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Schaarknipwerk Bertje Gielis 



Beste VVKB Vrienden, 

Dit is het eerste nummer van De Driesprong zonder Willy Cobbaut. 

De laatste 3 nummers werd het voor Willy steeds moeilijker, maar 

“opgeven” stond niet in zijn woordenboek. Hij is blijven vechten tot 

het einde en dat zullen we nooit vergeten. Meer en meer nam 

Magda, zijn echtgenote, werk van hem over, heel dikwijls op 

aanwijzing van Willy.  Magda stelde verder De Driesprong samen, 

zorgde voor het drukken en “samenrapen” van de bladzijden. En dat 

deed ze niet alleen nu, maar heeft ze zovele jaren, achter de 

schermen gedaan.  We wisten dit wel, maar hebben dit veel tè 

weinig beseft, en zeker niet voldoende geapprecieerd. Achter elke 

sterke man staat een sterke vrouw en omgekeerd. Willy en Magda, 8 

jaargangen en 48 nummers van De Driesprong, niemand weet 

hoeveel energie en werk daar in is gekropen. En dat is nog niet alles 

want daarvoor waren er zo vele nummers van De grote Ronde, het 

tijdschrift van VVKB van “voor de fusie”. Wij zijn jullie beide 

ongelofelijk dankbaar voor dat alles. Willy we zullen je missen op de 

zovele vergaderingen en bijeenkomsten, en Magda, we hopen dat 

we jou nog heel dikwijls gaan terugzien. Een hele grote BEDANKT 

van VVKB en van de hele Vlaamse en internationale 

volksdanswereld. 

Gelukkig, en dat hebben we ook met Willy en Magda voorbereid, 

wordt dit werk verder gezet. Een tijdschrift is een onmisbaar 

instrument om een vereniging te laten leven en om de leden met 

elkaar te verbinden.  

Koen Denduyver wordt hoofd redactiesecretaris. Wij waren heel blij 

dat Koen deze opdracht nog wilde toevoegen aan zijn, al heel 

indrukwekkende reeks van opdrachten. Professioneel heeft hij niet 

alleen een zware directiefunctie maar daarnaast is hij 

gouwvoorzitter van West-Vlaanderen, danst hij en geeft hij 

dansleiding in verschillende West-Vlaamse groepen en werd hij 

recent verkozen als lid van het VVKB bestuur. En waarschijnlijk ben 

ik nog wel enkele zaken vergeten.  



Eddy Picavet blijft lid van de redactieraad. Samen met Willy was hij 

de drijvende kracht achter het opnieuw oprichten van een 

tijdschrift voor VKKB op het  moment dat VVKB terug zelfstandig 

werd. Eddy en Willy waren al zovele jaren een onafscheidelijk 

team. De grote Ronde, de moeilijke periode in de “fusie” en De 

Driesprong zij hebben het allemaal, zovele jaren lang, SAMEN 

gedaan. De pen en de inspiratie van Eddy waren onmisbaar. Eddy we 

hopen dat je nog lang zal kunnen meewerken met De Driesprong en 

dat je ook dit nieuwe team mee zal kunnen inspireren. 

Ook Fred Scholliers blijft in de redactieraad. Fred hoort bij VVKB en 

de Vlaamse Volksdans als zand op het strand en als water bij de zee. 

Fred is op elke activiteit en maakt de juiste foto’s die gewoon 

kunnen gebruikt worden wanneer dat nodig is. “Eén foto zegt veel 

meer dan duizend woorden”. Fred doet dit al zo vele jaren en blijft 

dit onvermoeibaar verder doen. En ook hier zou dit niet mogelijk 

zijn zonder Lieve, zijn echtgenote, die ervoor zorgt dat Fred is waar 

hij moet zijn, en niets vergeten is. 

De redactieraad was al uitgebreid met Eddy Lepercq. Eddy is 

bestuurslid van de VVKB Volkskunstgroep De Vlasblomme uit 

Bissegem. Hij is ook  verantwoordelijk uitgever van “’t Boetiekske” 

het ledenblad van de Vlasblomme. Dit tijdschrift is intussen al aan 

zijn 38° jaargang toe. Dus Eddy zal zeker een waardevolle aanwinst 

zijn in de redactieraad. 

Wij zijn Koen, Eddy en Eddy en Fred heel dankbaar dat zij deze 

zware opgave willen verder zetten, en wij wensen hen veel succes. 

Nog meer dan vroeger doen wij een warme oproep om zoveel 

mogelijk verslagen, familieberichten en interessante artikelen door 

te sturen naar de redactieraad. Zo help je deze mensen het werk 

een beetje te verlichten en help je de band tussen de VVKB’ers en 

de VVKB groepen nauwer aan te halen. 

Intussen is ook de 51° Europeade in Polen voorbij. Ondanks alle 

scepsis vooraf was deze Europeade ZEER geslaagd. Er waren 

weliswaar iets minder deelnemers, maar dit had zonder twijfel te 

maken met de afstand, kosten en misschien ook een heel klein 



beetje een voorgevoel van “wat zal dat worden”. Eens te meer 

hebben de afwezigen zwaar ongelijk gehad en zullen de aanwezigen 

beamen dat het een PRIMA Europeade was. Het weer zat wel niet 

altijd mee. Woensdagavond was er bij voorbeeld een prachtige 

openingsvoorstelling op het marktplein met heel veel aanwezigen. 

Plotseling begon het echter zwaar te regenen, en werd het plein 

letterlijk schoon geveegd. De avondvoorstellingen daarentegen 

waren in een prachtig, overdekt amfitheater en dit amfitheater zat 

twee maal afgeladen vol. De dansen van de regio’s waren prachtig. 

Ook het Vlaamse optreden eventjes voor het slot was tiptop!! Ik ben 

zeker dat iedereen met volle teugen genoten heeft en zeker nog 

nageniet!  

Dit moet een uitnodiging zijn om, ook vanuit Vlaanderen, 

MEER deel te nemen aan de Europeade. Het is zoals heel 

dikwijls: wie er eens van geproefd heeft, raakt er niet 

meer van los. Maar jonge mensen die nog nooit de 

gelegenheid gekregen hebben om de Europeade te leren 

kennen, weten niet wat ze missen.  

Bestuursleden van groepen het loont echt de moeite om mensen te 

motiveren om mee te doen. Het bevordert het groepsgevoel, het 

Vlaamse VVKB gevoel en het internationaal Europeade gevoel. Wie 

meer informatie wil, het VVKB bestuur wil jullie heel graag helpen. 

Deze (her)motivatie-actie doen we niet in alleen in Vlaanderen maar 

gaan we over alle Europese groepen uitspreiden. Mensen die de 

Europeade kennen weten dat de beste Europeades plaats vinden in 

kleinere steden. Daar is alles overzichtelijker en daar voelt men dat 

de bevolking meeleeft. Dit was zeker zo in Gotha, Kielce en zal 

zonder twijfel ook het geval zijn in Helsingborn! Dus aarzel niet en 

probeer uw groep te motiveren om mee te trekken naar Zweden!! 

 

Uw voorzitter, Theo Smet 
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Met grote dankbaarheid en erkentelijkheid ! 

Deze editie ademt een heel speciale sfeer: enerzijds van enige 

ontreddering maar anderzijds ook van grote dankbaarheid. Want door 

omstandigheden moet Willy Cobbaut als redactieverantwoordelijke  

afhaken. 

Wat hij en Magda voor “De Driesprong” betekend hebben, kan moeilijk 

worden overschat. Als ons tweemaandelijks tijdschrift vandaag tot een 

begrip is gegroeid, is dat in ruime mate aan de familie Cobbaut – 

Vermeiren te danken. 

“ De Driesprong “ was zijn zorgenkind waarmee hij dag aan dag bezig 

was. Toen met de invoering van het “decreet” vrij vroeg diende ervaren 

dat het gemis van een eigen tijdschrift de band tussen de groepen 

dreigde te verzwakken, was Willy de eerste die aandrong op een herstart 

van een eigen tijdschrift, in de geest van de vroegere “Grote Ronde”. 

Ruim acht jaar heeft hij de planning bedacht, de bijdragen verwerkt, de 

informatie gebundeld, zelf bijdragen geschreven, illustraties opgezocht, 

alles in vorm gegoten, geplakt en persklaar gemaakt, geniet, verzonden, 

…. Kortom! “De Driesprong” was zijn werk; de jongste edities met ruime 

medewerking van Magda, die steeds tekende voor de verzending. Wij 

kunnen hun daar alleen maar zeer dankbaar voor zijn. En het is goed dat 

eens nadrukkelijk te zeggen en te onderstrepen. Dank u wel, Magda en 

Willy! Wij beseffen hoe moeilijk het voor je was je vlag af te geven. 

Maar als het niet anders kan … In elk geval zullen wij jullie missen! 

Koen Denduyver, gouwvoorzitter van West-Vlaanderen,  werd bereid 

gevonden hun taak over te nemen. Wij zijn ook hem daar zeer 

erkentelijk om. Als redactielid en medewerker aan de “Grote en kleine 

Ronde” destijds en de Driesprong en sinds 2006 als verantwoordelijke 

voor West-Vlaanderen kent hij beslist al het klappen van de zweep. 

Wij wensen hem graag alle succes in dienst van VVKB. 

Op de steun van het redactieteam kan hij alvast blijven rekenen ! 

Namens de redactie, 

Eddy Picavet 

 



Dank Willy ! 

Tijdens de uitvaartplechtigheid op zaterdag 7 juni 2014 namens de Vlaamse 

Volkskunstbeweging uitgesproken door Eddy Picavet, redactielid 

Ik heb vandaag een vriend verloren, 
een trouwe kameraad; 
Eerlijk, oprecht en consequent, 
zowel in woord als daad !  
 
Wij hebben samen in de volkskunst een heel traject afgelegd. Jij  
ruim veertig jaar als gewaardeerd muzikant en bestuurslid bij 
Reynout-Dendermonde, Fred als voorzitter; ik als spelend lid bij 
Edelhart-Zottegem. Sporadisch ontmoetten we mekaar via 
festivals, optredens in binnen- en buitenland, volksdansfestivals, 
bij redactievergaderingen. Maar wij leerden mekaar pas echt 
kennen via de Europeades. Wij waren altijd samen zodat men ons 
wel eens omschreef als de drievuldigheid. 
 
Er was de tijd van De Grote Ronde, het Danspunt-magazine en nu 
ook al jaren De Driesprong, dat wij met enkelen uit de grond 
stampten om de banden tussen het bestuur van de Vlaamse 
Volkskunstbeweging en de basis weer sterker aan te halen. Het 
was uw idee, Willy, en jullie zorgenkind, ruim acht jaar lang. Wij 
hebben er altijd met veel plezier aan meegewerkt. Je was ook 
een bezielend en schitterend hoofdredacteur. Ook van de 
“Mededelingen”, tijdschrift van de Vereniging voor Vlaams-
Nationale Auteurs, waarin je mijn cursiefjes graag opnam. Ik ben 
u daar heel dankbaar voor. 
 
Nog vorig jaar rond deze tijd waren wij in Canada, waar je zo had 
naar uitgekeken. Het was ons opgevallen dat je stiller was dan 
gewoonlijk en vrij vlug moe. In extremis moest je later verstek 
laten  gaan voor de Europeade – de vijftigste – in Gotha. Samen 
met de vele vrienden hoopten wij dat je er in Polen weer zou 
bijzijn. Het is helaas een definitief afscheid geworden. 
 
Maar wij zullen doorgaan. Dat zijn wij je verplicht. Wij zullen er 
bijzijn in Kielce (Polen) en in Helsingborg (Zweden). En daarna. 
Bij leven en welzijn. En wij zijn er zeker van dat jij vanop de 
“over-oever” bij ons zult zijn. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dank je Willy voor zoveel dat je voor ons en de VVKB betekende 
en voor wat je ons gaf : je bezielend geloof, je aanmoediging,  je 
inspiratie, je vriendschap. Wij zullen je missen ! 
 
Ik heb vandaag een vriend verloren, 
zo trouw en zo oprecht. 
Ik heb vandaag een vriend verloren. 
En dat, dat meen ik echt ! 
 
Magda, kinderen, kleinkinderen en de hele familie, wij wensen 
jullie veel sterkte en moed in de moeilijke dagen die je nu moet 
gaan. Je kunt op ons blijven rekenen ! 
 

Je twee wapenbroeders Fred en Eddy 
en de vele vrienden van de VVKB 

 
Baardegem, aan de vooravond van Pinksteren 7 juni 2014 
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De derde keer… 

Willy Cobbaut, ondermeer lid van volksdansgroep Reynout, secretaris van de Vlaams 

Nationale Auteurs en lid van de Kempische schrijvers, was een zeer wijze man die nauwgezet 

veel wist te organiseren en daarom door velen erkend en geliefd.  

Ik kende hem aanvankelijk niet persoonlijk, maar hij was als eindredacteur van de driesprong, 

de contactpersoon om familienieuws en groepsactiviteiten per e-mail door te geven. Willy 

ontving van mij geregeld ook ”’t Boetiekske”, ons ledenblad van vkg De Vlasblomme Bissegem 

vzw waarvoor ik al enkele jaren verantwoordelijk ben en hieruit kwamen ook soms artikeltjes 

die in de driesprong werden verwerkt. 

Willy vroeg mij om de VVKB-Nieuwjaarsbijeenkomst van 18 januari in de Salons Mantovani te 

Oudenaarde te verslaan. Hij was blijkbaar tevreden met mijn bijdrage die hij ‘zeer degelijk’ 

noemde en mailde mij terug met de vraag of ik ook een verslagje wou maken over de 

meiboomplanting op 4 mei te Deurne. Hoewel ik me met zijn vraag gecharmeerd voelde 

moest ik Willy ontgoochelen want op die dag was ik helaas verhinderd om de 

meiboomplanting mee te maken. Onze voorzitter Theo zou een oplossing helpen zoeken en 

die werd dan ook gevonden in de persoon van André Couvreur die het op zich nam. 

Een derde vraag van Willy om aan de driesprong mee te werken kwam er niet, want op 28 

mei 2014 verloor hij de strijd tegen een hardnekkige ziekte en verliet de man die ik nauwelijks 

kende maar voor wie ik een stille bewondering koesterde vroegtijdig dit leven. 

 

De opkomst was op de 

eerste tropische dag van 

juni zo groot dat velen 

niet tijdens de dienst in 

het prachtige kerkje 

plaats konden nemen en 

tot aan de offergang 

buiten bleven wachten. 

 

Het werd een mooie, waardige dienst waarbij nogmaals duidelijk werd over welke gaven 

Willy beschikte en hoe de gedreven man zijn talenten goed benutte. Willy koos ook zelf de 

pakkende liederen die tijdens zijn uitvaart door het plaatselijk gemengd koor op een 

prachtige manier werden vertolkt. Op het eind van de dienst weerklonk gepast ook het 

gekende avondliedje. 

Voor de middag namen heel wat vrienden en VVKB-leden op het kerkhof afscheid van Willy 

en de familieleden werden hierbij nogmaals gecondoleerd. 

Bedankt Willy voor je nooit aflatende inzet, je was voor ons allen een voorbeeld om in onszelf 

te blijven geloven en verder op weg te gaan.                                                            Eddy Lepercq 



Even voorstellen … 

ROLAND DECORTE, 

regisseur Europeade 

Vijftig jaar Europeade ! Een 

gouden jubileum dat wij vorig 

jaar nog feestelijk mochten 

vieren in Gotha, Thuringen, 

Duitsland. 

Bescheiden gestart in 1964 in Antwerpen, is ze doorheen de jaren 

uitgegroeid tot een beweging die zowat heel Europa heeft veroverd. Dit 

jaar, tien jaar na haar toetreding tot de Europese Gemeenschap, zijn wij 

voor de eerste maal te gast in Polen. Meer bepaald in de stad Kielce in 

het zuidoosten, dat al nauwe banden onderhoudt met Gotha, vorig jaar 

nog gaststad. 

Na Johan Van der Bracht in 1964 in het Sportpaleis te Antwerpen, 

tekenden later Piet Jacobs, Piet Pottie en Harry Reyntjens voor de 

algemene leiding. Sinds 2005 nam Roland Decorte deze opdracht over. 

Als aanloop naar de 51ste editie van 23 tot en met 27 juli in Kielce 

(Polen) en Roland’s “tienjarig jubileum”, gingen wij hem half juni 

opzoeken in het landelijke Pulle in de Antwerpse Kempen.  

Het werd een gezellige babbel met een zeer sympathiek man en vlot 

causeur.  Over de volksdansgroep “De Uiltjes”, waarvan hij ook al jaren 

voorzitter is, en uiteraard over het vijfdaags credo van kleur, beweging, 

levensvreugde, als getuigenis van het bezielend geloof in de eigen 

volksaard. Gedragen op de ritmes van de volksmuziek, dans, zang en 

tradities. 

Even voorstellen 

Roland Decorte werd in Brasschaat geboren in een gezin van zes 

kinderen. Later verhuisde men naar Ekeren. Al van jongs af was daar de 

belangstelling voor de volksdans; vooral omdat hij zo mee kon met zijn 

grotere broers. Vader oordeelde immers dat, samen met moeder,  de  

opvoeding van de kinderen hun opdracht was, maar dat hun vorming best 

kon gedragen worden binnen een vereniging die zij dan nog zeer genegen 
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“ Zo ben ik daar als kleine pagadder vrij vlug ingerold. Aanvankelijk als 

één van de Wijzen bij het Driekoningen zingen, pas later als danser. Het 

was tante Jo (Vervloet), die van de groep“Uilenspiegel” kwam, die onze 

groepsnaam bedacht. Ik heb van haar heel veel geleerd. In 1983 werd ik 

voorzitter. Ik ben het tot vandaag gebleven. Was het aanvankelijk een 

kern van  ouderen, later kwam er de kindergroep “De Pagadderkens” en 

jeugdgroep bij. Men kon ook rekenen op een gedegen muziekgroep, 

waarmee meer opnamen werden gerealiseerd en zelfs een heuse LP.” 

Vandaag telt de groep, die een gedegen reputatie geniet,  zowat zestig 

leden over meer kernen verdeeld. 

Beroepsmatig droomde Roland ervan architect te worden maar zeven 

jaar studie leken hem wel wat veel. Hij kwam in het bankwezen terecht. 

Later schakelde hij over naar de boekhouding. Vandaag is hij meer dan 

actief bij een Antwerps bedrijf. 

De Europeade 

“Toen Piet Pottie afhaakte had toenmalig internationaal voorzitter 

Bruno Peeters me al eens gepolst om zijn taak over te nemen. Maar ik 

kon er niet op ingaan omdat ik het op beroepsvlak toen zo druk had. 

Harry Reyntens heeft dan de algemene leiding enige tijd overgenomen. 

Maar sinds Quimper (2005) heb ik de regie toch aanvaard.” 

Met ruim succes trouwens en permanent sleutelend aan aanpassing en 

verjonging en een gedegen regieconcept. 

Een toch wel zenuwslopende opdracht 

“Er komt eigenlijk toch wel heel wat bij kijken. Je kan nooit werken 

volgens een vast patroon want elke gaststad heeft zijn eigen unieke 

kansen maar ook zijn beperktheden. En daar moet je willens nillens 

rekening mee houden. Het ene jaar is een amfitheater de locatie, het 

andere is dit een sportstadion. Ook de financiële mogelijkheden spelen 

een rol. Elke deelnemende groep (dit jaar zo maar eventjes 180 

groepen) een plaatsje geven in het programma is ook geen sinecure. 

Voor de optocht opteren wij voor een straatbreedte van liefst 8 tot 10 

m. Dit om onze vendeliers voldoende ruimte te geven. Maar dat is niet 

altijd mogelijk. Vandaag staan wij toch zo ver dat wij qua techniek een 

gedegen dossier hebben uitgedokterd waarin tot in het kleinste detail 

de technische vereisten zijn verwerkt.” 



“ Ook al zitten wij gebonden aan een enigszins vast patroon, toch 

streven wij waar het kan naar aanpassing,verjonging, verfrissing, 

afwisseling.  Zo schakelen wij dit jaar opnieuw de dodenhulde in die wij 

enkele jaren geleden afvoerden. Dit ook op nadrukkelijke vraag… Ook de 

zogenaamde workshop voor de kinderen, werd omgeturnd tot het 

aanleren van een gemeenschappelijke dans die op de slotplechtigheid 

wordt gepresenteerd…. Ik kan gelukkig steunen op een voortreffelijk 

regieteam van een twintigtal bezielende medewerkers voor wie het ook 

vijf lange en zenuwslopende dagen zijn. In september maken wij dan 

met de ganse equipe een interne evaluatie waarin zowel positieve als 

negatieve op- en aanmerkingen aan bod komen en openhartig worden 

uitgepraat en naar eventuele oplossingen wordt gezocht. 

Maar het blijft toch altijd een uitdaging want er zijn niet alleen de 

openings - en slotplechtigheid, maar ook de straatoptredens, de 

kooravond, de optocht van de duizenden deelnemers die steeds voor 

heel wat ambiance en geestdrift zorgen en een massa belangstellenden 

lokken. Zodat vijf dagen lang de gaststad wordt overrompeld door 

zoveel kleur en beweging, die zindert van levensvreugde en bezielend 

geloof in de eigen volksaard. En een Europa van de harten uitstraalt, 

één in bonte verscheidenheid …  Dat regieteam is goud waard en ik heb 

daar alle respect en bewondering voor.” 

Wij zijn er vast van overtuigd dat de Europeade in Kielce een ruim 

succes wordt. Voor Roland Decorte zijn tiende editie als regisseur. En er 

volgen er vast nog heel wat meer. Bij leven en welzijn. Zijn 

enthousiasme groeit nog jaar na jaar. Dat mochten wij vaststellen 

tijdens die gezellige babbel die namiddag in Pulle, waar het Zuid-

Afrikaans wit wijntje, de koffie en het hapje heerlijk smaakten. Maar 

waar vooral de heel toffe sfeer domineerde. 

Dank Roland voor het gezellig en open gesprek. En toy! toy! toy! 

 

Ondertussen is de Europeade 2014 vandaag al herinnering geworden. Een 

uitgebreid verslag daarvan lees je elders in deze Driesprong. 

                                                        Eddy Picavet 

 



Bij zijn negentigste verjaardag … 

GELUKWENSEN VOOR JOS MERTENS 

Onlangs publiceerde Frans Van Campenhout 

zijn tweede bundel “Dilbeekse Koppen”. 

Daartussen ook een bijdrage over Jos 

Mertens, grote vriend van de VVKB en 

componist van o.a. het innig mooie en 

sfeervolle “Wazig Avondduister”, waarmee 

meer volksdansbals en dansstonden worden 

afgesloten. 

 

Het leek ons een goede gelegenheid om even de schijnwerper te 

richten op een zeer getalenteerd en creatief man die als componist, 

begeleider van tal van vocalisten en orgelist,  meer dan zijn gulden 

sporen heeft verdiend. Om zijn vele verdiensten en uitstraling op 

het gebied van taal en cultuur werd hem trouwens de Gulden Spoor 

toegekend. Uit de handen van kardinaal Danneels ontving hij ook 

het gouden Sint-Romboutskruis, de hoogste kerkelijke 

onderscheiding. Sinds 2009 is hij tevens ereburger van Dilbeek. 

Veelzijdig man 

Jos Mertens werd op 17 oktober 1924 in Ternat geboren. Moeder was 

huishoudster, vader onderwijzer. Na de basisschool volgde Jos als intern 

de Grieks-Latijnse in het Ascanuscollege in Asse. De oorlogsjaren (1941-

1942) dwongen hem de retorica in het Sint-Jozefgesticht Don Bosco, een 

tijdelijke afdeling van de gelijknamige school in Zwijnaarde, te 

voltooien. Tussendoor leerde hij er orgel spelen want zijn muzikaal 

talent kwam al zeer jong tot uiting. In zijn vrije tijd schreef hij zelfs al 

enkele composities. Maar door de oorlog zat er geen muzikale opleiding 

aan het Lemmensinstituut in.  

In 1942 vond hij tijdelijk werk in een ministerie. En in 1945 kon hij 

definitief aan de slag bij de Kredietbank , waar hij een succesrijke 

carrière uitbouwde die bekroond werd met de promotie tot adviseur in 

de hoofdzetel te Brussel. In 1987 ging hij met pensioen. 

 



Zijn drukke carrière belette echter niet dat de muziek hem bleef 

achtervolgen en inspireren. Dat is tot vandaag zo gebleven. 

“De muziek is altijd mijn passie geweest, ik zou ze niet kunnen 

missen” onderstreepte hij meermaals zelf. 

Als pianist of organist werkte Jos Mertens mee aan een groot aantal 

concerten, liedrecitals (met o.a. mezzo - sopraan Vera Versieck, die hij 

ook begeleidde op de “Vlaamse Week” in Stellenbosch(Zuid-Afrika)),  

zangavonden, schoolzangfeesten. Regelmatig werd hij ook gevraagd om 

mee te werken aan het Vlaams-Nationaal Zangfeest. Voor de 77ste editie  

onlangs in de Lotto Arena te Antwerpen schreef hij nog een treffende 

orkestintroductie voor de finale. 

Persoonlijk heb ik heel mooie herinneringen aan zijn cantate “Kringen 

van Tijd”, waarin hij op een rijk gevarieerde poëtische tekst van Julien 

Librecht, lyrisch gestalte geeft aan de kringloop van het leven in 

harmonie met de grootsheid van de natuur. “ Jeugd, volwassenheid, 

levensherfst en  ouderdom, vinden een universele belichaming in lente, 

zomer, herfst en winter.” 

Andere werken zijn o.a. de “Galmaardse Suite” waarvan de titel later in 

“Brabantse Suite” werd gewijzigd; “Song of Memory”; “Tien Miniaturen”;  

… Ook heel wat piano- en orgelmuziek, naast missen en liederen. 

Sinds het overlijden van zijn echtgenote in 2010 woont Jos alleen in de 

wijk Nieuwenbos in Groot-Bijgaarden te midden van zijn vele partituren, 

zijn vleugelpiano en de herinneringen aan een rijk en zeer gevuld leven, 

zijn ruime tuin met struiken en bloemen die hij zelf nog onderhoudt en 

verzorgt. Ook is hij nog altijd organist van de Sint-Egidiuskerk in zijn 

thuishaven. 

Aan de vooravond van zijn negentigste verjaardag op 17 oktober wensen 

wij hem namens de VVKB graag nog heel wat werkkracht en inspiratie. 

Het ga je goed, fijne vriend! 

                                                                                            Eddy Picavet 

 

 

 



OMTRENT FAMILIENAMEN  IN ONZE CONTREIEN 

Deel 1 

Er is de jongste tijd wel enige commotie ontstaan rond het 

wetsvoorstel voor de dubbele naamvermelding. Het gaf voor ons 

aanleiding om naar ontstaan en evolutie van onze familienamen  te 

gaan peilen. Het standaardwerk “Woordenboek van de 

familienamen in België en Noord-Frankrijk” van Dr Frans 

Debrabandere (grondig herziene en vermeerderde uitgave door 

uitgeverij L.J. Veen, Amsterdam/Antwerpen 2003) bleek daarbij 

een gedegen bron van informatie. 

In een eerste deel willen wij peilen naar ontstaan en evolutie van 

onze familienamen. In een tweede deel zetten wij dan de top 10 

van de meest frequente familienamen, zowel voor ons land als voor 

Nederland,  op een rijtje. 

Ontstaan en evolutie 

Onze voorouders, de Germaanse volksstam van de Franken, hadden 

een éénnaamssysteem. Eén naam volstond, omdat bijna iedereen 

een verschillende naam kreeg. Dat was mogelijk door het 

combineren van naamelementen tot steeds nieuwe tweedelige  

samenstellingen. 

In de middeleeuwen is het Germaanse éénnaamssysteem langzaam 

maar zeker in verval geraakt en geleidelijk vervangen door een 

tweenamensysteem, bestaande uit een voornaam en een toenaam. 

Deze ontwikkeling was toe te schrijven aan een samengaan van 

verschillende factoren; 1. de christianisering 2. de verarming van 

het naamsysteem 3. de onderscheidingsdrang 4. de toename van de 

bevolking in de steden 5. het typeren van de medemens. 

De kerstening of christianisering deed heel wat Germaanse 

persoonsnamen in de vergetelheid raken. Hoewel het tot aan het 

Concilie van Trente (1545 – 1563) geen verplichting was om een 

christelijke doopnaam te dragen, werd toch vaak de voorkeur 

gegeven aan een naam uit de Bijbel. Meteen werden heel wat 



vreemde namen geïntroduceerd: uit het Hebreeuws (bv Johannes), 

het Grieks (bv Stefaan), het Latijn (bv Marcus). De Germaanse 

namen bleven wel behouden in zoverre er heiligen met deze naam 

voorkwamen (Bernard, verlatijnst tot Bernardus). 

In de 12de eeuw werden enkele heiligennamen zeer populair : 

Johannes, Petrus, Nicolaus en Wilhelmus voor jongens; Maria, 

Catharina, Margaretha voor meisjes. 

Mede door gebrek aan voldoende heiligennamen kregen een massa 

dopelingen dezelfde naam. In de 10de eeuw waren er b.v. in het 

Gentse voor 287 personen nog 259 verschillende namen, maar in de 

13de eeuw droeg een derde van de mannen, vermeld in de 

oorkonden van Sint-Bernards-aan-de-Schelde, de naam van 

Johannes, Nicolaus of Wilhelmus. Het beperkte aantal beschikbare 

namen vormde een belangrijke oorzaak voor de afbraak van het 

éénpersoonssysteem. Om de vele personen die Jan of Wilhelmus 

heetten van elkaar te onderscheiden werd een tweede naam 

toegevoegd. Zo bv Jan Jans sone> Janssen (zoon van Jan); 

Wilhelmus de Smet. 

Het Germaanse naamgevingssysteem verarmde door wat men als 

mechanische vernoeming omschrijft : vader en (oudste) zoon kregen 

dezelfde naam. Vernoeming werd een mode bij de 

hoogmiddeleeuwse adel. In die middens werden bepaalde namen 

van generatie op generatie overgedragen. Van de adel zakte de 

mode af naar de lagere adel, naar de patriciërs en tenslotte naar de 

gewone lieden. 

Een andere aanleiding tot uitbreiding van het éénnaamssysteem was 

de bewuste wil van de hogere standen om zich te onderscheiden van 

het volk. De adel was de eerste groep die een geografischetoenaam 

aannam, waarin op het feodale bezit werd gewezen. Zo in 1292 : 

dominus Johannes de Berthoutdictus de Berlaar. De Berthouts 

hadden heel wat bezittingen in de omgeving van Berlaar. Het Franse 

de en het Duitse von als aanloop in familienamen wijzen op 

adellijke afkomst. Zo bv d’Udekem de Guetechin of von Droste 

zuHülshoff. De mode van de tweenamigheid waaide over naar de 



burgerij. Ook de burgers uit de steden begonnen een tweede naam 

toe te voegen. Die toenaam hoefde niet noodzakelijk geografisch 

van aard te zijn maar kon ook de naam van de vader zijn: bv. 

Wolther , Bruyns soen of Wouter, de zoon van Bruin. 

Nog een andere factor was de opkomst van de steden en de enorme 

bevolkingstoename die er mee gepaard ging vanaf de 12de eeuw. 

Eerst in Vlaanderen, daarna in Brabant en vervolgens in Holland. 

Het typeren van de medemens is ook een motief dat van alle tijden 

is.  Het identificeren en typeren van de medemens gebeurde niet 

alleen op grond van herkomst (bv. Van Brussel, Van de Velde) maar 

ook op basis van het beroep (bv. Desmet, Bakker, Cuypers) of van 

fysische of psychische eigenschappen (bv. De Wilde, De Groot, De 

Langhe,Roobaert) . Deze types komen trouwens overal ter wereld 

voor. 

De ontwikkeling van vaste achternamen verliep geleidelijk. De 

invoering van erfelijke geslachtsnamen ontwikkelde zich van zuid 

naar noord, van stad naar platteland, van de hogere naar de lagere 

klasse van de bevolking. 

Officieel vastgelegd 

Onze familienamen werden officieel vastgelegd in de Franse tijd. In 

ons land gebeurde dat in 1795, in Nederland in 1811. Sindsdien kan 

er, tenzij om gewichtige redenen, niets meer aan de spelling van de 

naam worden gewijzigd en kunnen er ook geen nieuwe namen meer 

worden gevormd. Het aantal familienamen kan enkel worden 

uitgebreid door migratie van buitenlanders met niet-Nederlandse 

namen naar België of Nederland. Zo bv de Italiaanse familienaam di 

Rupo in Wallonië of de Romaanse naam Moureaux in Nederland. 

Betekenis 

Eigennamen hebben geen conceptuele betekenis : ze hebben een 

refererende functie. Ze dienen om te verwijzen naar individuele 

personen en plaatsen. Als mensen vragen: “Wat betekent mijn 

familienaam?”, dan willen ze eigenlijk de historische, de 



etymologische betekenis van hun naam kennen. Haast alle 

eigennamen zijn ontstaan uit soortnamen. In de fase van hun 

ontstaan hadden ze voor kortere of langere tijd dezelfde betekenis 

als deze soortnamen: de eerste drager van de naam Timmerman was 

ongetwijfeld een timmerman ; in een nederzetting die men 

Zevenhuizen begon te noemen, stonden aanvankelijk maar zeven 

huizen. Maar op het ogenblik dat de soortnaam eigennaam wordt, 

gaat de lexicale betekenis verloren: de heer Debacker hoeft geen 

bakker te zijn; de familie Molenaars maalt al lang niet meer en in de 

gemeente Zevenhuizen staan intussen duizenden woningen. Als er 

weinig of niets is veranderd aan de vorm is de etymologische 

betekenis  van onze familienaam nog doorzichtig. Zo bv. De Winter, 

Desmet, De Jong, De Witte, Ooms, Van Ginderachter. Maar heel wat 

familienamen  bevatten woorden die uit de gewone woordenschat 

verdwenen zijn. Zo is de familienaam De Boosere een bijnaam voor 

een kegelaar. 

 

Wie de etymologische betekenis van zijn 

familienaam wil opzoeken, kan o.a. 

terecht bij Dr. Frans Debrabandere: 

Franstaligen bij Jules Herbillon en Jean 

Glisnain te Brussel; voor Nederland op de 

Familienamenwoordendatabank van het 

Meertens Instituut in Amsterdam. 

 

                                                               

Eddy Picavet 

 

 

 

 



Zeezegeningen, botenzegeningen en vissersmissen  

Allen die in hun activiteiten afhankelijk zijn van de zee vertrouwen zich 

gelovig en hoopvol toe aan Hem die zegt : “ Wees gerust, ik ben het, 

Vrees niet.” ( Marcus 6,50) 

Het woord zeewijding vind je niet in het woordenboek. Toch ligt het bij 

vele mensen in de volksmond. De oorsprong van dit gebruik ligt in de 

afvaart van onze vissers naar verre en gevaarlijke visgronden. Het 

verhaal van Jezus die de storm op het meer stilt, heeft hen altijd sterk 

aangesproken. 

Een zegen over de zee uitspreken is dan ook een bede om voorspoed 

voor allen die op zee en van de zee leven. Het meest ingetogen moment 

van elke zeezegening blijft dat ogenblik waarop vissers hun 

scheepsmaats gedenken die op zee hun leven verloren. Vandaag de dag 

richt de zeezegening zich niet enkel meer op de vissersbevolking, maar 

ook op allen die in het kusttoerisme werkzaam zijn en op allen die 

genieten van water, strand en zon. Er zijn zeezegeningen in Nieuwpoort, 

Wenduine, Oostende, Zeebrugge, Bredene, Blankenberge, Koksijde en 

elk jaar op 15 augustus in Knokke-Heist.  

Daar trok de 25ste processie “ Ster der 

zee” doorheen de straten van de stad. 

Ook vkg. De Sloepe is hier al jaren van 

de partij. Helaas was het dit jaar een 

regenachtige maand augustus en vielen 

diverse openlucht activiteiten letterlijk 

in het water.              Koen Denduyver 

 

 

 

Meer dan de 

moeite waard 

zijn langsheen 

de kunst ook de 

talrijke 

visserskapellen, 

verscholen in de 

duinen of zoals 

hier in Heist 

tussen de flats.  

 



 

 



Voor uw agenda 

Za 20 SEPTEMBER 2014 

Volksdansbal van vkg. Juiste Spoor 

Aanvang 19 uur en einde 23 uur met live orkest 

Locatie : Personeelsrestaurant Station Antwerpen Centraal te 2000 

Antwerpen 

Prijs : € 3   Meer info : Jean Vleminx, GSM : 0485 / 17 60 93 

Volksdansbal van vkg. Jan en Trien 

Aanvang 20 uur : Vlaamse en internationale dansen 

Locatie : Parochiezaal Amelberga, Amelbergastraat te 2240 Zandhoven 

Prijs : € 3,50  Meer info : Greet Van Dyck Zoegweg 2 2960 Brecht  

GSM 0499/36 49 89 e-mail : greet.van.dyck@telenet.be 

Za 4 OKTOBER 2014 

Gouwvolksdansfeest West-Vlaanderen bij vkg. ’t Vrij Uurke Zedelgem 

Aanvang 19 uur : Aperitief +paella, koffie+ gebak + dansbal met orkest 

Locatie : School Spes Nostra De Leeuw, P. Staelensstraat 4 te 8210 

Zedelgem 

Prijs : € 15  Meer info en inschrijvingen : Wim Deconinck , GSM : 0485/ 

52 08 80 e-mail : wim@vrij-uurke.be 

Za 18 OKTOBER 2014 

Vedanza van vkg. Zannekin Veurne  

Aanvang 18.30 uur : VEurne DANst ZAnnekin, pakt voor een vijfde maal 

uit met een bruisende Folkavond. Toffe bands spelen ten dans De keuze 

valt dit jaar op de Britse cultuur. Daar bij komt nog dat iedereen bij 

Zannekin hartelijk uitgenodigd wordt voor een eenvoudig maar hartig 

maal : Britse ham met frietjes en warme groentenkrans. 

Folkbal met Abbey Capers Barn Dance Band en BOREAS! 

Locatie : CC Zonnebloem, Zuidstraat te 8630 Veurne 

Prijs : € 20 (apero+maaltijd+bal) kind-12j : € 12 , kind -6j : gratis,  

enkel bal : € 7 euro  Meer info : Ward Vandenbussche,  

Tel : 058/31 46 45 e-mail : zannekin.veurne@gmail.com 

 



Za 25 OKTOBER 2014 

Volksdansfeest van vkg. Den Dries 

Aanvang 20 uur  

Locatie : Ruggenhof, Fr. Van Dyckstraat 46, 2100 Deurne  

Prijs : € 3,50   Meer info : Jean Vleminx, GSM : 0485/17 60 93 

Zo 9 NOVEMBER 2014 

Pier, de Islandvaarder van vkg. ’t Vrij Uurke  

Aanvang 19 uur : Avondvullend programma rond de ijslandvaarders.  

Samen met jongerenkoor Artiriacum brengt ’t Vrij Uurke een multimediale 

voorstelling over het leven van Pier en Marie met zang, dans, vendelspel 

en heel veel beeldmateriaal. 

Locatie : CC Groene Meersen, Stadionlaan , 8210 Zedelgem 

Prijs : € 10 Reservatie verplicht ( genummerde plaatsen ) Bestel tijdig je 

kaarten.  

Meer info : johnny.eecloo@telenet.be GSM : 0494/11 87 81 

Za 15 NOVEMBER 2014 

Hovelingenbal van vkg. De Hovelingen-Viking 

Aanvang 20 uur : Vlaamse en internationale dans met initiatie 

Locatie : Zomerloos , Sportstraat 1, 8470 Gistel  

Prijs : VVK € 5, ADD €7    

Meer info : info@hovelingen.be Tel : 059/27 58 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het weerzien van vrienden  

Met  een gezellige babbel 

Bij een droogje en een natje … 

 

De Raad van Bestuur van de Vlaamse Volkskunstbeweging 

nodigt U vriendelijk uit op een … 
 

GEZELLIG SAMENZIJN 
 

Het is zowat een traditie geworden in het najaar de vrienden van de VVKB 

en de Europeade uit te nodigen voor een gezellig samen toeven. En goede 

gewoonten moeten in ere worden gehouden. Vandaar deze uitnodiging 

voor  

ZATERDAG  25  OKTOBER 2014 om 14 uur 

In het lokaal van Reynout in de Sint-Elooistraat 15, te Grembergen 

Op het programma : 

• Een hartelijk welkom 

• Fred Scholliers presenteert 

- 50 Jaar Europeade 

- Europeade 2014 in Kielce (Polen) 

• Eddy Picavet put uit zijn meest recente cursiefjes 

• Een gezellig toeven met vrienden ondereen 

 bij een droogje en een natje. 

Hiermee wil het VVKB-bestuur graag gevolg geven aan de vraag die in 2006 te Sint-Niklaas  

spontaan door een aantal aanwezigen gesteld werd: Kunnen wij dat niet elk jaar organiseren? 

Jawel dus, zij het in een meer bescheiden vorm. 

Omdat wij graag vooraf weten hoeveel hapjes  moeten worden klaar gemaakt, graag 

vriendelijk verzocht uw aanwezigheid  vooraf te melden aan een van de volgende personen ; 

• Lieven Stubbe : lieven.stubbe@telenet.be 

• Fred Scholliers : Gentsesteenweg 77, 9200 Dendermonde, 052/21 77 34, 

fred.scholliers@telenet.be 

• Eddy Picavet :  Martelarenlaan 3/003, 9160 Lokeren (09/348 27 46) 

eddy.picavet@skynet. 

 

Koken kost natuurlijk geld. Maar wij houden het zeer democratisch: 7 euro p.p.(ter plaatse betalen) 

 

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM              IEDEREEN VAN HARTE WELKOM 



VVKB Sint-Jansweekend voor jeugdgroepen 

Voor de 24ste editie van het VVKB Sint-Jansweekend voor 

jeugdgroepen waren we deze zomer te gast in Domein De 

Hoge Rielen van Kasterlee. 

Het centrale thema was deze keer: “We spelen een 

spel” en ondanks de gure weersvoorspellingen waren de 

weergoden ons nog gunstig gezind en konden de 

buitenactiviteiten gewoon doorgaan.  

Op vrijdagavond kwamen alle groepen aan en was er een 

kennismakingsspel om trivial kledingstukken voor de leiding te 

verzamelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdagmorgen vroeg uit de veren want op Sint-Jan staan er ook 

nieuwe dansen op het programma. Na een kolonistenspel op het 

domein en een spannend spel met de KUBB-blokken konden we ’s 

avonds in de kring zingen rond het kampvuur. Bij de hoge 

vlammenzee zongen we de gekende klassiekers zoals “ vriendschap, 

vrijheid, scheppen vreugde”, “de boom” en natuurlijk “ de fiets van 

Piet Paaltjes”.  

Op zondagmorgen was het casino open. Je kon met je groep inzetten 

bij hoger-lager, 21 en op de roulette. Zo konden 2 groepen 
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doorstoten tot de superspannende finale. Seppe uit Veurne nam het 

op tegen Elian uit Gistel om de stoeltjes te balanceren. Ook bij de 

meisjes volgde een spannend spel.  

 

Zo werden Kato Luypaert van De Kegelaar-Wilrijk en Elian Bogaert 

van De Hovelingen/Viking–Gistel het nieuwe Sint-Janspaar 2014. 

Naast de eer kregen ze ook nog een bon voor gratis deelname voor 

de volgende editie van eind juni 2015. Het nieuwe thema van de 

feestelijke 25ste editie verklappen doen we nu nog niet, maar we 

trekken wel richting kust !  

Rest me natuurlijk ook nog de kookploeg en de leden van het VVKB-

jeugdcollege te bedanken voor een alweer geslaagd Sint-

Jansweekend. 

Volgende groepen waren aanwezig : De Kegelaar Wilrijk, Reynout 

Dendermonde, De Hovelingen-Viking Gistel, Katootje Maldegem, 

Zannekin Veurne, Reynout Dendermonde, De Sloepe Knokke-Heist 

en ’t Veerke uit Burcht.   

Koen Denduyver 
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51ste EUROPEADE IN KIELCE – POLEN – 2014 

Kielce 2014: een middelgrote industriestad, 

waar nog weinig herinnert aan een 

“oostblokverleden”!  Brede lanen en straten, 

moderne gebouwen en als bescheiden erfgoed 

vooral een prachtig bisschoppelijk paleis, nu het 

Nationaal Museum.  

Te bereiken vanuit Duitsland via de E40, die als autoweg uitgebouwd 

is tot nabij die prachtige stad Krakau. Hij is zo modern en vlak dat 

hij door de Duitsers zou kunnen gebouwd zijn (en misschien is dat 

wel zo).De laatste 100 km van de reisweg gaat dan wel door dorpen 

en steden, waar zelden meer dan 50 km/u kan worden gereden. 

Kielce is in 2014 de Europeadestad. Het is weliswaar niet de meest 

oostelijke Europeadestad ooit, want dat was Tartu in Estland (2011), 

maar de verwachtingen zijn toch hoog gespannen! En dan is de 

verrassing des te groter wanneer deze Europeade plaatselijk 

prachtig voorbereid blijkt te zijn! Wellicht heeft het partnerschap 

met Gotha (Europeade 2013) hierin een grote rol gespeeld. 

De toon wordt gezet tijdens de voorstellingsavond op het Rynek 

(Marktplein). Prachtige muziek, kleurrijke klederdrachten en dito 

dansen! Spijtig genoeg eindigt deze avond wat in mineur door een 

plots opduikend onweer! 

De zon duikt ’s anderendaags weer op, alleszins op de 

tentoongestelde foto’s in het ECHO-koopcentrum: de Europeade in 

Gotha in beeld! Buiten blijft het weer dreigen: het Forum van de 

Europeade wordt geopend op de Ul. Sienkiewicza, de kaarsrechte 

winkelstraat die de oude stad in twee deelt. De optredens in straten 

en op pleinen rond deze straat zullen echter pas vanaf vrijdag onder 

een stralende zon kunnen plaatsvinden. 

Om onze betreurde vriend Willy Cobbaut even te parafraseren: niets 

gelijkt meer op een Europeade dan een andere Europeade,en dus 



was het weer openingsmanifestatie op donderdag en 

slotmanifestatie op zondag. En toch is ook iedere Europeade weer 

anders: geen stadion dit jaar, ook geen centraal plein in een 

prachtig stadspark zoals in Padova, ook geen zangtheater zoals in 

Tartu, maar een heus amfitheater. En als u daarbij een theater uit 

de oudheid verwacht: de enige relatie met de oude historie zijn de 

nabije prehistorische opgravingen in de holte onder een rotsmassief, 

dat ietwat onverwacht opduikt in een stad met een anders toch 

glooiend landschap. Van de diepte naast het massief heeft men 

gebruik gemaakt om een komvormig theater te bouwen, met 5000 

plaatsen. Deze plaatsen zijn op donderdagavond maar ten dele 

gevuld… de Europeade is voor de stadsbewoners en de Polen in het 

algemeen een nieuw gegeven, en er zijn de straatoptredens en de 

optocht van zaterdag nodig om de mensen in de nodige sfeer onder 

te dompelen en het theater op zondag tot de nok (of eerder tot het 

zeil) te vullen! 

De optredens op meerdere plateaus op 

het reusachtige podium verlopen vlot, 

waarvoor eens te meer dank aan de 

deskundige regieploeg onder leiding 

van  Roland Decorte (zie elders in dit 

nummer). De Vlamingen doen weer 

een stevige duit in het zakje met dans 

en vendelspel. Opnieuw is er een 

jeugddans, aangeleerd in een 

“workshop”, uitgevoerd door alle 

aanwezige jeugdgroepen, en de 

dodenherdenking staat opnieuw op het 

programma. Spijtig genoeg zijn twee 

van de drie overledenen van het jaar 

Vlamingen: Gonda Fevez en onze eigen 

redactiesecretaris, Willy.  

De ingetogen herdenking wordt passend in het feestgedruis 

ingepast. 

 

 

Jeugdgroepen uit Polen en Letland  

tijdens de stoet   Foto’s : Koen D. 



Vrijdag is de zon dus weer van de partij, en dat komt het 

muziekconcert en het optreden van de kindergroepen, beide op 

Rydek (Markt), en ook de straatoptredens ten goede: het publiek 

komt steeds talrijker opdagen. 

Vrijdagavond staat zoals steeds de kooravond op het programma, 

ditmaal in het prachtige Cultuurcentrum van de stad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdagnamiddag trekt dan de Europeade-optocht door de straten. 

Vertrek is in het stadspark vlakbij het Zieliensky-paleis, waar 

diezelfde morgen de groepsvertegenwoordigers werden ontvangen 

door stad en comité. Via verschillende straten trekt het kleurrijke 

lint dan naar de Ul. Sienkiewicza om dan in rechte lijn tot vóór het 

podium aan het Cultuurcentrum te belanden. De inwoners weten 

ondertussen wat Europeade betekent, en staan in dichte drommen 

langs de straat dansers, koren en muzikanten toe te juichen. Aan 

het podium worden de groepen aan het publiek voorgesteld door 

een acteur-presentator die bewijst dat niet alleen Spanjaarden en 

Italianen snel kunnen praten! Toch is er een mooie wisselwerking 

met uw dienaar die een poging onderneemt alle groepen in hun 

eigen moedertaal te verwelkomen. 

Tussen al deze manifestaties door zorgt een gelegenheidsrestaurant 

in het voetbalstadion ‘Kielce Arena’ voor de inwendige mens. Het 

moet gezegd: de Poolse keuken valt bij iedereen in de smaak. In de 

 

A
n
tw

e
rp

se
 g

ro
e
p
e
n
 i
n
d
e
 s

to
e
t 

d
ra

g
e
n
 d

e
 V

V
K
b
 

vl
a
g
 .

  
 F

o
to

 :
 K

o
e
n
 D

. 



overnachtingskwartieren gaat het er zoals elk jaar weer gezellig aan 

toe! Dat is trouwens ook het geval bij de verschillende ‘night’-

optredens en bij het bal op het Rynek. 

Wanneer aan het slot van de afsluitende manifestatie de 

deelnemers gewoontegetrouw het podium bestormen voor een 

reuze-farandole – of is “polonaise” hier meer op zijn plaats – is 

iedereen het er over eens: de 51ste Europeade is geslaagd, en de 

woorden die Knut Kreuch – burgemeester van zusterstad Gotha – 

vorig jaar sprak worden bewaarheid. Hij zei immers: “Wir werden 

auch nächstes Jahr in Kielce eine fantastische Europeade erleben!” 

(We zullen ook volgend jaar in Kielce een fantastische Europeade 

beleven). Als er vooraf al vooroordelen zouden zijn geweest: ze 

waren onterecht! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op dus naar de 52ste Europeade in Helsinborg, Zweden, waarvoor 

Mevr. Carin Wredström, burgemeester, ons tijdens de 

slotmanifestatie – getooid in de klederdracht van haar streek – 

uitnodigt! In de brochure die in de Helsinborg- stand op het forum 

wordt verdeeld, belooft ze te proberen ons de mooiste Europeade 

ooit te laten beleven. Dat belooft! 

Fred Scholliers 
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Een zomer vol festivals  

Waar men gaat langs Vlaamse wegen, komt men niet enkel wegenwerken 

tegen, maar bij heel wat groepen stond ook een volksdansfestival op het 

programma. Net zoals de Vlaamse groepen naar de Europeade trekken, 

komen delegaties van over de wereld bij ons hun cultuur, dans en 

muziek demonstreren. Zo was er van 11 tot 18 juli Hello! Schoten met 

ook de deelname van volkskunstgroep De Kegelaar uit Wilrijk als een van 

de Vlaamse groepen. Hierbij het relaas van een van de deelnemers : 

 

Hello! Schoten 2014 

Een uitnodiging tot deelname aan het 

festival van Schoten valt niet elk jaar in 

de bus, zelfs niet alle 2 jaar. Toch kunnen 

wij al een respectabel aantal deelnames 

aan dit festival op ons palmares 

schrijven, het is dan ook niet voor niets 

de moeder aller volkskunstfestivals in 

Vlaanderen. 

Het was dus ook verrassend dat er op een 

oefenstonde plots een ganse delegatie 

van het festivalcomité het lokaal 

binnenstapte en bij monde van hun 

voorzitter ons voor de prettige verrassing 

stelde dat ze ons nodig hadden voor Hello 

Schoten 2014 in het kader van het door 

Danspunt opgezette traject voor 

podiumgroepen.  

De jonge ploeg dansleiders zag zich voor een uitdaging geplaatst, van een 

festival in Londen over ons eigen kleine Wivo festival naar het podium van 

Schoten. Wat zei Neil Armstrong ook weer bij zijn eerste stap op de maan?  

Het was een enorme stap, bewijzen dat we er als groep nog altijd staan. 

Ook het ganse dansteam is behoorlijk jong, zodanig dat er velen het podium 

van Schoten nog nooit gezien hadden. Bijgevolg werd het weer even hard 

zwoegen en met het zware programma voor de boeg was er een beperkte 

voorbereidingstijd. 

 



Op vraag van het festivalcomité zouden we onze Havensuite brengen, en zo 

werd er ook onze (g)ouwe trouwe toneelregisseur bijgehaald. 

Want dat zijn inbreng in het ganse podiumgebeuren een plus punt is, staat 

wel vast na de commentaren op het Danspunt juweel 2006. 

Met een sneltreinvaart kwam maandagavond 14 juli dichterbij en dan gingen 

bij velen de zenuwen toch wel in de fase oververhitting. Sommigen konden 

helemaal niet vatten wat Schoten zo bijzonder maakt, maar dat veranderde 

dan wel eenmaal ze de tent en het podium van dichtbij gezien hadden. 

Gelukkig was er op zaterdag een podiumrepetitie met muzikanten, 

dansleiding en regisseur.  

Maandag avond 14 juli - helaas is dat hier geen officiële feestdag –druppelen 

tegen het afgesproken uur de dansers het lokaal binnen voor de 

onvermijdelijke schminkbeurt. Willen of niet, ontsnappen staat niet echt in 

het woordenboek van deze ploeg: een poederke voor de bleekscheten, een 

poederke voor het blinken, nog wat eyeliner en mascara mogen niet 

ontbreken, meisjes noch jongens worden gespaard.  

Op het festival terrein staat een werfkeet ons vrolijk op te wachten en staan 

alle podiumattributen al netjes opgelijnd: ton, bierbakken, het café, 

wasmanden, marktwaren….. het lijkt altijd wel of iemand is met hebben en 

houden ergens buitengevlogen. 

Wanneer het uur U aanbreekt, is niet alleen de spanning weggeëbd maar er 

staat een enthousiaste, spontane ploeg op het podium, dat vanaf het begin 

tot het einde geen minuut leeg zal zijn. En als de laatste noot van het 

versterkte orkest uitsterft en het ganse podium breugheliaans tot stilstand is 

gekomen, weerklinkt een applaus dat een nog bredere glimlach op de 

gezichten van de bezwete dansers tovert. Missie volbracht, opdracht 

geslaagd.  

Tot slot kregen we nog een fantastisch dankwoord vanwege het 

festivalcomité en zeer veel lovende complimenten van bekende en minder 

bekende toeschouwers. Het doet toch wat als je mensen hoort zeggen: ‘ 

Eindelijk Vlaamse folklore die niet onderdoet voor wat andere 

gemeenschappen op het podium brengen’  

Bedankt toeschouwer, bedankt dansers en muzikanten, het is altijd een 

schitterende ervaring samen met jullie op een podium te mogen staan. 

Erik De Concinck 

 



Begin augustus,van  8 tot 14  was er in 

Wijnendale-Torhout het tweejaarlijks 

festival Ka-Dans. Wat ooit begon in 1973 als 

een klein festival aan het kasteel is 

ondertussen uitgegroeid naar een 

cultuurhappening met groepen uit Canada, 

Georgië, Columbia, Servië, Chili en 

Vlaanderen. Op zondagmiddag 10 augustus 

was ook vkg. Die Boose uit Izegem te gast.  

 

Het is voor de organisatoren telkens 

een hele opgave om de 200 deelnemers 

in gastfamilies te logeren, maar het 

contact tussen de gastfamilies en de 

deelnemers is zo waardevol om elkaars 

tradities en gebruiken te leren kennen. 

Zondagavond zorgde dansgroep Danspas 

Wijnendale voor de initiatie Vlaamse 

dansen op de tonen van de folkgroep 

Overigens. 

De volgende dagen waren er nog voorstellingen aan de kust en in het 

cultuurcentrum De Brouckere in Torhout. In 2016 volgt een 

jubileumeditie van het festival met de 30ste editie. 
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Ka-dans : Georgië en Chili 

Foto’s : Koen D. 



 

Diverse groepen van Ka-Dans trokken ook 

verder op tournee en waren het weekend 

erna te gast bij Reynout Dendermonde. Van 

14 tot 20 augustus kon je immers onder de 

nieuwe slogan : “Ontdek de wereld in 

Dendermonde” genieten van het 9de 

internationaal volkskunstfestival in het 

cultuurcentrum Belgica. Hier is het groot 

festival vijfjaarlijks, maar tussenin zijn er ook 

mooie festivalavonden.  

Naast Canada, Servië en Chili 

was er ook een Franse groep op 

hun meters hoge stelten en een 

dansgroep uit Taiwan. 

Volkskunstgroep Reynout zelf 

trad ook op met enkel eigen 

creaties zoals de Rommelpot, de 

knaptand en mooie 

vendelnummers. Het was een 

streling voor het oog. 

Koen Denduyver 
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Reynout  Foto : Koen D. 



Door het dolle heen … 

Ik weet niet of men in de sport spreekt van hoogconjunctuur. Feit is dat 

momenteel de sportliefhebbers echt uitzonderlijke hoogdagen beleven. Er 

zijn in de eerste plaats de Wereldkampioenschappen Voetbal in Brazilië; er 

was het Belgisch Kampioenschap voor profs in Wielsbeke ; er is het 

tennisgebeuren in Wimbledon;  er is de Ronde van Frankrijk. Als de renners de 

Champs Elysées in Parijs hebben bereikt, staat de nieuwe voetbalcompetitie 

opnieuw in de startblokken. Zeg nu zelf: onze sportliefhebbers worden 

verwend. Maar dan toch vooral de voetbalfanaten. 

Wie zei ook weer:”Majesté, iln’y a pas de Belges!”  Hij moest het wel in de 

taal van Marianne zeggen want ze moesten het ook in Laken verstaan. Maar 

daar geloof ik niets meer van. Als je ziet hoeveel gevels met de tricolore vlag 

zijn versierd. Echt Belgisch! Want in het geel veld staat ‘Jupiler” afgedrukt! 

Zelden heb ik er zoveel samen gezien. Vlaggen bedoel ik. Een firma brachter 

zelfs maar liefst 125.000 stuks van aan de man (en de vrouw).  

Wij zijn toch wel een raar volkske. Met de verkiezingen voor NVA stemmen en 

nog geen maand later “den Belg” uithangen …En dat allemaal door de 

prestaties van onze Rode Duivels in het land van de samba en de salsa. 

Meer en meer begin ik Raymond van het Groenewoud te geloven als hij zingt : 

“ Ze worden zot, mijnheer …”.  Straten en pleinen bevlagd als bij de 

bevrijding; uitstalramen getooid in zwart, geel, rood; reuze schermen overal 

opgesteld; jong en oud verkleed, geschminkt en door het dolle heen; … En dan 

de kranten die bol staan van commentaren, impressies, momentopnamen,  

interviews, … Het kan nooit genoeg zijn … En de t.v. waar het nieuws moet 

wijken voor de meningen en reacties van o.a. Jan Mulder en Bossie. O ja! Om 

ons wat te sussen en onze cultuur op niveau te houden schotelden ze ons nog 

eens de zoveelste heruitzending van F.C. De Kampioenen  voor. Om in de 

sfeer te blijven … 

De mythe gaat heel ver … De voetbalsterren lanceerden zelfs een nieuwe 

haarsnit. Met kort opgeschoren haar “op de flanken” en met een witte 

micherond het toetje. Helaas is dat niet meer aan mij besteed. Ik zou 

trouwens niet weten waar de kapper die witte strepen zou moeten door 

weven … 

Nu is zo’n voetbalgebeuren ook nog wel een gevaarlijke onderneming … Stel 

je voor dat je tegen een ploeg, waarin kannibalen zitten, in het veld moet 

komen. Mij niet gezien! 



Uit een onderzoek naar de randverschijnselen van de euforie is echter ook 

gebleken dat de prestaties van onze Rode Duivels een zeer belangrijke invloed 

hebben op de gezondheid van de bevolking. Want bij de wedstrijden van 

Wilmots’ vedetten bleven de kabinetten bij de geneesheren leeg en de 

dokters van wacht op hun honger zitten … 

De gekte was echt compleet. Nu ja, het gebeurt ook niet iedere keer dat de 

Rode Duivels 9 op 9 haalden in de voorrondes. Ook al moesten de kranten 

“Matige wedstrijd” tegen Algerije en “ Ondermaats vertoon” tegen Zuid-Korea 

blokletteren.“Het resultaat telt!” oordeelde de coach. 

In de achtste finale keken we de Verenigde Staten recht in de ogen. Een strijd 

tussen David en Goliath! We verdedigden ons als leeuwen in een fantastische 

wedstrijd. Resultaat: wij zaten in de kwartfinale ! Een muis versloeg een 

olifant. En Gazet van Antwerpen schreef : “Nog spannender dan alle andere 

wedstrijden; nog grotere vreugde-uitbarstingen; nog meer bier dat stroomde 

…”. Voor de kwartfinale tegen Argentinië moest zelfs de zaterdagavondmis 

wijken. Blijkbaar wilde onze Lieve Heer ook de match van onze nationale 

helden niet missen … 

De Rode Duivels zijn gegroeid in dit tornooi. Met lef en vertrouwen traden zij 

tegen Argentinië in de arena. Het werd pompen of verzuipen. Het is het 

tweede geworden …De ontgoocheling was wel groot.  Maar ze mochten met 

opgeheven hoofd Brazilië verlaten.  

Daarmee is het sprookje uit. De vlaggen zijn ingehaald, de reuze schermen 

afgebroken, de gelegenheidskledij opgeborgen, de schmink verwijderd; de 

glazen gespoeld … Maar het blijft toch wel een heerlijke herinnering. 

Toen verscheen Charles Michel in het veld. Geen footbaleur maar  

informateur, arrangeur, bricoleur. Er moest immers nog een regering 

gevormd. Dat waren wij bijna vergeten. Maar dat blijkt helemaal  geen 

sprookje te zullen worden! Sire, geef mij honderd dagen! doet het niet meer. 

De loodgieter is dood en daar kunnen ook de Rode Duivels niets aan 

veranderen! Zelfs geen Hazard, Origi, Courtois,Lukaku,Mertens of De Bruyne… 

                                                                                Eddy Picavet 

 

 

 

 



Beknopt verslag van de algemene vergadering van 12 juni ‘14 

Aangezien onze voorzitter Theo Smet alsook onze ondervoorzitter Hilde 

Servranckx verhinderd waren, werd deze algemene vergadering 

voorgezeten door André Dewitte. In zijn gekende stijl liet hij af en toe 

de teugels wat vieren zodat er ruimte was voor discussie, maar hield hij 

de vergadering ook strak in de hand. 

 

Bij de aanvang van deze algemene vergadering werd een moment van 

stilte gehouden ter nagedachtenis van Willy Cobbaut, die lid was van 

deze algemene vergadering en tevens eindredacteur van De Driesprong. 

 

Zoals het hoort te gebeuren bij een algemene vergadering wordt eerst 

notitie gehouden van de aanwezigen. Traditiegetrouw zijn we met ruim 

voldoende aanwezigen. Vervolgens wordt het verslag van de vorige 

vergadering goedgekeurd. 

Een terugblik… 

Tijdens het eerste deel van de vergadering wordt stilgestaan bij de 

voorbije activiteiten. Zo keken we heel tevreden terug naar ’t Bal 

waarbij het opviel dat de aanwezigheid jaar na jaar in stijgende lijn is. 

Daarnaast daalt ook jaarlijks de gemiddelde leeftijd van de dansers op 

dit volksdansfeest. Steeds meer en meer jeugd neemt hieraan deel. 

Ook de meiboomplanting werd uitvoerig besproken. In tegenstelling tot 

’t Bal was er hier minder jeugd te bespeuren. De locatie in Deurne was 

afgestemd op het aantal aanwezigen. Vooral de Antwerpse groepen 

waren talrijk vertegenwoordigd. 

… en we kijken naar de toekomst 

Wij staan niet alleen stil bij voorbije activiteiten. Er wordt nog meer 

naar de toekomst, kortbij en verderweg gekeken.  

De eerstvolgende nationale activiteit gaat door in De Hoge Rielen. Daar 

vindt het jaarlijks Sint-Jansweekend plaats. De laatste voorbereidingen 

zijn afgewerkt. Nu is het enkel aftellen naar de start van het weekend 

dat dit jaar in het teken staat van ‘spel’. 

In het najaar vindt op 23-11-14 in Doornzele-Evergem een nieuw 

Dansatelier – mix plaats. Zowel Vlaamse als internationale dansen 

worden er aangeleerd. De uitnodiging ontvang je binnenkort. 

Op 18 oktober aanstaande vindt het ondertussen traditie geworden 



‘gezellig samenzijn’ plaats. Deze bijeenkomst gaat dit jaar door in de 

lokalen van Reynout te Dendermonde. 

Wil je de première van de Europeade-film zien? Dan moet je hier zeker 

aanwezig zijn! 

Werkgroepen en colleges 

Deze en andere activiteiten worden gedragen door onze werkgroepen. 

Naar gewoonte brengen zij verslag uit en toetsen zij hun werking aan de 

algemene vergadering. 

De redactieraad is nog voor de start van de algemene vergadering bijeen 

gekomen. Deze werkgroep is uitgebreid naar aanleiding van het 

heengaan van Willy. Het zal geen sinecure worden om het continue werk 

van Willy en Magda voor te zetten. Koen Denduyver neemt de 

eindredactie waar. Hij wordt bijgestaan door een uitgebreide 

redactieraad, die voorts bestaat uit Eddy Picavet, Eddy Lepercq en Fred 

Scholliers. 

Er worden in de toekomst vier nummers per jaargang uitgegeven. Koen 

doet een oproep aan alle groepen om zeker hun groeps- en familienieuws 

door te sturen. Ook verslagen van activiteiten worden graag verwacht. 

De voorzitter benadrukt het enorme werk en de grote inspanningen van 

Willy Cobbaut om de redactie van het tijdschrift te verzorgen. Niet 

alleen Willy, maar ook zijn echtgenote Magda heeft altijd hard werk 

geleverd. 

De algemene vergadering apprecieert enorm de inspanningen van Magda 

om de laatste twee nummers van De Driesprong tijdig te kunnen laten 

verschijnen. 

Ook wordt even stilgestaan bij de jeugdwerking en het danscollege. 

Eerstdaags mag je een enquête verwachten met betrekking tot de 

cursuswerking. Heeft jouw groep de enquête nog niet terugbezorgd? Doe 

dit dan als de bliksem.  

Noteer eveneens de volgende datums in je agenda: 

Op 10 januari 2015 vindt in Salons Mantovani de nieuwjaarsbijeenkomst 

plaats. Op dezelfde locatie gaat ’t Bal door op 28 maart 2015. 

Ook het vendelen behoort tot de traditionele activiteiten van VVKB. De 

werking van vendelen.net wordt aan de algemene vergadering 

toegelicht. Na het wisselen van gedachten hierover wordt beslist om een 

partnerschap aan te gaan met vendelen.net. 

 



Groepen vinden elkaar via gouwwerking 

Kenmerkend voor VVKB is de groeps- en gouwwerking. Ook deze werking 

heeft haar vaste plaats op de algemene vergadering. 

We vernemen dat in Antwerpen eind juni een missietekst, opgebouwd 

vanuit 5 kernwoorden,  door een kernteam aan de gouw wordt 

voorgelegd. De voorzitter ziet de toekomst hoopvol tegemoet. 

In Oost-Vlaanderen vonden de traditionele activiteiten plaats. Specifieke 

aandacht krijgt het jaarlijks volksdansfeest op de Gentse Feesten. 

Iedereen is hierop welkom. 

Ook West-Vlaanderen laat zich niet onbetuigd. Een groep heeft zich 

kandidaat gesteld voor de organisatie van de meiboomplanting. Wij zien 

er al naar uit. 

VVKB werkt niet alleen 

De organisaties, waarmee we samenwerken, komen ook aan bod. 

Uiteraard staan we stil bij de komende Europeade te Kielce. 

Het IVV viert op 29 november haar 50-jarig bestaan. 

Het ANV stelt haar boek rond tradities voor op 5 juli aanstaande. Aanzet 

hiervan was gegeven op het colloquium van ons 60-jarig bestaan te 

Dilbeek. 

Aangezien er geen ‘dringende punten’ voorgesteld waren, wordt de 

vergadering afgesloten met een rondvraag. 

Naast enkele vermeldingen van belangrijke groepsactiviteiten en –

jubileumfeesten, noteren we nog twee datums van komende 

dansateliers: 15-02-2015 en 15-11-2015. 

 

Voorts spreken we af voor de volgende algemene vergadering op 

donderdag 16 oktober. 

Van dit officieel gedeelte van de vergadering is een verslag gemaakt. 

Van de navergadering aan de bar van de gastgroep werden geen notulen 

bijgehouden…         Lieven Stubbe 

Noteer nu reeds in je agenda :  

 

 

 

Zaterdag 2 mei 2015 : 

Meiboomplanting bij volksdansgroep Scarminkel  

in Sente West-Vlaanderen  



Op de weg tussen wieg 

en graf wisselen een 

lach en een traan 

regelmatig af. 

In beide wille wij naast 

u staan. 

•  Op 6 april 2014 verwelkomden Emilie Slabbinck en Nick De Bruyne

dochter Suzanne. Emilie en Nick zijn 

Viking uit Gistel.  

 

•  Irma zag het levenslicht op 3 mei 

Robert Couckuyt en Rita Neyrinck

Vlasblomme in Bissegem.

 

•  Tiebe is geboren op 25 mei 

Joske Vinckier van vkg De Vlasblomme

 

•  Op 28 juni 2014 overleed Odile Vuylsteke, de 

Vuylsteke. An is dansleidster en bestuurslid van de Hovelingen

 

•  Op 5 juli 2014 stapten Brecht Vansteenkiste en Evelien Lair, leden van 
vkg. De Hovelingen- Viking 
 

•  Na een lang en musicerend leven is Staf Cogneau, van ons heengegaan 
te Booischot op 13 augustus 2014. Hij was echtgenoot van Lucia Lebon 
en muzikant bij Volkskunstgroep Boerke Naas in St.
ook ten dienste van zoveel andere volksdansgroepen en speelde op 
verschillende VVKB-bals 
In de volgende editie van de driesprong volgt een in memoriam.
 

p de weg tussen wieg 

en graf wisselen een 

lach en een traan 

In beide wille wij naast 

Op 6 april 2014 verwelkomden Emilie Slabbinck en Nick De Bruyne

dochter Suzanne. Emilie en Nick zijn beiden lid van vkg. de Hovelingen

zag het levenslicht op 3 mei 2014. Ze is de kleindochter van 

Robert Couckuyt en Rita Neyrinck, bestuursleden van vkg De 

. 

mei 2014,  kleinzoon van Marcel Vandewalle en 

Joske Vinckier van vkg De Vlasblomme.  

Op 28 juni 2014 overleed Odile Vuylsteke, de grootvader van An 

Vuylsteke. An is dansleidster en bestuurslid van de Hovelingen

Brecht Vansteenkiste en Evelien Lair, leden van 
Viking in het huwelijksbootje. 

Na een lang en musicerend leven is Staf Cogneau, van ons heengegaan 
te Booischot op 13 augustus 2014. Hij was echtgenoot van Lucia Lebon 

t bij Volkskunstgroep Boerke Naas in St.-Niklaas, maar stond 
ook ten dienste van zoveel andere volksdansgroepen en speelde op 

 en activiteiten. 
In de volgende editie van de driesprong volgt een in memoriam.

Op 6 april 2014 verwelkomden Emilie Slabbinck en Nick De Bruyne hun 

de Hovelingen-

kleindochter van 

van vkg De 

2014,  kleinzoon van Marcel Vandewalle en 

van An 

Vuylsteke. An is dansleidster en bestuurslid van de Hovelingen-Viking. 

Brecht Vansteenkiste en Evelien Lair, leden van 
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te Booischot op 13 augustus 2014. Hij was echtgenoot van Lucia Lebon 
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DE DRIESPRONG  

is het driemaandelijks tijdschrift van de 

Vlaamse Volkskunstbeweging vzw. 

(Secretariaat en zetel: p/a Lieven 

Stubbe, Pijnboomstraat 30, 2800 

Mechelen  

lieven.stubbe@telenet.be) 

“De Driesprong” verschijnt als lente, zomer, herfst en 

winternummer . 

DE DRIESPRONG is “de spreekbuis van de vereniging en begeleidt 

dan ook de doelstellingen ervan, nl. de beoefening, de 

aanmoediging en het propageren van de Vlaamse volkskunst; het 

bijdragen tot de culturele herwaardering van de vrijetijdsbesteding; 

het ondersteunen en het verspreiden – in de geest van een Europese 

eenheid in verscheidenheid – van onze eigen volkskunst; het 

bundelen van groepen met gelijkaardige doelstellingen.” (Cfr. het 

werkingsverslag 2001 van de Vlaamse Volkskunstbeweging). En “het 

ondersteunen, het instand houden en het aanmoedigen van de 

vernieuwende tendensen van de Vlaamse volkskunst”, in de geest 

dus van art. 3 van de VVKB-statuten.   

DE DRIESPRONG heeft Theo Smet als hoofdredacteur en Koen 

Denduyver als redactiesecretaris en Eddy Picavet, Eddy Lepercq, 

Piet Pottie en Fred Scholliers als medewerkers. Redactie-adres: De 

Driesprong, p/a Koen Denduyver, Watervallestraat  27, 8480 

Bekegem telefoon : 0496 / 23 18 03. E-post: 

Koen.Denduyver@ichtegem.be 

 

DE DRIESPRONG is ook als abonnement te verkrijgen. Hiervoor 

maakt men 15 euro over op rekening BE62 4033 0466 6161 van de 

Vlaamse Volkskunstbeweging vzw, Pijnboomstraat 30, 2800 

Mechelen. Een abonnement gaat in per kalenderjaar.  

 



DE DRIESPRONG houdt contact met de aangesloten groepen – en 

meer concreet wat betreft de kalender, activiteitsverslagen en 

dergelijke meer – via volgende gouw-correspondenten:  

- Antwerpen: André Dewitte, Molenstraat 27 te 2870 Puurs.  

Tel: 03/889.58.46. E-post: dewitte.andre@skynet.be   

- Brabant: Hilde Servranckx, Putweidestraat 16 te 1700 Dilbeek.  

Tel: 02/466.46.10. E-post: pippezijpe@telenet.be 

- Oost-Vlaanderen: Fred Scholliers, Gentsesteenweg 77 te 9200 

Dendermonde.Tel: 052/21.77.34 E-post: fred.scholliers@telenet.be  

- West-Vlaanderen: Koen Denduyver, Watervallestraat 27 te 8480 Bekegem. 

Tel.: 0496/23.18.03. E-post: koen.denduyver@ichtegem.be 

DE DRIESPRONG ontvangt vanwege de overheid geen subsidies, 

evenmin als zovele andere Vlaamse tijdschriften en verenigingen, 

helemaal in overeenstemming met de bepalingen van het “Decreet 

betreffende de amateurkunsten” van 22 december 2000, dat het 

Vlaams verenigingsleven de facto gedeeltelijk financieel 

drooggelegd heeft. Private steunverlening is bij decreet natuurlijk 

niet verboden en kan via storting/overschrijving op rekening BE62 

4033 0466 6161 (BIC = KREDBEBB) van de Vlaamse 

Volkskunstbeweging vzw, Pijnboomstraat 30, 2800 Mechelen. 

Waarvoor onze dank! 

Foto’s kaft 

• Muzikant : Eric Cardon van Reynout tijdens Festival Dendermonde. 
• Vaandeldrager Erik De Coninck van De Kegelaar uit Wilrijk tijdens de 

Europeadestoet in Kielce.     
• Volksdansgroepen Jan & Alleman uit Wiekevorst en Zonnedauw uit 

Hulshout tijdens straatoptredens op de 51ste Europeade in Kielce. 
(Foto’s : Koen Denduyver)    

 
 

 

 

 

 

 

Een driesprong is een “plaats waar drie wegen samenkomen”, zo 

lezen we in het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, vulgo de 

Dikke Van Dale. De naam van dit tijdschrift verwijst meer bepaald 

naar het driespan dans – muziek – vendelspel, uiteraard zonder 

zaken uit te sluiten als poppenspel en andere uitingen van 



 

Volkskunst is als het kantwerk rond een natie.  

De ziel van een volk wordt zichtbaar in zijn dansen, hoorbaar in zijn muziek. 

Het vuur in een volk krijgt vorm als vlammende vaandels de ijle lucht 

doorklieven. 

De geest van een volk weerspiegelt zich in de ernst en de humor binnen oude 

en nieuwe volksgebruiken. 

De volkeren in Europa moeten zich vast verenigen rond hun nationale 

verscheidenheden, om grenzen niet langer grenzen , 

 maar raaklijnen te laten worden. 

 

 

� Verantwoordelijke uitgever : 

Theo Smet, Beukenhofstraat 52 bus 101, 8570 Vichte 

  


