Mutilés des Yeux (bevat een naamkaartje van Jean 

Selle, voorzitter Société Nationale le Choral Nadaud en een enveloppe van de vereniging aan de 

Belgische minister van Oorlog) (1929). Gala t.b.v. de Fédération des Mutilés des Yeux (1930). 

Frans-Belgische feesten in Nancy. Inhuldiging van de vlag van de Belgische NSB-afdeling in 

Bray-Dunes. Belgisch eeuwfeest gevierd in Le Havre (bevat een programma). 

Schermkampioenschap in Parijs. Liefdadigheidsfeest in Saint Amand t.b.v. de Franse en Belgische 

oorlogsweduwen. Koloniale Tentoonstelling in Parijs. Manifestatie i.v.m. de economie t.b.v. de 

oud-strijders. Eeuwfeest van de gemeentelijke harmonie van Epernay. Ceremonie in Villefranche-

sur-Mer ter herinnering aan de Belgische, Franse en Italiaanse militairen op de lokale 

begraafplaats. Inhuldiging van een monument in Harchies (bevat een namenlijst van de Belgische 

militairen en gedeporteerden die op het monument vermeld worden). Inhuldiging van de vlag van 
de Amicale des Enfants van de Belgische NSB-afdeling in Parijs. Inhuldiging van de cité sanitaire 

in Salagnac. Internationaal muziekfestival in Cannes. Frans-Belgische feesten in Laigle. Concert 

t.b.v. de Union Nationale des Mutilés et Réformés de France afdeling Charleville. Internationaal 

muziekfestival in Parijs. Concert n.a.v. het Congrès des Mutilés et Réformés de France in Givet. 

201. 1227. Spanje.  1 farde 

1925 
Concert van het Muziek der Gidsen in Palma en Barcelona. 

 1228. Verenigde Staten van Amerika.  1 farde 

1927-1933 
Rondreizen van het Muziek der Gidsen in de Verenigde Staten van Amerika en Canada. 

 1229. Groot-Brittannië.  1 farde 

1928 
Concert van het Muziek der Gidsen in de Royal Albert Hall. 

 1230. Nederland.  1 farde 

1921-1932 
Concerten van het verschillende muziekkorpsen in Heerlen, Spekholzerheide, Beek, Breda, 

Tilburg, ’s Hertogenbosch, Den Haag, Hulst en Schoondijke. 

 1231. Duitsland.  1 farde 

1922-1929 
Concerten van verschillende muziekkorpsen, ceremoniën en een bezoek van het Vlaams 

Volkstoneel in het bezette deel van Duitsland.  

 1232. Luxemburg.  1 farde 

1923-1928 
Ceremoniën en concerten, bezoek van Belgische groot oorlogsinvaliden. 

 1233. Tsjechoslowakije.  1 farde 

1930 
Internationale wedstrijd voor militaire muziekkorpsen. 

 1234. Zwitserland.  1 farde 

1924-1927 
Deelname aan internationale conferenties van het Rode Kruis, inhuldiging van een monument in 

Lausane. Concerttour in Zwitserland. 

2021. 1235. Garden Party op het Koninklijk Paleis te Laken.  1 farde 

1938-1939 
Bevat een namenlijst en de ongebruikte uitnodigingen. 

2022. 1235bis. Garden Party op het Koninklijk Paleis te Laken.  1 farde 

1937-1938 
Namenlijsten van de uitgenodigde officieren en hun plaatsbepaling op het paleis. Namenlijsten van 
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onderofficieren secretarissen archivarissen en schatbewaarders en onderofficieren van het 
materieel. 

203. 1236. Sportieve manifestaties.  1 farde 

1921-1929 
voetbalwedstrijd tussen Temsica en invaliden. Voordracht door de Franse stafofficier de 

Castelneau. Toneelsoirée georgansieerd door het British Legion afdeling Brussel t.b.v. hun leden. 

Athletiekwedstrijd georganiseerd door Daring club. Voetbalwedstrijd Frankrijk-België. Cross-

country georganiseerd door de Ligue belge d’Athlétisme. Frans-Belgische schermwedstrijd in het 

Cirque Royal. Paardenwedstrijden georganiseerd door de Société Royale Hippique de Belgique. 

Grande Journée des Relais georganiseerd door Daring Club. Finale kaatsen. Internationale regatta 

in Brussel. Paardenwedstrijd voor de bereden troepen van de garnizoenen van de 5de Militaire 

Omschrijving (Henegouwen). Internationale atheletiekwedstrijd georganiseerd door Daring Club. 

Politieverordening n.a.v. de internationale coupe Gordon Bennet 1923 (bevat een verslag waarin 

gewag gemaakt wordt van een parachutesprong). Internationale zwemwedstrijd. Cross 
georganiseerd door Le Soir. Voetbalmatch Luik-Parijs. Internationale regatta in Oostende. 

Nationale cross-country. Wielerzesdaagse in het sportpaleis van Brussel. Concerten. 

Paardenwedstrijden in de hippodroom van Dilbeek. Wielerzesdaagse in het sportpaleis van 

Brussel. Wieler- en atletiekwedstrijden in de wintervelodroom in Brussel.Paardenwedstrijd in de 

Halfeeuwfeestpaleizen. Internationale atletiekwedstrijd georganiseerd door Daring Club. 

Internationale regatta in Brussel. Internationale regatta in Oostende. Deelname van ploegen van 

het 3de Jagers te Voet en het 16de Linie aan wedstrijden kaatsen. Militaire challenge kaatsen. 

Liefdadigheidsfeest t.b.v. een memoriaal voor de gesneuvelden van het westkwartier in Luik. 

Schermwedstrijd georganiseerd door La Meuse. Voetbalmatch tussen de Belgische en Britse 

militaire ploegen. Regatta van Brussel. Sportfeest georganiseerd door de sportjournalisten. 

Voetbalwedstrijd t.b.v. de oprichting van een monument voor de gesneuvelden van het 9de 

Linieregiment. Finale kaatsen. Start van het sportseizoen 1925-1926. Sportgebeuren in het 
sportpaleis m.m.v. het Muziek van de Luchtvaart. Schermwedstrijd georganiseerd door La 

Fourragère t.b.v. het legermuseum voor de aankoop van stukken. Jaarlijkse6-uren koers in het 

sportpaleis in Brussel. Inhuldiging van de installaties in Dudenpark georganiseerd door Union 

Saint-Gilloise. Zwemwedstrijd t.b.v. de oorlogstuberculose-lijders. Volkscross in Evere. Cross der 

Zes Natiën in de hippodroom van Stokkel. Legerkampioenschap kaatsen. Internationale regatta in 

Brussel. Military Steeplechase gefilmd door International Newsreel Corporation. Voetbalmatch 

door de Front Wanderers t.b.v. de oorlogstuberculoselijders. Kaatswedstrijd georganiseerd door 

Bruxelles Centre t.b.v. de oorlogstuberculoselijders. Kaatswedstrijd op de Grote Zavel t.b.v. de 

oorlogsblinden. Finale van het kampioenschap voetbal van het leger.Voetbalwedstrijd België-

Frankrijk voor vrouwen. Paardenwedstrijd. Internationaal sporttreffen in het sportpaleis in Brussel. 

Belgisch kampioenschap cyclocross en cyclo pédestre. Boksgala t.b.v. de 
oorlogstuberculoselijders. Voetbalwedstrijd België-Frankrijk. Sportfeest van de Boxing club 

Liège. Militaire challenge kaatsen. Voetbalwedstrijd tussen de Cercle Sportif de Schaerbeek en 

een ploeg van het militair vliegwezen. Sportdemonstratie georganiseerd door de Ligue belge 

d’athlétisme. Sportmanifestatie van de Auto Moto Club de Schaerbeek. Zwemfeest in het park van 

Woluwe georganiseerd door Les Sports. Voetbalwedstrijd België-Zweden. Voetbalwedstrijd t.b.v. 

de oprichting van een memoriaal voor de gesneuvelden van Marchienne-au-Pont. Internationale 

regatta in Luik. Voetbalwedstrijd in Verviers tussen een ploeg van het Belgisch bezettingsleger in 

Duitsland en een lokale ploeg. Voetbalwedstrijd tussen een Belgische en een Britse militaire 

ploeg.Zesdaagse wielerwedstrijd in het sportpaleis in Brussel t.b.v. de NVI. Sportgala 

georganiseerd door de Associatioin Professionnelle Belge des Journalistes Sportifs m.m.v. 

leerlingen en moniteurs van het Militair Instituut voor Lichamelijke Opvoeding. Finale militair 

voetbalkampioenschap. Paardenwedstrijden georganiseerd door de Société Royale Hippique de 
Belgique in de Halfeeuwfeestpaleizen. Liefdadigheidsfeest t.b.v. het Dispensaire des Artistes. 

Militaire schermwedstrijd georganiseerd door de Société d’Escrime des Officiers belges. 

Kampioenschap kaatsen t.b.v. de oorlogsblinden. Finale van het Belgisch militair kampioenschap 

kaatsen. Internationale regatta in Oostende. Sportfeest georganiseerd door de Auto Moto Club de 

Saint-Gilles. Militaire challenge kaatsen. Internationale regatta in Namen. Nationale 

snelheidswedstrijd georganiseerd door de Union Motorisé du Hainaut. Internationale regatta in 

Luik. Kampioenschap kaatsen voor militaire ploegen, beker van de koning. Fietsdag t.b.v. de 

oprichting van een monument voor burgemeester Emile Bockstael. Briefwisseling aangaande de 
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paardenwedstrijden in Brussel in 1928. Militaire schermwedstrijd georganiseerd door de Société 
d’Escrime des Officiers belges. Finale van het kampioenschap schermen voor militairen, beker van 

de koning. Cyclo cross georganiseerd door de Royale Ligue Vélocipédique Belge.Schermgala in 

het Koninklijk Circus. Schermgala n.a.v. de 50ste verjaardag van het stuwmeer van de Gileppe. 

Schermgala georganiseerd door Royale Liégeoise de gymnastique et d’escrime. Schermtoernooi 

georganiseerd door La Meuse. Militaire challenge kaatsen. Voetbalwedstrijd tussen de eredivisie 

van Union Saint-Gilloise en de militaire ploeg Aéro Wanderers met de coupe Soumoy als inzet. 

Voetbalwedstrijd tussen de Belgische en Franse militaire ploeg. Wedstrijden georganiseerd door 

de Auto Moto Club de Schaerbeek. Finale van het militair voetbalkampioenschap, beker van de 

koning. Vraag naar materiele hulp bij de organisatie van een sportwedstrijd georganiseerd door de 

Union Motoriste du Hainaut. 24 uur van Spa. Belgisch kampioenschap cyclocross. 25ste 

verjaardag van de Société Académique de Comptabilité de Belgique. Crosscountry georganiseerd 
door Le Soir. Finale van het schermkampioenschap. Briefwisseling aangaande de 

paardenwedstrijden in Brussel in 1929. Internationale regatta in Brussel. Plechtige eredienst voor 

de overleden burgerlijke slachtoffers van de oorlog. Militair kampioenschap kaatsen. 

Voetbalmatch georganiseerd door het Comité Central de la Fédération Nationale des Invalides 

Prisonniers Politiques de la Guerre tegen Franse en Belgische frontploegen t.b.v. de 

oorlogsinvaliden. Schermwedstrijd georganiseerd door de Cercle Sportif van het 1ste Regiment 

Gidsen. Zwemwedstrijd t.b.v. de oorlogstuberculoselijders. Schermwedstrijd georganiseerd door 

La Meuse. Finale van het militaire voetbalkampioenschap, beker van de koning. Turnwedstrijd 

georganiseerd door Saint-Gilloise (bevat een krantenartikel). Wereldkampioenschap schieten voor 

oorlogsgeweer.Semaine de Préparation Olympique Ouvrière. Vraag naar materiele hulp bij de 

organisatie van een regatta. Vraag naar een begeleider van twee paarden voor oefening van het 

Rode Kruis. Militaire challenge kaatsen. Internationale regatta in Luik. Internationale regatta in 
Oostende. Crosscountry in Stokkel. Belgisch kampioenschap kanovaren. Internationale regatta in 

Oostende. Internationale regatta in Brussel. Fietstocht georganiseerd door de Touring Club de 

Belgique. Crosscountry in Stokkel. Zwemwedstrijd t.b.v. de oprichting van een monument voor 

generaal Michel. Belgisch kampioenschap crosscountry. Paardenwedstrijd georganiseerd door het 

11de Artillerie. Voetbalwedstrijd tussen de ploeg van het 1ste Jagers te Voet en van een ploeg uit 

Avesnes. Voetbalwedstrijd tussen ploegen van de 5de en 6de Legerdivisie t.b.v. het Algemeen 

Ondersteuningsfonds van het Onderling Verbond der Belgische Onderofficieren AMSOB (1935). 

Toneelstuk gebracht door verschillende onderdelen van het leger in het Koninginnetheater in 

Brasschaat. Voetbalwedstrijd tussen ploegen van het 2de Legerkorps t.b.v. het Algemeen 

Ondersteuningsfonds van het Onderling Verbond der Belgische Onderofficieren AMSOB (1936). 

Finale van de kampioenschappen voetbal en hockey. Finale van het voetbalkampioenschap van de 
middelbare scholen. Voetbalwedstrijd tussen een Belgische en Britse militaire ploeg. Finale van de 

kampioenschappen voetbal en hockey. Stukken betreffende verschillende evenementen waaronder 

sportwedstrijden ter oprichting van een monument voor de gesneuvelden van Theux en ter 

herinnering aan de 500 Franchimontezen (1920-1928).  Stukken betreffende de 

paardenwedstrijden in Genval (bevat correspondentie in verband met het inhuldigen van een 

vaandel van de oudstrijders (1922-1933). 

2041. 1237. Sportieve manifestaties.  1 farde 

1931-1939 
Paardenwedstrijden in Brussel. Finale schermkampioenschappen. Finale van het kampioenschap 

kaatsen, beker van de koning. Cross country georganiseerd door Le Soir. Voetbalwedstrijd België-

Zwitserland. Sportfeest t.g.v. de verjaardag van de slag om de IJzer. Schermgala in de Grande 

Harmonie. Voetbalwedstrijd tussen een ploeg van het 11de Linie en R.C.S. 

Verviétois.Voetbalwedstrijd tussen de verbroederingen van het 8ste Linieregiment afdeling Luik. 

Schermtornooi georganiseerd door La Meuse. Voetbalwedstrijden tussen ploegen van de 
universiteiten van Luik en Parijs. Schermgala t.b.v. de oprichting van een monument voor de 

gesneuvelden van de genietroepen van de 3de Divisie. Schermkampioenschap beker La Meuse. 

Voetbalwedstrijd t.b.v. het Rustoord der Onderofficier in Gent. Internationale voetbalwedstrijd 

tussen Belgische en Nederlandse ploegen. Voetbalwedstrijd België-Luxemburg. Sportmanifestatie 

t.b.v. de slachtoffers van de mijnramp in Monceau-Fontaine. Voetbalwedstrijd t.b.v. de U.F.A.C.-

V.V.V. Sportfeest t.g.v. het eeuwfeest van het 2de Jagers te Voet. Sportfeest t.b.v. het NVI. 

Sportfeest georganiseerd voor scholen met deelname van Franse leerlingen. Voetbalwedstrijd 

tussen Belgische en Britse militaire ploegen (1930). Voetbalwedstrijd tussen Belgische en Britse 
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militaire ploegen (1931). Sportfeest georganiseerd door Union Gilloise t.b.v. de invaliden. Militair 
voetbalkampioenschap, beker van de koning. Finale van het Belgisch militair 

voetbalkampioenschap. Militaire challenge kaatsen. Militair challenge kaatsen met de handschoen. 

Finale interregimentaire voetbalbeker De Baerdemaeker. Finale voetbalkampioenschappen van het 

leger. Wielerzesdaagse in het sportpaleis t.b.v. de oorlogsinvaliden. Gala georganiseerd door 

Cercle Bouclier. Finale interregimentaire voetbalbeker Vandermeulen (bevat een naamkaartje van 

generaal Jean Meiser, burgemeester van Schaarbeek). Finale voetbalkampioenschappen van het 

leger. Zwemwedstrijden in het Vergote zwembad t.b.v. de oorlogstuberculoselijders. Werktabellen 

en organisatie van het logement van personeel voor de paardenwedstrijden van Brussel. 

Zwemwedstrijden georganiseerd door de Royal Brussels Swimming Club, beker Goldschmidt. 

Voetbalwedstrijd tussen Belgische en Franse militaire ploegen. Finale schermen. Voetbalwedstrijd 

Rode Duivels-Wenen. Mars van het Leger (1933). Atletiekkampioenschap en finale schoolvoetbal. 
Paardenwedstrijden van Brussel. Internationale hockeywedstrijd. Voetbalwedstrijd tussen de 

Belgische en Britse militaire ploeg. Interregimentaire zwemkampioenschappen. Wedstrijden 

tussen de leerlingen onderluitenanten van de Applicatieschool op de paardenkampioenschappen 

georganiseerd door L’Etrier Belge. Finale van de schermkampioenschappen. 

Atletiekkampioenschappen georganiseerd door de S.E.P.C.S.A. Société d’ Education Physique du 

Cadre Subalterne de l’Armée. Internationaal schermtornooi. Voetbalwedstrijd België-Joegoslavië. 

Voetbalwedstrijd België-Frankrijk. Voetbalwedstrijd tussen Belgische en Britse militaire ploegen. 

Voetbalwedstrijd België-Duitsland. Finale Cross du Soir. Zwemwedstrijden van de Brussels 

Swimming Club. 

2042. 1237. Sportieve manifestaties.  1 farde 

1925-1940 
Schermwedstrijd met de beker La Meuse. Schermfeest georganiseerd door Cercle de l’Epée. 

Sportmanifestatie t.b.v. de Verbroedering van het 8ste, 18de, 28ste en 8ste Vestinglinieregiment. 

Cross country georganiseerd door Le Soir. Vraag naar militairen die een wielerwedstrijd van de 
Association Nationale des Combattants du Front bijstaan. Internationaal en federaal turnfeest. 

Paardenwedstrijden in Brussel (1930). Internationale regatta. Kampioenschap cyclocross. 

Schermwedstrijd georganiseerd door het 9de Linieregiment. Finale van het schermkampioenschap 

(1930).Figuranten gevraagd voor het theater van het park. Internationaal schermtornooi. 

Paardenwedstrijd georganiseerd door de oud-strijders van Wiekevorst. Wedstrijden kaatsen. 

Kaatswedstrijd Centenaire met de prijs van de koning. Internationaal sporttreffen van de 

katholieke jeugd. Federaal turnfeest. Schietkampioenschappen. Paardenwedstrijden in Antwerpen. 

Turnfeest in Antwerpen. Schermkampioenschap op de terreinen van de Wereldtentoonstelling in 

Antwerpen. Sportfeest georganiseerd door de Verbroedering van het 8ste, 18de, 28ste en 8ste 

Vestinglinieregiment. Vraag naar figuranten voor een toneelstuk van Pro Arte et Caritate. 

Liefdadigheidsfeest t.b.v. de invaliden. Voordracht t.b.v. de hulpkas van de vereniging van 
oorlogsweduwen en oorlogswezen. Banket t.b.v. de oprichting van een monument voor de 

duivenliefhebberij.Liefdadigheidsfeest georganiseerd door de Ecole Gatti de Gamond. 

Voetbalwedstrijd t.b.v. de hulpkas van de oud-strijders van de Carabiniers. Jaarlijkse 

paardenwedstrijd georganiseerd door Royal Sport Hippique. Stoet t.g.v. voetbalclub Lyra die naar 

de eredivisie overgaat. Voetbalwedstrijd tussen oud-strijders van het 17de Regiment Artillerie en 

oud-strijders van het British Legion. Finale van het kampioenschap kaatsen. Sportfeest 

georganiseerd door het 9de Linieregiment. Cross country georganiseerd door Le Soir. Finale van 

het voetbalkampioenschap coupe du Ministre de l’Instruction Publique. Sportfeest van de militaire 

luchtvaart. Finale van het schermkampioenschap 1939. Voetbalkampioenschap van de 

middenscholen. Sportfeest t.b.v. de oprichting van een monument voor de Carabiniers Wielrijders. 

Voetbalwedstrijd België-Nederland. Stukken betreffende de inhuldiging van het Heizelstadion en 

manifestaties die er in plaats gevonden hebben (1930-1937). 

205. 1238. Deelname aan Wereldtentoonstelling te Brussel.  1 farde 

1935 
Bevat een groot grondplan met een lijst van de paviljoenen. 

206. 1239. Aanwezigheid op begrafenissen.  1 farde 
1924-1940, 1944 

1924: Begrafenis van Luitenant-generaal Drubbel. 
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1927: Bezoek van de Franse minister Painlevé aan het graf van de Onbekende Soldaat. 
1928: Plechtige eredienst voor de Italiaanse maarschalk Diaz. Begrafenis van invalide Dinon uit 

Jemelle. Begrafenis van invalide Winand uit Pironchamps. Begrafenis van invalide Charles 

Bolssens uit Gilly. Begrafenis van invalide René Coulon uit Courcelles. Begrafenis van Albert 

Naets uit Westerlo. Begrafenis van Léonce Mary uit La Hestre. Begrafenis van invalide Jules 

Broze. Uit Lodelinsart. Begrafenis van invalide Eloi Bery uit Boussu. Begrafenis van adjudant 

Castreman. Begrafenis invalide Cyprien Ledoux. Begrafenis van dokter Hachez uit Marchienne-

au-Pont. Begrafenis van de ambassadeur van Brazilië Barros Moreira. Begrafenis van invalide 

Hubert Vervoort uit Turnhout. Begrafenis van maarschalk Fayolle in Parijs. Begrafenis van baron 

de Beco, gouverneur van Brabant. Begrafenis van invalide dokter Boulanger uit Paliseul. 

Begrafenis van invalide Jozef Remi uit Kortemark. Begrafnis van invalide Leopold Massart uit 

Dour. Begrafenis van voormalig invalide onderluitenant Deherde uit Menen. Begrafenis van 
invalide Albert Roberty uit Ottignies. Begrafenis van invalide Vital Bertrand uit Farciennes. 

Begrafenis van invalide Gaston Docquier uit Robechies. Begrafenis van invalide Léon Coppens uit 

Chapelle-lez-Herlaimont. Begrafenis van invalide voormalige kapitein Culot uit Dinant. 

Begrafenis van invalide voormalige luitenant uit Diksmuide. Begrafenis van invalide Arthur 

Dubusy uit Leernes. Begrafenis van een invalide voormalige commandant. Begrafenis van 

invalide Muyshondt uit Wenduine. Begrafenis van invalide Piret uit Pry-lez-Walcourt. Begrafenis 

van invalide Delhalle uit Seraing. Begrafenis van invalide François van Mechelen uit Turnhout. 

Begrafenis van luitenant-generaal Mahieu uit Antwerpen. Begrafenis van invalide luitenant 

Conincx uit Neerpelt. Begrafenis van kapitein in de reserve Jules Leblanc uit Ath (bevat een 

overlijdensbericht). Begrafenis van invalide wachtmeester Oscar Dinsart uit Piéton. Begrafenis 

van baron Pirmez uit Acoz. 

1929: Begrafenis van geneesheer op rust Gaston Opsomer. Begrafenis van invalide Alfred Courbet 
uit Lasne-Chapelle-Saint-Lambert. Begrafenis van oorlogsblinde Hubert Vanermen uit 

Attenhoven. Begrafenis van invalide Victor André uit Paturages. Begrafenis van gepensioneerd 

commandant Ghysdael uit Sint-Truiden. Begrafenis van invalide Louis Imbert uit Binche. 

Begrafenis van eredirecteur van de staatsnormaalschool van Lier Bouveroux uit Herent. 

Begrafenis van invalide Gaston Libois uit Dinant. Begrafenis van invalide adjudant Lacroix uit 

Antoing. Begrafenis van invalide Clement Peten uit Velm. Begrafenis van kapitein vlieger Jadoul 

in Nijvel. Begrafenis van invalide Auguste Dhenin uit Wiheries. Begrafenis van luitenant-generaal 

Houbion uit Marchienne-au-Pont.  Begrafenis van voormalig eerste sergeant van de genie Louis 

Van Waerbeeck (bevat een overlijdensbericht). Begrafenis van invalide François Druard uit 

Mignault. Begrafenis van infalide Alexandre André uit La Hestre. Begrafenis van invalide 

Abrassart uit Maurage. Begrafenis van notaris De Vis uit Aalst, voormalig luitenant-kolonel in de 
Burgerwacht van Aalst. Begrafenis van Jules Pinchart, erenotaris en burgemeester van Mellery. 

Begrafenis van invalide Jules Lavis. Begrafenis van invalide Hautenne uit Walcourt. Plechtige 

eredienst voor Herbette, Franse ambassadeur in België. Begrafenis van de voorzitter van het 

Oeuvre Nationale pour la Protection des Combattants Nécessiteux Belges mr. Joiris. Begrafenis 

van invalide Edgard Wens uit Mechelen. Begrafenis van invalide Louis Lhoste uit Gembloux. 

Begrafenis van invalide Gustave Dufaux uit La Louvrière. Begrafenis van baron van Zuylen van 

Neyevelt, voorzitter van het Militair Hof. 

1930: Begrafenis van Frans oud-strijder Edmond Pardot. Begrafenis van Joseph Pardon, 

rijkswachter uit Vollezele. Begrafenis van invalide Jules Servais uit Dour. Begrafenis van de 

markies Durazzo, ambassadeur van Italië. Begrafenis van invalide Grégoire Adolphe uit Vyle 

Tharoul. Begrafenis van de Franse kolonel vlieger Happe en mecanicien Huet. Begrafenis van 

invalide Joseph Vanderstappen uit Aarschot. Begrafenis van invalide Cyrille Van Damme. 
Begrafenis van invalide Victor Marbaix uit Haine. Begrafenis van minister van staat Liebaert. 

Begrafenis van een soldaat en een luitenant, overleden in bevolen dienst. Begrafenis van majoor 

Piron, commandant van het legergeniepark. Begrafenis van mr. Carlier uit Brussel. Begrafenis van 

invalide François Balle uit Cerfontaine. Begrafenis van invalide Walbert Vandenstoken uit 

Leugnies. Begrafenis van luitenant in de reserve Deltour uit Loupoigne. Begrafenis van invalide 

kapitein in de reserve dierenarts Van Loon uit Meerhout. Krantenknipsel uit Invalide Belge van 1 

maart 1930 over de verschillen in militaire eerbewijzen voor een invalide en een generaal. 

Begrafenis van invalide Jean Baptiste Dubois. Begrafenis van invalide Arthur Dupont uit Rognée 

en invalide Sylvain Claes uit Sauvegarde. Plechtige eredienst voor luitenant-generaal Jungbluth. 

Begrafenis van een veteraan van Leopold I Prade uit Templeuve. Begrafenis van invalide Joseph 

Brankaer uit Overijsse. Begrafenis van invalide Gustave Cannière uit Kortrijk. Begrafenis van 
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luitenant-generaal Collyns. Begrafenis van invalide Jean Dubuffet. 1931: Begrafenis van invalide 
Jules Mathot uit Cerfontaine. Begrafenis van invalide Léon Chaslain uit Bellecourt. Begrafenis 

van luitenant-generaal Delobbe. Begrafenis van invalide Jules Vandeweyer uit Mol. Begrafenis 

van Roger Rossart uit Pont-à-Celles. Begrafenis van luitenant-kolonel SBH Fontaine van het 1ste 

Grenadiers. Begrafenis van invalide luitenant in de reserve Jottay. Begrafenis van invalide 

Guillaume Latour. Begrafenis van majoor Maurice Rooryck van het 4de Linieregiment. Begrafenis 

van invalide Joannes Brouwers uit Antwerpen (bevat een overlijdensbrief). Begrafenis van 

luitenant in de reserve vlieger Charles Ciselet. Begrafenis van invalide Petrus Marivoet uit 

Meusegem Merchtem. Begrafenis van veteraan van Leopold I Nicolas Leclercq. Begrafenis van 

invalide officier Vauthier en soldaat Osset uit Silenrieux. Begrafenis van muziekcomponist Ysaye. 

Begrafenis van invalide kolonel in de reserve Bourg. Begrafenis van invalide Evangeliste Bailly 

uit Binche. Begrafenis van invalide Joseph Gaillard uit Huy. Begrafenis van oud-strijder soldaat-
ridder 1ste sergeant Gaston De Keuster. Begrafenis van invalide Adolphe Legrand uit Bernissart. 

Begrafenis van invalide Jean Cloots uit Aarschot. Begrafenis van invalide Julien Libert uit 

Ottiginies. Begrafenis van invalide Pierre Dechamps uit Seilles. Begrafenis van invaldie Jean 

Boschmans uit Aarschot. Begrafenis van luitenant-generaal graaf Frédéric van der Stegen de Putte. 

Begrafenis van invalide Gustave Ruy uit Chastre. Begrafenis van invalide Ferdinand Ceusters uit 

Bois-Horsu-lez-Awins. Begrafenis van invalide Victor Adisseur uit Héron. Begrafenis van 

invalide Emile Thumelaire uit Ottiginies. Begrafenis van Arthur Depuyd uit Wervik. Begrafenis 

van invalide Arthur Metens uit Flavion. Begrafenis van luitenant-generaal Constantin Verheyden 

uit Ukkel. Begrafenis van invalide Lesire uit Fenelle. Begrafenis van invalide Joseph Brisbois uit 

Couillet. 

1932: Begrafenis van invalide Jules Charlier uit Fizefontaine. Begrafenis van Frans Verhasselt uit 

Westrode Londerzeel. Begrafenis van oud-strijder Narcisse Leclère uit Buret Tavigny. Begrafenis 
van César Lebrune uit Nieuwpoort, veteraan van Leopold I en Leopold II. Begrafenis van Georges 

Van Someren uit Ottignies. Begrafenis van invalide Eugène Corbier uit Huy. Begrafenis van 

invalide Alexis Delaitte. Begrafenis van voormalig gedeputeerde Versteylen uit Turnhout. 

Begrafenis van invalide Camille Mouvet uit Pry. Begrafenis van Fauville François, veteraan van 

1870-1871. Begrafenis van Frederic Coenen uit Bossut Gottechain. Begrafenis van invalide en 

oorlogsvrijwilliger Georges François uit Mousty. Begrafenis van invalide kapitein der reserve 

Rafael Delfosse. Begrafenis van invalide Louis Verdickt uit Elsene. Begrafenis van invalide Louis 

Melery uit Jauche. Begrafenis van invalide Joseph Koeune uit Bastogne. Begrafenis van invalide 

Fernand Lejeune uit Lasne. Begrafenis van invalide Sylvain Van den Ende uit Nieuwrode 

Aarschot. Begrafenis van mr. Buyl, grootofficier in de Leopoldsorde uit Wetteren. Kranslegging 

door een detachement van het 2de Regiment Lansiers op het graf van de Onbekende Soldaat. 
Begrafenis van Pierre Tossens uit Mouland, veteraan van Leopold I. Begrafenis van Cornelius 

Putzeys uit Loksbergen, veteraan van Leopold I. Begrafenis van invalide Emile Terlaeken uit 

Hoeilaart. 

1933: Begrafenis van invalide Dubois uit Morialmé. Begrafenis van invalide kapitein op rust 

Emile Péruset uit Anderlecht. Begrafenis van invalide Jules Lambert uit Erquelinnes. Begrafenis 

van invalide Alfons Dreissen uit Erps-Kwerps (bevat een overlijdensbrief). Begrafenis van Joseph 

Dewael uit Genval, veteraan van Leopold I (bevat een overlijdensbrief). Begrafenis van invalide 

adjudant op rust Narcisse Demeure (bevat een overlijdensbrief). Begrafenis van invalide Rufin 

Bergiers uit Couillet. Begrafenis van invalide Joseph Faber uit Marcour. Begrafenis van invalide 

gelijkgesteld kapitein René Delporte uit Mol. Begrafenis van invalide Henri Dellis uit Nodrenge 

Marilles. Begrafenis van invalide Leopold Vandepoel uit Meerhout. Begrafenis van kapitein van 

de rijkswacht op rust Jules Scott uit Havelange. Begrafenis van invalide Lambert Duchesne uit 
Villers-le-Bouillet. Begrafenis van invalide Fernand Gerboux. Begrafenis van invalide Emile 

Fevry uit Paturages. 

1934: Plechtige eredienst voor het overlijden van koning Albert I in Lorena, Brazilië. Plechtige 

eredienst voor Brand Whitlock, voormalig ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika in 

België. Begrafenis van mr. De Radisky, voormalig consul van Rusland in België. 

1935: Begrafenis van invalide majoor Deharchies uit Sint-Lambrechts-Woluwe. Begrafenis van 

mr. Mens, gouverneur van de provincie Brabant. Eerbewijzen aan de overleden consul generaal 

van Cuba. Begrafenis van invalide Ferdinand Vleminckx uit Londerzeel. Begrafenis van luitenant-

generaal Collyns (bevat een naamkaartje van Fernand Hoebanx, secretaris van de commissie voor 

feestelijkheden van de stad Brussel). Kennisgeving van het overlijden van luitenant-generaal 

Burguet uit Verviers. Begrafenis van mr. Martens, veteraan van Leopold I en veteraan van 1870-
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1871 uit Rocour. 
1936: Begrafenis van Aloïs Blommaert, veteraan van Leopold I uit Nieuwkerken-Waas. 

Begrafenis van Joannes Van Welkenhuyzen, veteraan van Leopold I uit Halle Booienhoven. 

Begrafenis van Minister van Staat burggraaf Berryer. Begrafenis van invalide Jean Baptiste Van 

de Broeck uit Aarschot. 

1937: Begrafenis van invalide Léon Honnay uit Boncelles (bevat stukken betreffende blijken van 

trouw aan het koningshuis tijdens de dienst). Overlijden van luitenant-generaal Gillieaux (bevat 

een persbericht en verscheidene telegrammen van binnen- en buitenlandse personaliteiten en 

instellingen). Begrafenis van invalide Victor Hubert uit Meerhout. Begrafenis van invalide 

wachtmeester van de rijkswacht Henri Declercq. Begrafenis van invalide Emile Kefer, voormalig 

aalmoezenier van het 12de Regiment Artillerie. 

1938: Begrafenis van invalide Petrus Vandevoorde uit Londerzeel. Begrafenis van invalide 
sergeant-majoor Joseph Ooms uit Mol. Begrafenis van invalide Frederic Vlaemynck uit 

Dendermonde. Begrafenis van invalide Edmond Dubois uit La Bruyère. Begrafenis van invalide 

H. Dejace uit Strée. Begrafenis van ere-majoor Henri Férot uit Brussel. Begrafenis van invalide 

majoor in de reserve Partoes. Begrafenis van invalide Louis Guissart uit Waremme. Begrafenis 

van oorlogsblinde Laureyn uit Diest. Begrafenis van invalide Paul Michel uit Pry. Begrafenis van 

invalide Camille Heine uit Huy. Begrafenis van invalide Pierre Delville uit Couillet. Begrafenis 

van generaal-majoor Anatole Houbion. Begrafenis van invalide Alphonse Heligers uit Huy. 

Begrafenis van invalide Jean Baptiste Docus uit Londerzeel. Begrafenis van Van Caneghem, 

veteraan van Leopold I. Begrafenis van luitenant Guy Jones, gedetacheerd bij de Militaire 

Luchtvaart. Begrafenis van invalide Lucien Dupagne uit Couthuin. Begrafenis van kolonel baron 

Liebrechts. Begrafenis van ere-kapitein van administratie Alphonse De Groote uit Brussel. 

Begrafenis van invalide Theodore Rectem uit Forchies-la-Marche. Begrafenis van invalide Ulysse 
Leblanc uit Huy. Begrafenis van invalide Olivier Raymond uit Clavier. Begrafenis voormalig 

commandant van de Force Publique André Springael uit Elsene. Begrafenis van invalide Joseph 

Dubois uit Jemappes. Begrafenis van invalide Joseph Theate uit Palenge. Begrafenis van 

Adolphine Delmotte, terdoodveroordeeld door de Duitsers. Begrafenis van voormalig 1ste 

wachtmeester van de rijkswacht Joseph Dombrez uit Rotheux. Dankbrief van weduwe Maréchal 

aan de Minister van Defensie voor het detachement geleverd bij de begrafenis van haar 

echtgenoot. Begrafenis van invalide Charles Van Wynendaele uit Couillet. Krantenknipsel uit Le 

Pays Réel over het verrmeend gebrek aan respect van de al dan niet uitgebreide aanwezigheid op 

begrafenissen van oud-strijders. Begrafenis van oorlogsvrijwilliger kapitein in de reserve Emile 

Goffin. 

1939: Begrafenis van invalide Desiré Schyns uit Huy. Begrafenis van Egide De Decker uit 
Wemmel. Begrafenis van invalide Joseph Riga uit Tihange. Begrafenis van invalide Maurice 

Cantillon uit Jodoigne. Begrafenis van invalide Mathieu Smits uit Maaseik. Begrafenis van 

invalide Hector Parée uit La Louvière. Begrafenis van invalide toegevoegd arts Dieudonné Piette. 

Begrafenis van Louis Capiau, veteraan van Leopold I (bevat een overlijdensbrief). Begrafenis van 

invalide Edouard Vaillant uit Quaregnon. Begrafenis van invalide Michaux uit Huy. Begrafenis 

van invalide Herman Geysen uit Aarschot. Begrafenis van invalide Léon Baufays uit Walcourt. 

Begrafenis van invalide Oscar Baleux uit La Louvière. Begrafenis van invalide Frédéric Delsaerdt 

uit Aarschot. Begrafenis van invalide Léopold Philippe uit Chapon-Seraing. Begrafenis van Joseph 

Morant uit Grand-Halleux. Begrafenis van invalide Alfons Oosters uit Wilsele. Begrafenis van 

luitenant SBH Maurice Lefebvre van de Staf van de D.A.T. Begrafenis van invalide Eugène Dejet 

uit Lignières Roy. Begrafenis van invalide Vrijdag uit Wemmel. Vraag om inlichtingen in verband 

met een incident tijdens een begrafenis van een invalide in Veerle. Begrafenis van invalide J. 
Leroy uit Grune. Dankbrief van weduwe Danhieux aan deMinister van Defensie voor zijn 

vertegenwoordiging op de begrafenis van haar echtgenoot eremajoor Danhieux. Begrafenis van 

invalide Paulin Devos uit Thuin. Begrafenis van invalide Jean Baptiste De Jongh uit Aarschot. 

Begrafenis van invalide Benedictus Van de Weyer uit Meerhout. Stukken betreffende de militaire 

slachtoffers bij de ontploffing van de spoorwegbrug nabij Val-Benoit te Luik. Doorgang van het 

stoffelijk overschot van ambassadeur van Denemarken in Frankrijk Holdenburg door België. 

Verslag van de begrafenis van erekolonel Henquin uit Gimnée. Begrafenis van aalmoezenier De 

Groote. Begrafenis van een invalide in Dinant. Begrafenis van invalide Ambroise Mengot uit 

Rosée. Begrafenis van invalide commandant Devos. 

1940: Begrafenis van invalide Jean Baptiste Doppagne uit Waha. Begrafenis van invalide Frans 

Claessens uit Aarschot. Begrafenis van oud-strijder commandant in de reserve Marcel Dendale uit 
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Bois-du-Luc. Begrafenis van invalide Victor Paquot uit Ramelot. Begrafenis van invalide Gustave 
Potier uit Huy. Begrafenis van sergeant Roseau  en sergeant Lecluse van het 34ste Linieregiment, 

overleden in bevolen dienst. Begrafenis van invalide Frans Ingelberts uit Aarschot. Begrafenis van 

sergeant vlieger de Jardin, overleden in bevolen dienst. Begrafenis van luitenant vlieger Henrard, 

overleden in bevolen dienst. Begrafenis van luitenant vlieger Pigault de Beaupré. Begrafenis van 

invalide Arthur Vandeputte uit Moerbeke-Waas. Begrafenis van majoor vlieger Marchal en 

kapitein vlieger Foerster, overleden in bevolen dienst. Begrafenis van invalide Edouard Eloy uit 

Waha. Begrafenis van invalide Alfred Swinnen uit Jodoigne. Geen militaire eerbewijzen voor 

minister Sap. Begrafenis van invalide Saison uit Thy-le-Château. Begrafenis van invalide Henri 

rutte uit Mélin. 

1944: Begrafenis van gesneuvelde luitenant Sevrin. Begrafenis van gesneuvelde wachtmeester 

Nathan Grunstein van de veldbatterij van de Brigade Piron. Begrafenis van de in Oostakker 
terechtgestelde burgers Adhémar Vandeplassche en Roger Decoene. 

Indicateur van de farde met stukken betreffende begrafenissen. 

2071. 1240. Blijde Intrede van Prins Leopold en Prinses Astrid, hertog en hertogin van 

Brabant. 1 farde 

1928 
Stukken betreffende de Blijde Intrede in Luik, Antwerpen, Gent, Bergen, Brugge, Arlon, Hasselt 

en Namen. 

 1241. Mars van het leger.  1 farde 

1923-1931 

2072. 1242. Deelname aan culturele manifestaties (film, toneel, enz).  1 farde 

1923-1933 
Deelname van een compagnie grenadiers en een escadron gidsen aan een propagandafilm. 

Deelname van een paard met ruiter aan een toneelstuk Déserteur in de Volksschouwburg. Vraag 
naar figuranten voor een toneelstuk uitgevoerd door Le Noyau. Deelname van ruiters van het 

Regiment Gidsen aan een patriottische film Souvenir. Deelname van het leger aan een historische 

film. Deelname van troepen aan een film La Fôret qui tue. Gebruik van de wapenzaal van de 

militaire school voor een schermwedstrijd van de vereniging van officieren van de veldtocht. 

Bezoek aan het vliegveld van Evere door de Britse Wing-commander Pigott. Vliegmeeting op het 

vliegveld van Deurne, het militair hospitaal van Antwerpen stelt een dokter en een ambulance ter 

beschikking. Gebruik van materieel van het leger voor een toneelstuk. Vraag naar projectoren van 

het leger t.g.v. de inhuldiging van een monument der gesneuvelden op de citadel van Dinant. 

Bewijs van ontvangst van stukken. Demontage van een hangar Bessonneau waarin een diorama 

Visions de Guerre tentoongesteld stond. Concert van het muziek van het 1ste Regiment Gidsen in 

Groot-Brittannië. Stukken betreffende het draaien van de film Les Croix de l’Yser. Stukken 
betreffende het draaien van een Belgische oorlogsfilm. Uitlenen van projectoren voor het 

Automobielsalon. Stukken betreffende het draaien van een film over Gabrielle Petit. Uitlenen van 

projectoren voor een folklorefeest in Sint-Joost-ten-Node. Stukken betreffende het draaien van de 

film La Petite Héroïne (bevat een naamkaartje van Francis Martin, cineast van Les Productions 

Cinématographiques Belges. Stukken betreffende het draaien van de film Yser in Nieuwpoort. Ter 

beschikking stellen van een projector voor een soirée georganiseerd door de Association de 

Propagande Coloniale uit Oude God. Ter beschikking stellen van twee projectoren voor de Mardi-

Gras in Binche. Stukken betreffende het draaien van de film over Louise de Bettignies. Ter 

beschikking stellen van projectoren voor een vuurwerk georganiseerd door Bond Statiekwartier 

Vooruit uit Berchem (bevat een affiche). Vraag naar figuranten voor een soirée georganiseerd door 

de Cercle Royal des Collecteurs du Denier des Ecoles Bourses d’Etudes. Stukken betreffende het 

draaien van de film Le 4e Crusade (bevat krantenknipsels omtrent een uitvinding van de Belg 
m.b.t. optische procedures die het filmen vergemakkelijken en een naamkaartje van Emile de 

Meyst, technisch directeur van The Continental and Overseas Trust). Toestemming om 

strooibriefjes uit te werpen over Luik als aankondiging van de film Les Ailes. Vraag naar 

figuranten voor een carnaval georganiseerd door Theatra. Stukken betreffende het maken van 

opnames door het muziek van het 1ste Regiment Grenadiers. Oprichting van twee kiosken in 

Nossegem t.g.v. de 65ste verjaardag van de fanfare Sint Cecilia. Gebruik van het grote auditorium 

van de Militaire School voor een voordracht door een Lets officier. Vraag naar generators en 
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projectoren voor het maken van een film. Vraag om hulp van het leger bij het maken van de film 
Ruines van Edouard Bréville. Vraag naar generatoren en projectoren voor het maken van 

opleidingsfilms van de NMBS. Demonstratie van een uitvinding met een automatische mitrailleur 

in de nationale schietbaan in Brussel. Vraag naar figuranten voor Le Tour du Monde.Vraag naar 

figuranten voor een theaterstuk Boris Godounow in het Munttheater. Vraag naar projectoren om 

een film te kunnen draaien van het bezoek van de koninklijke familie aan het Oeuvre des Mères 

Pauvres. Opnames door het muziek van het 9de Linieregiment. Opname van een film door het 

Italiaanse cinematografisch instituut over België t.g.v. het huwelijk van H.H.M.M. prinses Marie 

José en de prins van Piémonte. Vraag naar twee veldkeukens voor de Ecole ouvrière supérieure. 

Vraag naar projectoren om de OLV-kerk van Laken te verlichten. Vraag naar auto’s om artiesten 

van het Alhambra theater naar het sanatorium in Marchin te voeren. Figuranten gevraagd door de 

toneelkring Rodenbachszonen. Stukken aangaande de radiouitzendingen van militaire concerten. 
Stukken betreffende Fleur de l’Orphelin en l’Adoption. Stukken betreffende het maken van de film 

Le Carillon de la Liberté. Logement voor 60 scouts in het kamp van Beverlo. Bezoek van een 

vliegveld door de Cercle Aéronautique van het Institut Poluytechnique. Logement voor 60 scouts 

in het kamp van Beverlo. Stukken betreffende de inhuldiging van een memoriaal voor de 

compagnie projectors van de Genie en het embleem dat de eenheid voert. Logement voor 50 

scouts in het kamp van Beverlo. Lenen van militair materieel voor een feest georganiseerd door de 

NVI. Vraag naar figuranten en paarden voor toneelvoorstellingen. Plaatsen van een platform in de 

vijvers van Elsene voor een liefdadigheidsfeest t.b.v. verscheidene crèches. Inhuldiging van de 

vlag van Amicale Wallonne de Tervueren. 

 

2081. 1243. Oprichten van oud-strijdersverenigingen en aanvragen van subsidies.  

1919 – 1938 
Aanvraag van subsidie voor de aankoop van een vlag van de ex-militairen van Waardamme. 

Aanvraag van subsidie voor de aankoop van een vlag van de Association des Anciens Combattants 

de Guerre Etrangers des Etats-Unis. Aanvraag van subsidie voor de aankoop van een vlag van de 

Oud-Wapenbroeders van Kortrijk. Aanvraag van subsidie voor de aankoop van een vlag van de 

NVI afdeling Zaventem. Aanvraag van subsidie voor de aankoop van een vlag van de NSB 

afdeling Rollegem-Kapelle. Dossier aangaande de monumentale vredesklok in Rovereto (bevat 

een folder over dit vredesmonument en de voorstellen van de Belgische generaals voor een 

opschrift). Inlichtingen over een uitgever Perrey die een boek Hommage-souvenir aux héros 
belges morts pour la Patrie wil uitgeven. Briefwisseling met verenigingen rond de problematiek 

van oud-strijders die in het buitenland wonen en nog militaire verplichtingen hebben. Dossiers 

aangaande vriendenkringen van reserveofficieren en onderofficieren kandidaat reserveofficieren of 

van het aanvullend kader. Herinneringsboekjes van het monument der gesneuvelden van 

Schaarbeek, Ukkel en Elsene. 
Ceremoniën georganiseerd door oud-strijdersverenigingen en verbroederingen van het 

1ste en 21ste Linieregiment. Ceremoniën georganiseerd door oud-strijdersverenigingen en 

verbroederingen van het 2de en 22ste Linieregiment. Ceremoniën georganiseerd door oud-

strijdersverenigingen en verbroederingen van het 6de en 26ste Linieregiment. Ceremoniën 

georganiseerd door oud-strijdersverenigingen en verbroederingen van het 8ste en 18de 

Linieregiment. Ceremoniën georganiseerd door oud-strijdersverenigingen en verbroederingen van 

het 9de Linieregiment. Ceremoniën georganiseerd door oud-strijdersverenigingen en 
verbroederingen van het 13de en 19de Linieregiment. Ceremoniën georganiseerd door oud-

strijdersverenigingen en verbroederingen van het  14de Linieregiment. Ceremoniën georganiseerd 

door oud-strijdersverenigingen en verbroederingen van het 20ste Linieregiment. Ceremoniën 

georganiseerd door oud-strijdersverenigingen en verbroederingen van het 1ste Regiment 

Carabiniers. Ceremoniën georganiseerd door oud-strijdersverenigingen en verbroederingen van het  

2de en 4de Regiment Carabiniers. Ceremoniën georganiseerd door oud-strijdersverenigingen en 

verbroederingen van het 1ste Regiment Grenadiers. Ceremoniën georganiseerd door oud-

strijdersverenigingen en verbroederingen van het 1ste en 4de Regiment Jagers te Voet. 

Ceremoniën georganiseerd door oud-strijdersverenigingen en verbroederingen van het 2de 

Regiment Lansiers. Ceremoniën georganiseerd door oud-strijdersverenigingen en verbroederingen 

van het 3de Regiment Lansiers. Ceremoniën georganiseerd door oud-strijdersverenigingen en 
verbroederingen van het 4de Regiment Lansiers. Ceremoniën georganiseerd door oud-

strijdersverenigingen en verbroederingen van de Regimenten Gidsen. Ceremoniën georganiseerd 
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door oud-strijdersverenigingen en verbroederingen van het 2de en 8ste Regiment Artillerie. 
Ceremoniën georganiseerd door oud-strijdersverenigingen en verbroederingen van het 3de 

Regiment Artillerie. Ceremoniën georganiseerd door oud-strijdersverenigingen en verbroederingen 

van het 4de Regiment Artillerie. Ceremoniën georganiseerd door oud-strijdersverenigingen en 

verbroederingen van het 6de en 12de Regiment Artillerie. 

2082. 1243bis. Ceremoniën georganiseerd door oud-strijdersverenigingen en 

verbroederingen 
Inhuldiging van de vlag van de naoorlogse verbroedering van het 14de Regiment Artillerie. 

Sportfeest georganiseerd door het 14de Regiment Artillerie. Inhuldiging vlag van de naoorlogse 

verbroedering van schijnwerpers. Stukken betreffende de Vrijwilligers van het Veldleger 11-11-

1918 28-06-1919. Stukken betreffende de Amicale des Anciens du front titulaires d’un ordre 

national avec glaives. Inhuldiging van de vlag van de COFAG Confédération des Fraternelles 

d’Après-Guerre. Inhuldiging van de vlag van de verbroedering van het Transportkorps. Banket 

georganiseerd door de verbroedering van het Transportkorps (1934). Banket georganiseerd door de 
verbroedering van het Transportkorps (1935). Herdenkingsmis voor de gesneuvelden van de  

6de compagnie mitrailleurs en 6de begeleidende batterij.(1933). Herdenkingsmis voor de 

gesneuvelden van de 6de compagnie mitrailleurs en 6de begeleidende batterij.(1934). 

Genie: ceremonie aan het monument voor de militairen van de Genie overleden in bevolen dienst. 

Militair Hospitaal van Brussel: soirée georganiseerd door de Verbroedering van de 

Gezondheidsdienst van het Leger afdeling Brabant t.b.v. haar hulpkas. Inhuldiging van het 

monument voor Mélis. Fastes van de Gezondheidsdienst. Finale kampioenschap schermen van het 

Militair Instituut voor Lichamelijke Opvoeding: finale kampioenschap schermen (1934 en 1935).  

20ste verjaardag van de Slag om de IJzer georganiseerd door de Militaire School. Investituur van 

luitenant-kolonel Van Parys als tweede in bevel in de Militaire School. Sportgala t.b.v. de hulpkas 

van de verbroedering van de Zwarte Duivels  (1939). Sportgala t.b.v. de hulpkas van de 

verbroedering van de Zwarte Duivels (1938). Wielergala t.b.v. de hulpkas en de oprichting van een 
monument voor het 1ste Bataljon Carabiniers Wielrijders. Wielergala t.b.v. het oprichten van 

monument voor de bataljons wielrijders in Eupen en Tervuren. Banket t.g.v. de 15de verjaardag 

van de verbroedering van de Zwarte Duivels. Wielergala t.b.v. de hulpkas van de verbroedering 

van de Zwarte Duivels (1935). Wielergala t.b.v. de hulpkas van de Zwarte Duivels (1934). 

Uitreiking van het Vuurkruis aan leden van de Verbroedering van de Escadrilles A.B. Vraag van 

de Toekenning van vermeldingen op het embleem en de stukken Inhuldiging van valg van de 

Verbroedering van de 2de Sectie van het Groothoofdkwartier. Uitreiking van het Vuurkruis aan 

leden van de verbroedering van de Schijnwerpers van de Genie. Inhuldiging van de vlag van de 

naoorlogse verbroedering van de Militaire Luchtvaart. Inhuldiging van de vlag van de 

verbroedering van de Versterkte Stelling Luik. Inhuldiging van de vlag van de verbroedering van 

de Zeelieden. Statuten van de Verbroedering van de Rijkswacht. Inhuldiging van de vlag van de 
Verbroedering van de Rijkswacht (bevat een plan met plaatsing van de binnen- en buitenlandse 

gasten). 
 


