
                     

 

Op zaterdag 23 maart 2019 werd in Kuringen gevierd dat ongeveer 777 jaar geleden de 
eerste paardenjaarmarkt plaatsvond: De Loonse graaf Arnold IV gaf rond 1442 aan Curange 

de rechten om “langs den Demer aan het Prinsenhof” een paardenmarkt te organiseren op 
17 maart, de feestdag van hun patroonheilige Sint Gertrudis. Het precieze jaartal is niet 
gekend, het is een gok in het midden van de ambstperiode van Arnold IV.  
De markt werd een traditie en jaarlijks op Sint-Gertrudis, “half mjàt” zakten duizenden 
mensen af naar het dorp om er te slenteren tussen de kilometerslange sliert paarden. Het 
spektakel van bieden en afbieden, kopen en verkopen van de paarden die opgesteld stonden 
van de Grote Baan tot aan de Herckenrodedreef trok toeschouwers van zelfs over de 
grenzen heen. Bezoekers kwamen niet enkel voor de paarden, maar ook voor de 
circusartiesten die op de markt hun kunstjes showden. Er waren destijds ook goochelaars, 
ijzerbrekers, messenwerpers en liedjeszangers…  
In het midden van de vorige eeuw taande langzaam maar zeker de traditie. De 
paardenjaarmarkt werd nog gesierd door een handvol pony’s, ezels en afgeleiden zoals 
kippen en geiten.  
In 1979 echter startte dankzij enkele enthousiaste Kuringenaren de vernieuwde editie van 
deze ooit zo befaamde markt. Deze vernieuwde versie gaat door op de eerste zaterdag na 17 
maart. In 2019 vond de 40ste editie van de moderne paardenjaarmarkt plaats op zaterdag 23 
maart. Dit was het officiële programma: 
 
06.00 aankomst eerste paardenhandelaars en start jaarlijkse paardentelling 
08.30 Jachthoornblazers Sint Hubertus Nieuwenhagen 
09.00 Heilige Eucharistieviering onder auspiciën van “Sint Gertrudis Broederschap” 
10.00 Paardenzegening & Officiële opening door de Burgemeester 
10.05 Paardenshows : fluisteraar, turnen te paard, paardenshow met Friese paarden 
11.00 Prijsuitreiking “Kleurwedstrijd” i.s.m. Kuringse basisscholen en aansluitend beloning 
mooiste verhaal rond de zoektocht naar “GELUKS-plekjes” in Kuringen … 
11.15 Paardenshows: fluisteraar, turnen te paard, paardenshow met Friese paarden… 
 



 
 
Naast de optocht van de Sint-Gertrudis Broederschap was er doorlopend :  
Gewone markt, verdeling van de paardenmarktkrant, een hoefsmid, country-dansen in de 
feesttent, orgelmuziek, een fotograaf, jachthoornblazers St. Hubertus Nieuwenhagen (NL), 
diverse optredens, een “kop van Jut” om op te slaan… 
 

            
Straatmuzikanten     mechanisch orgel 

 

          
Jachthoornblazers St. Hubertus Nieuwenhagen    Kop van Jut 



De paardenhandelaars met hun paarden vormen nog steeds het hart van de markt.  
In 2018 telde de markt meer dan 100 paarden die door hun eigenaars voor dag en dauw aan 
het touw gespannen werden. Ze wachten op geïnteresseerde kopers om dan met 
handgeklap hun paard van de hand te doen. In 2019 waren er ongeveer evenveel paarden te 
koop. 
 

       
 
 

Op het terrein hebben zijn enkele paardenshows geprogrammeerd. 

     
Turnen op paarden       parade met Friese paarden 
 

En natuurlijk veel randanimatie: 

    
country-dances in de feesttent    er zijn ook kippen te koop 



Omdat het getal 777 feestelijk klinkt hebben de organisatoren er een ‘gelukseditie’ van 
willen maken, want 7 is een geluksgetal. Er was een grote tekenwedstrijd, en alle kinderen 
die in Kuringen naar school gaan, kregen via de school een mooie tekening om in te kleuren. 
Voor de winnaars waren er mooie waardenbons van lokale winkels.  

 
 

 

Aan alle Kuringenaren werd gevraagd om een verhaal te sturen rond hun 
persoonlijk “GELUKSPLEKJE” in Kuringen. Waar ligt het? Waarom juist daar…? 
Een voorbeeld:  
Mijn GELUKSPLEKJE ligt midden in het bos… aan het einde van de Rode Rokstraat wandel je 
“het bos” in en een eindje verderop waar de bomen dicht tegen mekaar staan, aan de 
rechterkant, loop je naar een open plek waar 4 immense bomen stonden, daar waar 
verliefden hun initialen in die bomen kerfden, daar ligt mijn GELUKSPLEKJE. Daar bouwde ik 
samen met mijn vader zaliger ooit een fantastisch kamp. Met dorre takken en groene varens, 
een héél groot kamp, zo eentje zoals er nog nooit eerder ééntje gebouwd werd in Kuringen. 
Een heerlijke woensdag namiddag…  en het vieruurtje met drank en koekjes maakte het 
helemaal onvergetelijk… 
 
Deze oproep kende echter weinig succes, wat nog maar eens aantoont dat volkscultuur niet 
ontstaat op vraag maar vanuit de betrokkenen zelf 
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Enkele weetjes 

De burgemeester opent elk jaar de paardenmarkt officieel door het slaan van een hoefnagel 
in een hoefijzer… inmiddels is het vierde hoefijzer in gebruik sinds de heropleving van de 
paardenmarkt in 1979 

Bakkerij LEONARDUS bakt speciaal voor de paardenjaarmarkt  paardenvijgen volgens  een 
geheim recept dat ze goed bewaren. Die paardenvijgen zijn een overblijfsel van een 
wedstrijd tussen de Kuringse bakkers in de jaren tachtig van vorige eeuw, waarin gevraagd 
werd iets “lekkers” te bakken rond het thema paardenmarkt. Bakker GILIS won die wedstrijd 
destijds met zijn ‘paardenvijg’. De Boezeroenen (volksdansgroep van Kuringen) verkopen elk 
jaar meer dan 1000 paardenvijgen. Dit jaar waren ze voor 12u uitverkocht. 

 
de paardenvijgen van bakkerij Leonardus 

De broederschap Sint Gertrudis organiseert  jaarlijks een orgelconcert in de Sint 
Gertrudiskerk, een duidelijke link tussen Sint Gertrudis en de paardenjaarmarkt. Wijlen 
André Corthouts startte met deze concerten . Dit jaar vond de tiende editie plaats met onder 
meer het Sint-Ceciliakoor van Kuringen. 



 
De Sint-Gertrudiskerk van Kuringen 

De broederschap haalt elk jaar ook zijn eeuwenoude flambauwen uit, om de pastoor te 
begeleiden naar het terrein achter de kerk waar de zegening van de paarden doorgaat. Ook 
de vermaarde Belgische trekpaarden begeleiden de pastoor op deze tocht. 

Veel Kuringenaren keren naar aanleiding van dit feest bij “half mjàt” terug naar Kuringen om 
er nog eens samen te zijn met vrienden en familie… 

Een dorpsgewoonte die traditie geworden is: de broers COENEN spelen hun jaarlijkse 
kaartwedstrijd tegen de broers ROBBEN in café “In’t Dorp”. De belangrijke rol van de cafés 
blijkt ook uit de bierviltjes die verspreid werden om alle cafébezoekers te verwittigen dat het 
weer bijna “half mjàt” is… 



Op vrijdagavond was er een  FRIDAY NIGHT benefit : een dansavond die een vaste afspraak is 
voor heel wat Kuringenaren om het feestweekend in te zetten. De AMBI(D)ANCE jeugdfuif 
ging echter dit jaar 2019 niet meer door. In de plaats bood de KLJ nu een héél ander concept 
aan aan de jonge Kuringenaren… een “après ski” zonder sneeuw… 

 
De info en tekeningen van de Kuringse tekenaar Dré komen van www.paardenmarktkuringen.be  

Er is ook een facebookpagina van de paardenmarkt: https://www.facebook.com/paardenmarktkuringen/ 

 

Verzameld door Luk Indesteege in maart 2019 
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