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Schaarknipwerk Bertje Gielis

Beste VVKB Vrienden,
Intussen zijn de scholen weer begonnen en is “die mooie zomer
bijna alweer voorbij”….
Het vorige schooljaar was nog maar pas voorbij of onze jongeren
trokken naar de Vlaamse kust voor het jaarlijks Sint-Jansfeest. Wij
konden zien hoe zij zaterdagavond terugkeerden van een
vermoeiende zoektocht en hoe zij uitgehongerd aanvielen op een
heuse barbecue. Bedankt en proficiat aan het VVKB jeugdcollege
en de onovertroffen Sint-Jans-kookploeg.
Voor onze Vlaamse volkskunstgroepen was het een heel drukke
zomer. Een aantal groepen organiseerden opnieuw hun traditioneel
internationaal volksdansfestival. Vlaanderen mocht mee genieten
van internationale volkskunstcultuur en van het smeden van
vriendschapsbanden. Vele mensen hielpen mee in de organisaties
of waren één van de vele gulle gastfamilies. Proficiat aan alle
groepen en aan iedereen die hieraan meehielp.
In Zweden waren wij met meer dan 200 Vlamingen te gast op de
52e Europeade. Helsingborg is een mooi, gezellig havenstadje. De
organisatie
was
gewoon
schitterend,
op
een
paar
schoonheidsfoutjes na. Zelfs het weer, in het meestal regenachtige
Zweden was, op één uur na, regenloos en af en toe heel zonnig.
Wij hebben genoten van mooie optredens in de Arena en op
hoeken en pleinen. Het optreden van de Vlaamse groepen was een
lust voor het oog. In een opzwepend ritme dansten de Vlamingen
een combinatie van Hofstade en de Loere. Heel vlot gingen een
vierkant over in een molen waarna kleine kringen uitwaaierden in
telkens groter wordende kringen. Een heel dikke proficiat aan de
dansleiders die dit uitkiemden en aan alle dansers en muzikanten
die dit op een prachtige manier op het podium brachten. Wij
voelden ons fier om daar deel van uit te maken. Ook onze Vlaamse
kindergroepen hebben niet stil gezeten. Zij studeerden een nieuwe
dans in en brachten die zeer vlot samen met alle andere Europese
kindergroepen. Ook onze Vlaamse vendeliers lieten zich niet
onbetuigd. Zij brachten 2 optredens die mochten gezien worden.

En om het vierluik (volksdans, volksdansmuziek, vendelen en zang)
compleet te maken was er ook nog een zeer gesmaakt optreden
van Vlaamse zang. Kris De Smet selecteerde enkele mooie Vlaamse
liedjes en bracht ze creatief samen in een mooi geheel. Een aantal
mensen heeft dit grondig ingeoefend en op een schitterende
manier op het podium gezet. Authentiek, mooi, echt, vlot…. Dit
alles nodigt uit om nog beter te doen en nog massaler aanwezig te
zijn op de volgende Europeade in Namen.
Al de bovenstaande activiteiten en verwezenlijkingen zijn tekenen
van de vitaliteit van onze Vlaamse volksdanscultuur. Opvallend was
ook dat er zo veel jonge, enthousiaste mensen aanwezig waren.
Wij merkten vele jong-volwassenen op die wisten waar ze mee
bezig waren en die ook volop bezig waren verantwoordelijkheden
op te nemen in hun groep en ook daarbuiten. Wij kunnen dit alleen
maar toejuichen en hen uitnodigingen om zich ook in, bij voorbeeld
VVKB te engageren. Wij staan absoluut open voor nieuw bloed met
nieuwe ideeën die er met hun jeugdige kracht en energie tegen
aan gaan.
Wij kregen ook meldingen van groepen die hun xx-jarig bestaan
vierden. In de mate van het mogelijke proberen wij daar aanwezig
te zijn met afvaardiging van het VVKB bestuur. Soms is dit niet
mogelijk en wij hopen dat u ons dat dan niet kwalijk zult nemen.
Laat ons in elk geval weten als er iets te vieren is waarop u graag
VVKB vertegenwoordigd ziet.
Laat ook deze vieringen een
aanleiding zijn om te genieten van wat in het verleden gerealiseerd
is, maar vooral een uitnodiging om na te denken hoe dit in de
toekomst kan bestendigd en zo mogelijk nog kan verbeterd worden.
Hou goed de VVKB kalender in het oog (www.vvkb.org en de
Driesprong) en de berichten van het VVKB secretariaat. Wij
verwachten AL onze Vlaamse groepen op de komende Europeade in
Namen. Wij willen er Vlaanderen en de Vlaamse volksdans zo goed
mogelijk vertegenwoordigen. Wij hopen dan ook dat u al het
mogelijke zal doen om aanwezig te zijn op de repetities voor de
Europeade.

De laatste tijd krijgen wij ook meer en meer enthousiaste dansers
op onze VVKB danscursussen. Daarop leer je niet alleen nieuwe
dansen kennen of worden oudere dansen opgefrist, maar leer je
vooral ook andere dansers en andere groepen kennen. En zo kom je
dan altijd op één of andere activiteit wel iemand tegen die je
kent.
Geniet nog van, hopelijk, een mooie nazomer. Wij hopen echt om u
en uw groep te mogen ontmoeten op één van onze komende
activiteiten. En anders zien we elkaar op DE jaarlijkse afspraak van
de Vlaamse volksdanswereld, onze nieuwjaarsfeest in Mantovani.

Theo Smet, Foto : Koen D.

Uw voorzitter, Theo Smet

Najaar …
De laatste rozen uitgebloeid …
De velden verlaten onder een sprei
van nevel en mist …
De bomen lijken net schimmen
van treurende soldaten.
De geur van rottende blaren vult het bos
tussen meer vliegenzwammen in …
De dagen zo kort,
de avonden lang …
De weemoed hangt
langs huizen en zerken
met witte chrysanten versierd ….
Heel even nog,
dan luiden monotoon de klokken
voor een lange wintertijd ...
Eddy Picavet

Te gast bij Jean Vleminx,
voorzitter Europeade-comité Vlaanderen
In opvolging van Harry Reyntjens
nam enkele maanden geleden
Jean Vleminx de fakkel over als
voorzitter van het Europeadecomité Vlaanderen. Een opdracht
die tot doel heeft regionaal dit
jaarlijks internationaal uniek
gebeuren in de eigen regio voor te
bereiden en te propageren.
Een gedegen steun aan het internationaal comité dat ook in handen
is van een Vlaming : Armand de Winter.
Jean Vleminx, “de Jean” voor ingewijden, is een bezige bij. Altijd
geweest. Niet zozeer een man van het woord, maar veeleer van de
daad. Hij is een kerstekind, geboren in 1951 in Merksem. Daar
doorliep hij ook het lager onderwijs en behaalde hij het diploma
aan de handelsschool. Aanvankelijk tewerk gesteld bij een
transportfirma, deed hij later een interim bij BASF waar hij een
vast contract aangeboden kreeg. Volgend jaar gaat hij met
pensioen. Tijd om zich nog meer in te zetten voor de VVKB. Want
dat is toch wel een stuk van zijn leven geworden, dat balancerde
tussen Merksem en Ekeren.
Hoe hij door de microbe van de Vlaamse volksdans werd besmet ?
“Door een eerste liefde. Die bracht mij voor het eerst in
contact met de VVKB. We schreven toen 1976. Twee jaar later
sloot ik aan bij “Den Dries”.Na een onderbreking van ongeveer
twaalf jaar nam ik er de draad weer op. In 1995 werd ik er
dansleider en voorzitter”. Zo werd hij ook opgenomen in de
algemene vergadering van de VVKB, waar hij tot op vandaag nog
steeds een gewaardeerd lid van uitmaakt.
Jean is ook al jaren een trouw deelnemer aan de Europeade. Ik had
de gelegenheid om tweemaal
te mogen meereizen met de

sympathieke groep “Den Dries” met Jean als voortreffelijk
reisleider. Zo naar Bolzano in 2011 en via een ommetje langs
Berlijn naar Gotha in 2013. Het werd telkens een heerlijke
belevenis.

Vlaamse stand op het forum tijdens de
Europeade in Helsingborg. Foto : Koen D.

De jongste jaren beleefde het Europeade-comité Vlaanderen wel
een dieptepunt. Op het Forum in Kielce bleef de stand van
Vlaanderen zelfs gesloten. Vandaar dat internationaal voorzitter
Armand de Winter en Harry Reyntjens op zoek gingen naar een
oplossing. En zo bij Jean Vleminx terechtkwamen. Met de
bedoeling het Europeade-comité Vlaanderen opnieuw op de sporen
te zetten. Voor Jean een dankbaar gegeven en een uitdaging.

“Uiteraard moet dat weer groeien. Voor Helsingborg (Zweden)
willen wij ons speciaal focussen op het Forum. Daarvoor groeien er
al plannen voor een koffiestand, een wafelbak, de voorstelling van
enkele volkse spelen, het aanbieden van toeristische folders.
Kortom! Een interactief geheel dat de bezoekers moet aantrekken
en Vlaanderen in de kijker moet plaatsen. Naar de toekomst toe
moet er ook werk worden gemaakt van promotie en het wekken
van ruimere belangstelling in het algemeen en bij de jeugd in het
bijzonder. Zij vormen trouwens de toekomst! De Europeade 2015
vormde alvast een beloftevol begin!”
Wij wensen Jean van harte alle succes!
Eddy Picavet

Eddy’s Europeade
Eddy Lepercq

Eddy Picavet

Wat vooraf ging.
Eddy Lepercq :

Dag Eddy,
Voor mijn vrouw Mia en mezelf is het 16 jaar geleden dat wij aan
een Europeade deelnamen. Na Martigny 1997, Rennes 1998 en
Bayreuth 1999 is het (slechts) de vierde deelname. Wat denk jij als
veteraan, is er volgens jou veel veranderd?
Eddy Picavet :

Beste Eddy 2,
Voor mij begon het allemaal bij de start in 1964. Via een vriend en
toenmalig voorzitter van Fedekam Oost-Vlaanderen (Federatie van
Katholieke Muziekmaatschappijen) was ik erbij in het Sportpaleis in
Antwerpen. Ik was onmiddellijk begeesterd door het enthousiasme
en aangesproken door het opzet: bouwen aan een Europa van de
harten, één in bonte verscheidenheid. Als violist bij o.a. Roeland
(Lokeren),de Karekiet (Puurs), de Bosuilen (Buggenhout) en
Edelhart (Zottegem), maakte ik de permanent groeiende
belangstelling en groei mee tot een beweging, die zich als een
olievlek verspreidde over zowat gans Europa. Zeker toen in de
negentiger jaren de Baltische volkskunstgroepen zich met een
verfrissende toets aansloten en enige vernieuwing inluidden bij het
meerdaags credo van vriendschap, wederzijds respect en bezielend
geloof in de eigen tradities. De Europeade 2015 groeit vast een tot
heerlijke herinnering.

Woensdag 5 augustus 2015.
Eddy Lepercq : Om er van de eerste dag bij te zijn, moet je vroeg op

Tijdens de begroetingsavond op de
Henry Dunkers Plats werden wij
door de Zweedse volksdansgroepen
verwelkomd in een rijdans en de
presentatie lag in handen van een
plaatselijke “Van de Veire”.
Donderdag 6 augustus 2015.

Zweedse rijdans.
Foto : Fred Scholliers

staan. Nog voor het krieken van de dag reden wij naar de nationale
luchthaven en vanaf Kopenhagen reisden wij met drie huurauto’s
verder tot Helsingborg. Na de inschrijving in de Arena werd onze
groep V.V.K.B. Canteclaer uit Zwevegem aangevuld met leden uit
diverse andere West-Vlaamse VVKB-groepen en opgesplitst.
Sommigen logeerden op hotel en anderen werden gehuisvest in de
toegewezen Europeadescholen, voor ons de Olympia Skol. Het
avondeten was voor iedereen in de school voorzien.

Vlaamse groepen dansen
Hofstade en de Loere
Foto : Fred Scholliers

Spaanse dansgroep
Foto : Koen Denduyver

Tijdens de voormiddag werd er voor de optredens op straten en
pleinen gerepeteerd en ik trok naar het forum en vernam er aan de
Vlaamse stand van Jean Vleminckx dat ik samen met hem tussen 15
en 17 uur Vlaanderen kon helpen promoten. Ik trof er ook Fred
Scholliers, die al op weg was naar de persconferentie op het
Stadhuis. ’s Avonds was er de openingsvoorstelling in de Arena
waar wij onder meer van een schitterend optreden van de Vlaamse
groepen genoten.

Terwijl de laatste groepen nog moesten optreden was er buiten al
volop ambiance in de tent en waren dansers en muzikanten uit
diverse regio’s aan het verbroederen. De eerste Europeade by
Night was ingezet.

Eddy Picavet : Het begon allemaal met Mon De Clopper die met

gezag zijn levensdroom uitbouwde; Bruno Peeters realiseerde een
vernieuwende aanpak door o.a. aandacht te schenken aan de
kindergroepen die werden ingeschakeld in een workshop en een
gezamenlijk optreden. Ook introduceerde hij de “Europeade by
Night”. Huidig voorzitter Armand De Winter wil verder blijven
ijveren voor een vernieuwende aanpak. Dat moet ook na vijftig
jaar groei. Onbegrijpelijk dat Europa de boodschap nog niet heeft
begrepen en de Europeade niet kan rekenen op enige erkenning of
steun.
Onze
volwassenengroep volgde zijn
eigen programma, maar de
Europeade schonk inderdaad
heel wat aandacht aan de
kinder- en jeugdgroepen en
dat is goed. Het is inderdaad
jammer dat de Europese
politici zo een mooi evenement
als de Europeade van de
volkeren niet wil snappen,
hebben ze nog wel voeling met
het volk ?
Eddy

Lepercq

:

Optredens van de jeugdgroepen in de stad
Foto’s : Fred Scholliers

Vrijdag 7 augustus 2015.
Tussen de optredens op straten en pleinen
door proberen veel groepen tijdens een vrij
moment ook iets van de regio mee te pikken.
Ook wij trokken dan naar het Koninklijke
kasteeldomein Sofiero dat van 1866 tot 1905
het slot was van koning Oscar II en koningin
Sofia die een passie had voor bloemen. En dat
was in het prachtig park goed merkbaar.
Tijdens de lunch werd het lied ‘Lang zal hij Leven’
aangeheven ter ere van de 82ste verjaardag van
Piet Pottie die reeds aan 50 Europeades deelnam en
zelf 9 edities mee regisseerde.

Kort na het middagmaal trokken 250 groepen richting de
promenade langs het strand van de Stad Helsingborg waar de
deelnemers aan de optocht zich verzamelden want de stoet begon
om 15.00 uur.
Tot aan de aanvang van de stoet hadden we schitterend weer
gekend maar even voor de start voelden wij al de eerste druppels
en daarna kregen we een stevige bui over ons en was het nodig om
de muziekinstrumenten en klederdrachten te beschermen.

Foto : Fred Scholliers

De optocht verliep door de verkeersdrukte niet vlekkeloos en werd
in het stadspark ontbonden waar de laatste groepen zelfs het
parcours opnieuw onder een stralende zon konden afwerken.

De avond werd afgesloten met de kooravond met talrijke Europese
koren. De Vlamingen oogstten heel veel bijval met hun gemengd
gelegenheidskoor onder leiding van Kris De Smet.
Eddy Picavet : Beste Eddy, Ik bewaar aan de Europeade zoveel

unieke herinneringen. Elke Europeade verliep wel volgens een vast
patroon maar was ook telkens weer uniek. Voor mij was dikwijls de
optocht het hoogtepunt in het gebeuren. Zo toen wij van Treisa
door de velden naar Swalmstadt opstapten en onderweg een
boerderij passeerden waar in de boomgaard een bruiloft werd
gevierd. Wij wipten even uit de” kilometerlange kleurrijke slang”
weg en speelden en dansten, met bruid en bruidegom midden in de
kring, de Rozenwals. De dankbaarheid en ontroering was bij de
feestvierende familie zo groot. Bij ons niet minder … Nog in
Swalmstadt wierpen de bewoners ons vanuit hun ramen bloemen
toe …
Op de Meir in Antwerpen stapten wij voorbij op de tonen van “Het
loze Vissertje” en de toeschouwers langs de kant zongen uitbundig
en spontaan mee. Een heerlijk moment!

Bij de Europeade 1979 in Antwerpen begeleidden wij “La Bourrée
des Monts d’Auvergne”, ‘”San Pellegrino” en de “Filharmonia
Marciano”, die waren ingekwartierd in het jeugdpark Heidepark te
Waasmunster. Ze leerden me wijn drinken uit een wijnzak. Maar
die avond – of was het al nacht ? – voelde ik wel dat ik iets te veel
geoefend had.
In Klaipeda stonden duizenden kijklustigen in dichte drommen van
vijf tot zes rijen dik langs het parcours. En zo was het ook in Riga,
Tartu, Rennes, Martigny, Wenen. In een grote stad als Turijn of
Padua liep het gebeuren wel eens verloren in de drukte. In Zamora
werd de stoet door een fel onweer gewoon van de straat
weggespoeld. Maar in Horsens vormde de stoet zich na een felle
plensbui gewoon opnieuw... Nog in Martigny brak een fel onweer
los, juist op het ogenblik dat de Vlamingen optraden. Iedereen
vluchtte de grote hal in. En het feest ging gewoon verder …
Zo kleuren vandaag nog zoveel heerlijke momenten mijn
herinneringen aan een telkens vijfdaags uniek gebeuren, dat ons in
tal van steden samenbracht en waaruit trouwe vriendschappen
groeiden die elk jaar tussen pot en pint werden verstevigd. Neen!
Ik noem geen namen. Of toch : Jean Guého, mijn goede vriend uit
Bretagne; Andrea Flamini uit Piëmonte: Angèle Guichaux uit
Marche-en-Famenne en Francine Joannes uit Jambes (Wallonië);
Ineke Strouken (Utrecht); Stefaan Top (Rotselaar) en Gilbert Van
Houtven (Oud-Heverlee),Vlaanderen, zonder zeker Vera Versieck te
vergeten, die jarenlang tekende voor een stijlvolle en vlotte
presentatie. En de lijst is lang niet volledig! …
Waar ik ook altijd met bewondering naar opkeek was het regieteam o.l.v. Piet Jacobs, Piet Pottie, Harry Reyntens, Roland
Decorte. Wat zij gedurende de vijf dagen presteerden is gewoon
bewonderenswaardig. De Vlamingen schraagden trouwens altijd al
de praktische organisatie.

Eddy Leperc :

Om 10 uur stond de officiële
ontvangst van de groepsleidingen
in
het
stadhuis
op
het
programma.

Ontvangst van Bretoenen.
Foto : Fred Scholliers

Zaterdag 8 augustus 2015.

Onze dansgroep had in de namiddag ook nog enkele optredens in
de stad af te werken.

Vlaamse dansgroepen Sneyssens uit Evergem en Danspas uit Wijnendale treden op in de
stad.
Foto’s : Fred Scholliers en Koen Denduyver

De avond werd voor alle Europeadedeelnemers afgesloten met het
Europeadebal op de Henry Dunkers Plats waar ook de
ontmoetingsavond op de eerste dag plaatsvond.
Om 11 uur beleefden wij
een
mooi
verzorgde
traditionele en gezongen
Oecumenische dienst op
de houten kerkbanken van
de St.-Mary’s Curch.

Zweedse muzikanten
Foto : Fred Scholliers

Zondag 9 augustus 2015.

De slotmanifestatie in de Arena was weer even schitterend
geregisseerd en op het eind werd traditiegetrouw de Europeadevlag
gestreken en plechtig door de Europeade-voorzitter overhandigd
aan de schepen van cultuur van Namur waar in 2016 de volgende
Europeade plaats zal vinden.

Prachtige creaties uit Estland
Foto : Koen Denduyver

Maandag 10 augustus 2015.

Een geweldige ontlading op het podium na alle optredens.
Foto : Koen Denduyver

De laatste dag begon zoals de eerste. Vroeg opstaan, ontbijten en
het vliegtuig bracht ons weer veilig thuis.
Er blijft de herinnering aan een fijne Europeade en de kans is groot
dat wij er volgend jaar in Namur weer bij zijn.
Eddy Picavet : Beste naamgenoot, twee jaar geleden heb ik na vele

jaren moeten afhaken. Gotha was mijn laatste echte
europeadebelevenis,
met
haar
zeer
sympathieke
Oberbürgermeister Knut Kreuch en de bevolking die onmiddellijk
en zeer spontaan de vele deelnemers toejuichte en ermee
verbroederde op de terrasjes rond het marktplein.
Sindsdien ben ik er “vanop een afstand” zoals Conny Neefs ooit
zong nog met het hart bij. Wat zou je willen na zoveel jaren! Met
het programma voor me volgde ik de Europeade van jou en Mia met
ruime belangstelling.
Tot slot.
Eddy Lepercq : Dag

allen, “Na de ‘Europeade’ gebaseerd op het
idee van ‘de eenheid in verscheidenheid’ wordt ondertussen het
oude Europa overspoeld met mensen van alle continenten die zoals
onze ouders en grootouders tijdens ‘de Groote oorlog’ op zoek zijn
naar een betere toekomst. Het wordt voor ons allen een nieuwe,
grootste uitdaging daar een antwoord op te vinden”.
Eddy Lepercq – Eddy Picavet

De beiaard speelt zo schoon hij kan !
Jan Naaykens, beiaardier, culturele duizendpoot, inspirator en bezieler
van de Brabantse Dagen van Hilvarenbeek in Nederlands Brabant,
omschreef de beiaard ooit als de “ vertolker van wat het hart en
gemoed van de gemeenschap die aan zijn voet leeft beroert ”. Zijn
regelmatige concerten volgden dan ook zeer nauwgezet de jaarkring.
Op strooiavond (Sinterklaasavond) speelde hij liedjes van sint en piet –
toen was de zwarte pietermanknecht nog toegestaan – enkele dagen
later werden het bekende en minder bekende kerstliederen en rond de
jaarwisseling stonden er driekoningenliederen op het programma. En zo
zouden wij nog een poos kunnen verder gaan. Op meiavond putte Jan
uit de rijke oogst aan mei- en Marialiederen. En met kermis klonken er
volkse wijsjes. Als laatste groet aan een populaire stadsgenoot was er
een weemoedig lied….”De beiaard als verklanker van wat de
gemeenschap op dat moment beroert”.
De beiaard, het carillon of klokkenspel is een instrument uit de
Zuidelijke Nederlanden. Hij ontstond in de 16de eeuw toen de rijkere
steden en kerktorens niet alleen voor het oog verfraaiden, maar ook
een nieuw geluid nastreefden aan de torenklokken. De eerste beiaard
zou gebouwd zijn in Oudenaarde in 1510. Het was de resultante van de
voorafgaande evolutie op drie domeinen : de verbetering van de
giettechniek van bronzen klokken; de technologische evolutie in het
overbrengen van het raderwerk voor de bewegingen naar hamers,
klepels en klokken; de nauwkeurige tijdmeting. Bovendien was de
politieke situatie onder Margaretha van Oostenrijk en keizer Karel V
gunstig, met een relatieve vrede en rijkdom en macht van de steden.
Begin van de 16de eeuw raakte de techniek in de grote Vlaamse steden
verspreid; in de tweede helft van dezelfde eeuw sloeg de “mode” ook
aan in de Noordelijke Nederlanden. Het bleef wel een typisch
instrument van de lage landen en Noord-Frankrijk Uitzonderlijk vond
men ze ook elders, maar dan als “curiosum” door heersers meegebracht
of geïmporteerd . Zo voor de kathedraal van Sint-Petersburg of het
paleis van het Portugese Mafra, een bestelling van koning Johan V.
Later werd de techniek steeds meer verfijnd en nam het aantal klokken
toe. In die periode deed ook de speeltrommel zijn intrede.

Het klavier van een beiaard kan best vergeleken worden met dat van
een piano. Hier echter geen zwarte of witte toetsen maar houten
stangen of stokken. Die zijn door stalen draden verbonden met de
hamer en klepel. Het pedaal bedient de basklokken..
De beiaardier beroert de stangen of stokken met pink of duim. Wanneer
hij de klokken krachtiger wil aanslaan gebruikt hij de licht gebalde
zijkant van de hand. Zo kan hij de klokken in nuances laten
weerklinken. Zacht of sterker, in tremelo of sober. Het geeft hem de
gelegenheid zijn eigen interpretatie te accentueren.
De professionele opleiding (niveau Master) tot beiaardier kan worden
gevolgd aan de Koninklijke Beiaardschool van Mechelen, die een
wereldvermaarde reputatie geniet. Ook het Lemmensinstituut in Leuven
leidt beiaardiers op.
Ons land telt vandaag 89 beiaarden. Nederland spant de kroon met 185
en Noord-Frankrijk heeft er 15. Een volwaardige beiaard telt 49 klokken
of vier octaven. Maar er zijn er ook die er 60 tot70 tellen.
Ter promotie van de beiaard zijn op
verscheidene plaatsen “Vrienden van de
Beiaard” actief, die zich inzetten voor de
organisatie van de beiaardconcerten, vooral
in de zomermaanden juli en augustus.
Naast de eigen stadsbeiaardier worden ook
regelmatig
bekende
binnenen
buitenlandse
beiaardiers
uitgenodigd.
Bekende beiaardiers van bij ons zijn o.a. Jo
Haazen, directeur van de Mechelse
Beiaardschool, die werd opgericht door Jef
Denyn; Jos en Geert D’hollander; Aimé
Lombaert; Staf Nees; Piet Van den Broeck;
Liesbeth Jansens, … Componisten als Flor
Peeters, Frank Deleu, Gaston Feremans,
Arthur Meulemans, vader en zoon
D’hollander schreven composities voor
beiaard.

Het aanslaan van de stokken.

Speeltrommel van de beiaard in het
Belfort van Gent.
Foto’s : Koen Denduyver

En
de
Lokerse
stadsbeiaardier Tom Van
Peer won vorig jaar nog
een
internationale
compositieprijs. Jef Van
Hoof schreef als finale
voor zijn cantate “De
Schelde” “Dan zal de
beiaard
spelen”
dat
sindsdien als volkslied is
erkend. Sinds november
2014
werd
de
beiaardcultuur in ons land
door de Unesco erkend
als immaterieel erfgoed.

Tom van Peer voor zijn beiaardtoren in Lokeren.
Foto : Fred Scholliers

Zo gieten vandaag – en dat sinds meer dan vijf eeuwen – de beiaarden
hun zilveren klanken over dorp en stadsplein als “ verklankers van wat
het hart en gemoed van de gemeenschap aan zijn voet beroert.” .
Maar bij ons in Vlaanderen toch het schoonst !

BRONNEN : Toren en Beiaard v.z.w. (www.torenenbeiaard.be)
Vlaamse Beiaardvereniging (www.beiaard.org)

Eddy Picavet

De beiaard in het Belfort van Gent

Voor uw agenda
Ma 28 SEPTEMBER 2015
Volksdansopendeur van vkg. De Vlasblomme Bissegem
De Vlasblomme viert haar 50 ste verjaardag.
Locatie : OC De Troubadour, Vlaswaagplein 3, 8501 te
Bissegem
Meer info : www.de-vlasblomme-bissegem.be

Za 18 oktober 2015
Kennismakingscursus Vendelzwaaien
Locatie : Sporthal VTI, Brabaconnestraat 18, 3000 te
Leuven
Prijs : 8 euro, Meer info : Stefaan Haesen 0496 / 59 36 23

Za 24 oktober 2015
Gezellig Samenzijn van VVKB
Locatie : Lokaal vkg. Reynout, Sint-Elooistraat 15, 9200
te Grembergen-Dendermonde
Meer info : zie deze Driesprong

Za 14 NOVEMBER 2015
Gouwdansdavond WEST-Vlaanderen
Aanvang 19 uur, West-Vlaamse gezelligheid met liveorkest door de gouwmuzikanten.
Locatie : Feestzaal Houtlandinstituut, Rijselstraat 110 te
8820 Torhout
Prijs : € 15

Feestmaal + koffie en dansbal

Meer info en inschrijven via Heidi Trio :
trio.heidi@telenet.be of 0478/ 43 13 83

Za 21 NOVEMBER 2015
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

VVKB DANSCURSUS :

Een gezellige babbel …
Een natje en een droogje …
Een hartelijk weerzien …

De Raad van Bestuur van de Vlaamse Volkskunstbeweging
nodigt U vriendelijk uit op een

GEZELLIG SAMENZIJN
op zaterdag 24 oktober 2O15 van 14 tot 17 uur
in het lokaal van vkg. Reynout
Sint-Elooistraat 15 te Grembergen (Dendermonde)
Op het programma :
Een gezellig weerzien van de oude vrienden van VVKB
en Europeade
Welkomwoord door een lid van de VVKB-beheerraad
Première van de Europeadefilm 2015 Helsingborg (Zweden)
door Fred Scholliers
Eddy Picavet put uit zijn honderd cursiefjes
Tussendoor een hapje en een drankje
Ook dit keer gewoon gezellig samen onder vrienden.
Om alles vlot te kunnen voorbereiden willen wij wel vriendelijk maar
uitdrukkelijk vragen Uw aanwezigheid vooraf te melden. Dat kan met een
eenvoudig telefoontje naar :
Fred Scholliers, Gentse steenweg 77, 9200 – Dendermonde (052/21.77.34)
Eddy Picavet, Martelarenlaan 3, 9160 – Lokeren (tel. 09/348.27.46)
Lieven Stubbe (secretariaat@vvkb.org)
Koken kost natuurlijk geld. Maar we houden de deelname in de kosten toch aan
de lage kant: 5 euro p.p. (ter plaatse te betalen)

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM!

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM !

SPROKKELINGEN

OPROEP
Zoals beslist in de algemene vergadering zullen we het volledig archief van
VVKB naar een documentatiecentrum doen zodat dit archief zeker bewaard
blijft en ook nuttig kan gebruikt worden door personen die hier interesse in
hebben. Daarom proberen we dit archief nu zo volledig mogelijk te maken.
Zeker voor alle tijdschriften die ooit werden uitgegeven is het belangrijk dat
alle uitgaven aanwezig zijn.
We hebben het hier over vier tijdschriften: “De Grote Ronde”, “De Kleine
Ronde”, “Uil en Spiegel” (voorloper van “De Grote Ronde”) en “Nieuw
Perspectief” (gemeenschappelijke uitgave van KVVF en de Nederlandse
stichting Spelevaart).
We doen een oproep om de uitgaven volledig te maken.
 voor “de Grote Ronde” is alles volledig;
 voor “de Kleine Ronde” zoeken we nog alle uitgaven (wat we hebben
is uit enkele privé verzamelingen is meestal niet in goede staat)
 voor “Nieuw Perspectief” missen we enkel de allereerste uitgave
(1e jaargang Nr 1)
 voor “Uil en Spiegel” hebben we volgende uitgaven in ons bezit: jg
(jaargang) 2 – Nr 1, jg 4 – Nr 4; jg 5 – Nrs 2 en 3; jg6 – Nrs 1 en 2; jg 7 –
Nrs 1, 2, 3 en 4; jg 8 – Nrs 1 en 2; jg 9 – Nrs 1, 2 en 3. We missen alles
wat niet opgesomd is.
We zullen de lezers zeer dankbaar zijn als ze ons de ontbrekende uitgaven
van alle tijdschriften kunnen bezorgen. Deze zullen zeker niet verloren
gaan, maar aangewend worden om het VVKB archief volledig te maken.
Contact voor informatie en praktische afspraken: André Couvreur (tel 0476
47 12 17 – email dre.couvreur@skynet.be) of anders kan het gevraagde ook
direct opgestuurd worden naar “VVKB – Archief, p/a André Couvreur, Van
Hovestraat 13, 2140 Borgerhout”.

Nieuws van het thuisfront.
Meer groepen reageerden op onze oproep om ons hun ledenblad
door te zenden. Zo ontvingen wij in de loop van de voorbije weken
“ Krantenpolka”,” ’t Boetiekske,“De Rommelpot” en “Schering en
Inslag”. Stuk voor stuk boeiende publicaties, met zorg
samengesteld en vol tal van gegevens over werking, activiteiten,
plannen. Vaak ook rijkelijk geïllustreerd en met pittige weetjes en
verslagen aangevuld. Daarvoor graag onze hartelijkste dank.

DE ROMMELPOT, ledenblad van vkg. REYNOUT (Dendermonde),
is al aan zijn 44ste jaargang toe. Tom Pauwels tekent als
verantwoordelijke uitgever. Redactieleden zijn Kris Dierickx en
Tom Pauwels; medewerkers : Guido De Leenheer, Lut Dierickx en
Anne Oosterlinck, Het blad verschijnt maandelijks op A4-formaat
en geeft telkens o.a. een overzicht van activiteiten, plannen en
ook de producties van het poppentheater Kalleke Step, dat zowel
optreedt voor klein als groot. In de meest recente editie uiteraard
speciale aandacht voor de festivalavond van augustus ll. met
sublieme optredens van de Folk Song and Dance Group VARSA uit
Litouwen en Ballet Folklorico uit Guadalajara in Mexico, naast de
eigen vendeliersgroep. Dit onder de noemer “Ontdek de wereld in
Dendermonde”. Prettig om lezen ook telkens de archieffragmenten
of opmerkelijke uitspraken. DE ROMMELPOT is ook steeds rijkelijk
geïllustreerd met opnamen van huisfotograaf Fred Scholliers,
tevens redactielid van “De Driesprong” en de man achter de
jaarlijkse Europeade-film. “50 Jaar Europeade” werd onlangs met
commentaar in liefst zes verschillende talen uitgebracht.
Ook vkg. DE VLASBLOMME uit Bissegem is met haar ledenblad ’T

BOETIEKSKE aan haar 42ste jaargang toe. De redactieploeg is
samengesteld uit Mia Maes, Rita Neyrinck, Regine Verriest en Eddy
Lepecq, voorzitter en verantwoordelijke uitgever. Hij is ook
redactielid van “De Driesprong”. Dit jaar viert DE VLASBLOMME
haar gouden jubileum. En dat kon niet onopgemerkt voorbij gaan.
In de jongste editie verslagen van de nationale meiboomplanting in
Sente, details over de Europeade 2015 in Helsingborg (Zweden),

naast het dansrepertorium van dit jaar en een greep uit de
moppentrommel van Regine. Ook is er plaats voor een vleugje
poëzie met “Die avond en die roze” van Gezelle. Een zeer
sympathiek tijdschriftje overigens, in handig formaat eveneens met
zorg opgemaakt.
Van Anneke van de vkg. DE HOVELINGEN – VIKING uit Gistel
ontvingen we de KRANTENPOLKA toegestuurd. De foto op de
kaft straalt al levensvreugde uit. Ook hier aandacht voor de
komende en voorbije activiteiten zoals de deelname aan de
Godelieveprocessie, het optreden op de Molenfeesten in
Oostvleteren, de jeugddag in De Haan, naast uiteraard het kamp
dat opgefleurd is met meer dan knappe kleurenfoto’s. Het geheel,
origineel in zijn titel en heel fris ogend, brengt een duidelijk beeld
van een jonge en enthousiaste volkskunstgroep waarvoor dansen
een feest is met velen.
André Couvreur bezorgde ons SCHERING EN INSLAG, een zeer
toepasselijke titel voor de vkg. DE WEVERS uit Borgerhout. Het
jongste nummer bevat verslagen van twee van de eigen
voorjaarsactiviteiten: de nieuwjaarsreceptie en het volksdansbal.
Daarnaast vindt men er ook nog een bijdrage rond gemeentelijke
spotnamen in het Antwerpse, naast familieberichten en enige
toelichting bij de dans “All American Promenade” door Karin. En
uiteraard een goed gevulde activiteitenkalender. Een tof ledenblad
op A4-formaat, zo sympathiek als de groep zelf.
Wij kunnen ons best voorstellen dat er nog meer groepen zijn die
via een ledenblad de band tussen leiding en leden aanhalen. Stuur
ons een exemplaartje : wij besteden er graag aandacht aan. Het
mag ook gerust een digitale versie zijn. Ons adres : Eddy Picavet,
Martelarenlaan 003, 9160 Lokeren (tel. 09/348.27.46) – emailadres; eddy.picavet@skynet.be.
Dank bij voorbaat !

Eddy Picavet

VVKB Sint-Jansweekend voor jeugdgroepen
Voor de 25ste editie van het VVKB Sint-Jansweekend voor
jeugdgroepen waren we deze zomer te gast aan de kust
in het Galjoen in De Haan. Het centrale thema was deze
keer: “Piraten” Hierbij een verslag van de eerste SintJanservaring van Anaïs
Bourdaud'hui van vkg. De
Kegelaar uit Wilrijk.
De laatste zakken worden ingeladen in het busje. Nog snel even
afscheid nemen van onze ouders en dan kunnen we vertrekken. In
de auto is het heel rustig, op de achterbank zitten Mirte, Cato en
Indra die aan het praten zijn over de horrorfilms die ze ooit
hebben gezien. Kato valt bijna in slaap op mijn schouder en Indy
en Annelies zijn vooraan aan het kletsen.

Het VVKB-Jeugdcollege als piraat.
Sint-Jansweekend ‘15
Foto’s : Koen Denduyver.

Tegen iets voor 19.00u komen we aan Het Galjoen. We halen de
zakken uit de koffer en worden begeleid naar onze kamer. Daar
maken we onze bedden op. Iets later kunnen we hotdogs gaan
eten. Dan volgt een piratenverhaal. Aan de hand van die verhalen
worden we opgesplitst in groepen. We moeten heel goed luisteren
want daarna moeten we in onze groepjes quizvragen
beantwoorden over de verhalen. Na de quiz krijgen we de
opdracht om onze eigen piratenvlag te creëren met naald, draad
en stukken stof. Na meerdere keren in mijn vingers te prikken is
het toch gelukt om een tof resultaat te verkrijgen. Rond 23.15u
gaan we allemaal slapen, maar eerst nog een spelletje black
stories.

Deze ochtend worden we om 07.15u wakker gemaakt door
Liesbeth, we maken ons allemaal klaar en gaan tegen 08.00u naar
de eetzaal. Na een lekker en stevig ontbijt gaan we naar de
danszaal voor een heuse danscompetitie. We krijgen 5 dansen
aangeleerd, de eerste dansen zijn gemakkelijk maar de laatste is
een pak moeilijker. Maar moeilijk gaat ook toch?
Na het leren van de dansen is er de danscompetitie, elke groep
moet om te beurten met de dobbelsteen gooien en het aantal ogen
is een staat voor een van de 5 dansen. Nu maar hopen dat we
zeker geen 5 gooien! We wachten in spanning af tot de groepen
voor ons aan de beurt komen en zien hoe goed ze het doen, ik ben
echt wel aan het stressen. Stel dat er iets verkeerd loopt. De
dobbelsteen word gegooid en hij land op … een 6! Yes nu mogen
we zelf een dansje kiezen, en natuurlijk kiezen we het
gemakkelijkste dans.
Na het dansen moeten we
terug krachten opslaan dus
eten
we
een
stevig
middagmaal. De volgende
activiteit
zijn
behendigheidsproeven met als
centrale thema natuurlijk de
piraten.
We moeten bepaalde knopen
kunnen leggen, verschillen uit
een verhaal zoeken, muntjes
van de ene kant naar de
andere kant brengen met
behulp
van
een
rietje,
voorwerpen vinden met een
verrekijker en zo veel meer.
Dan komt het vieruurtje. Het laatste spel is een schatkistenjacht
in het bos. We krijgen een envelop met een kaart van het bos met
de nummers van elk kistje. Er is ook een blad met allemaal

getallen die we verder in het spel gaan kunnen wegschrappen, en
op de achterkant staat het kistje waar we moeten beginnen. Dit is
een heel vermoeiende opdracht omdat we altijd van het begin van
het bos naar het einde worden gestuurd en ik zeg je… het is een
heel groot bos! Nadat we ons laatste kaartje hebben waar het
huisje op staat moeten we met ons overgebleven getal terug naar
onze verblijfplaats. Uiteindelijk komen we er toch als eerste aan.
Helemaal uitgeput wachten we tot de andere groepen ook
aankomen.
Een lekkere BBQ kan er nu zeker en vast wel bij. We
rusten een beetje uit en wachten tot het tijd is voor
de dansavond. Eerst zingen we een paar liedjes en ik
leer het Sint- Janslied. We dansen en lachen veel tot
laat in de avond.

s’ Ochtends worden we weer gewekt door Liesbeth die er zeker
van wil zijn dat we niet in ons warm bedje willen blijven liggen. Er
is ontbijt met lekkere pistolets, sandwiches en natuurlijk ook spek
met eieren. Na het ontbijt moeten we onze zakken gaan inpakken.
We droppen onze zakken in de eetzaal en vertrekken naar het
strand voor het Sint- Jansspel. Het is een grote versie van
Mastermind, waar je kleurcodes moet zoeken en daar krijgen we
dan punten voor.
Na dit spel gaan we eindelijk te weten komen wie de finalisten
zijn voor het Sint- Janspaar : Romy Van Ginneken van De
Kegelaar Wilrijk en SeppeTimperman van Zannekin Veurne. Het
is spannend tot het laatste moment, en we juichen wanneer we te
weten komen wanneer we weten dat iemand van bij ons de
koningin is geworden. Het spel is gedaan en het middagmaal komt
eraan. We hebben ook gevendeld, wat heel leuk is en daarna
spelen we kleinere spelletjes.
En dan komt het vieruurtje. Het is het einde van het weekend we
zingen samen nog voor de laatste keer het Sint- Janslied en dan is

het tijd om afscheid te nemen. De koffers worden terug in het
busje geladen en we verlaten De Haan. We houden ons bezig met
kaartspelletjes en zingen uit volle borst mee met Let It Go. In
Wilrijk wachten onze ouders ons op, spijtig dat het zo snel voorbij
is want er zijn mooie vriendschappen gecreëerd. Een laatste
afscheid en ik ben onderweg naar huis met mooie herinneringen.

Vendelinitiatie

Rest me natuurlijk ook nog de kookploeg en de leden van het VVKBjeugdcollege te bedanken voor een alweer geslaagd SintJansweekend.
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

Een zomer vol dansfestivals
Wat zou een zomer in Vlaanderen toch triestig zijn zonder alle
internationale dansfestivals waar heel wat kleur en spektakel, mooie
kledij en muziek van over de hele wereld te beleven valt. Net zoals de
Vlaamse groepen naar de Europeade trekken, komen delegaties van
over de wereld bij ons hun cultuur, dans en muziek demonstreren.
De zomer werd op gang getrokken in
Izegem
waar
het
tweejaarlijks
Wereldfestival van 2 tot 7 juli plaatsvond.
Er waren groepen te gast van Maleisië,
Columbia, Hongarije, Cuba, Baskenland,
Columbia, Kirgizië en de Filipijnen. Ook Die
Boose was natuurlijk van de partij.

Tijdens het weekend van 18 en 19 juli
was Veurne de gaststad voor “Dans in
de Stad.” Volkskunstgroep Zannekin is
hiermee aan zijn 8ste vijfjaarlijks
folklorefestival sinds 1980. Voorzitster
Jeanne Vandenbussche mocht terecht
fier zijn op haar organiserende groep.
Vkg. Zannekin is ondertussen 60 jaar
jong.

Foto ‘s: Koen Denduyver

Ak Maral uit Kirgizië

Eskola uit San Sebastian,
Baskenland

Voor de organisatoren is het telkens een
hele
opgave om alle deelnemers in
gastfamilies te laten logeren. Het
festivaldorp was rond het cultuurcentrum
De Leest opgebouwd.

Jeanne Vandenbussche verwelkomt
het publiek.
Foto : Koen Denduyver

Eigenlijk was het festival al de avond vooraf op gang getrokken met de
“ Big Jig”. Dit geslaagde wereldreccord lokte meer dan 750 jig-dansers
naar de gezellige Markt van Veurne. Op zaterdag en zondag waren er
in het festivaldorp aan het College voorstellingen van alle groepen.
Naast Zannekin zelf waren er ook groepen te gast van Maleisië,
Columbia, Brazilië en Oekraïne.

Hands Percussion uit Maleisië was
te gast in Izegem en Veurne en
bracht meeslepende ritmes.

Brazilië

Zannekin bracht verfijnde Vlaamse dansen tijdens hun
Dans in de stad festival.
Foto’s : Koen Denduyver

Litouwen en Mexico brengen kleur in
Dendermonde.

Ook hier sliepen alle deelnemers in gastfamilies omdat het contact
tussen de gastfamilies en de deelnemers zo waardevol is om elkaars
tradities en gebruiken te leren kennen.

Volkskunstgroep De Sloepe uit Knokke-Heist bestaat 15
jaar en dat vierden ze tijdens de tweejaarlijkse
“Danshappening aan Zee” in het weekend van 15
augustus. Er werden internationale dansgroepen
uitgenodigd uit Oostenrijk, Portugal en Indonesië.

Foto’s : Koen Denduyver

Volkstanzgruppe der Landjugend Herzogenburg uit
Oostenrijk

Rancho Folclorico da Vila de Cano uit Portugal

Krida Budaya uit Indonesië

Ook vkg. De Sloepe zelf bracht enkele mooie danssuites.
De contacten met de groep van Portugal werden op de
Europeade in Polen gemaakt en een tegenbezoek is ook
reeds
voorzien.
Op
vrijdag
was
er
een
verbroederingsfeest, zaterdag de stoet met voorstelling
op het Heldenplein en ’s avonds de gala avond in
Ravelingen. Op zondagmiddag was er nog een
seniorenvoorstelling.
Koen Denduyver

Vorig jaar was er in Dendermonde het groot
vijfjaarlijks festival, maar dit jaar was er op
20 augustus een prachtige festivalavond.
Je staat er niet bij stil maar ondertussen
organiseerde het festivalcomité van Reynout
dit jaar haar 25ste festivalavond te
Dendermonde. We startten de eerste avond
in 1985 met de bevriende gastgroep uit
Tours.
De volgende jaren brachten we muziek en dans uit niet minder dan 47
verschillende landen. Onze internationale volkskunstfestivals (intussen
reeds negen) kregen in 2008 de naam ‘Ontdek de wereld in
Dendermonde’ en zo zie je maar dat deze slogan de lading helemaal
dekt.
Komt er sleet op de formule? Neen, niet echt want ook dit jaar konden
we rekenen op een groot aantal enthousiaste toeschouwers.
Zit er sleet op de organisatoren? Ja, althans bij sommigen (waaronder ik
mezelf zeker bijreken) die reeds van in de beginjaren meedraaien om
alles tot een goed einde te brengen. Knieën, schouders en ruggen
weigeren dienst na een tijdje hard labeur...
Maar we zijn er dit jaar opnieuw in geslaagd! De mensen die erbij
waren kunnen getuigen dat alles gesmeerd verliep van het begin tot het
einde. De Mexicaanse groep arriveerde op woensdag en bracht een
geslaagd optreden in het woon– en zorgcentrum De Vliet in Zele. Op
donderdag kregen ze onder een stralende zon een rondleiding in
Dendermonde. De Litouwse groep werd afgehaald in Charleroi en
arriveerde keurig op tijd in Dendermonde. Na een heerlijke maaltijd
kregen de beide groepen de mogelijkheid om het podium te verkennen
en al vlug was het duidelijk dat we te doen hadden met schitterende
groepen.
Na de officiële ontvangstreceptie met uitwisseling van geschenken was
er net nog wat tijd over om een praatje te maken met de gastouders.
Ook al was het niet eenvoudig om aan voldoende gastouders te geraken,
uiteindelijk vonden we toch voor iedereen een bed. Heel veel dank aan
onze sympathisanten en leden.

Foto’s : Fred Scholliers

Litouwen en Mexico brengen kleur in
Dendermonde.

Om 19 uur werd de kassa geopend en ondanks de terrasjesavond en de
wildemanloop te Dendermonde kregen alle 300 genummerde stoelen
een toeschouwer. Het Litouwse koor en muziekensemble opende de
avond met schitterende koor- en volksliederen. Een streling voor het
oor.

Na het vendelnummer Goliath en de verwelkoming door de voorzitter
Fred Scholliers kregen de toeschouwers een wisselend optreden van
Mexicaanse en Litouwse volkskunst.

Foto : Fred Scholliers

Reynout Dendermonde

Na de pauze werd het tweede deel ingezet met de Bierreeks, een niet
alledaags vendelnummer gebracht door Eric, Marc en Roel.

Beide gastgroepen lieten het beste van zichzelf zien en het publiek
genoot ervan. Ook een traditie is de apotheose op de tonen van ‘t Ros
Beiaard en het Vredeslied.

Kris Dierickx

INFO VENDELEN.NET
Op het programma van Vendelen.net voor
de volgende maanden:

Zondag 18/10 - 13 tot 17u in Leuven: Kennismakingscursus
Vendelen voor beginners
Sinds 2008 richten het Instituut voor Vlaamse Volkskunst en
vendelen.net elk najaar een kennismakingscursus vendelzwaaien
in. De cursus richt zich zowel tot individuele vendeliers zonder
enige ervaring als tot vendel- of volksdansgroepen die hun nieuwe
vendeliers een stevige basis willen geven. Ervaren instructeurs met
verschillende vendel-achtergrond staan garant voor een degelijke
en persoonlijke opleiding.
Nog nooit gedaan en altijd al eens willen doen ? Schrijf je in en
kom eens proeven.
meer info:

www.vendelen.net

Zondag 29/11 – 09u30 tot 16u30 : Vendeliersverbroedering
Naar jaarlijkse gewoonte komen de Vlaamse vendeliers samen om
van en aan elkaar iets te leren, ideeën uit te wisselen en nieuwe
vendelreeksen te demonstreren. De Vendeliersverbroedering gaat
voortaan door in de Bloso-Sporthal in Herentals, van 10 tot 16 uur.
Inschrijven vanaf 9u30
aanmelden voor demonstratie: +32 496 593 523 (Stefaan) of
vendelarchief@instituutvlaamsevolkskunst.be
Alle info vind je op www.vendelen.net, meld je aan en ontvang per
email alle info over alle vendelevenementen in Vlaanderen en
daarbuiten.

Cursiefje
Il Jardino di Angeli …

Toen Onze Lieve Heer de wereld had geschapen , had hij voor de
mens nog iets extra in petto. Hij gaf Adam zo maar het Aards
Paradijs cadeau. Maar hoe prachtig die “Hof van Eden” ook was,
Adam voelde zich er niet gelukkig. Hij miste iets. Alle dieren
hadden er een speelkameraadje met wie ze konden stoeien en
leuke spelletjes bedenken …. En hij voelde zich zo alleen.
- Ik begrijp het! zei Onze Lieve Heer.
En Hij schiep uit een rib die Adam zelf uit zijn karkas had
aangeboden, een speelkameraadje voor hem. Hij noemde ze Eva.
Een schoon jong ding met alles er op en er aan. Als Adam haar
voor het eerst zo tussen de palmbomen zag staan, begon hij
spontaan te zingen : Ik ben zot van aa! Zot van aa! Maar zijn liedje
was rap uitgezongen.Want Eva was nu wel de eerste, maar zeker
niet de beste. Ze was maar lief als het in haar kraam paste; voor de
rest deed ze haar eigen koppige goesting. Zoals trouwens de
meeste vrouwen. Ze beet zelfs in de zure appel. Waarom precies in
die? Waarom koos ze niet voor een golden delicious of een sappige
conférence-peer ? De tuin was trouwens een hoorn des overvloeds
voor wat druiven, pruimen, bananen, appeltjes van oranje,
mango’s, perziken, ananas, meloenen, … betrof. Men kon er
gemakkelijk onmiddellijk een groothandel in keurfruit mee

beginnen. Zoals Fiel Banan later zou doen … Maar waarom die
appel waar ze moest afblijven ?
Onze Lieve Heer was zo verbolgen dat Hij ze beiden nog dezelfde
dag hun C4 bezorgde, hen op staande voet de laan uitstuurde en
het Aards Paradijs onherroepelijk voor eeuwig en altijd sloot.
Adam, Eva en al hun nazaten moesten van dan af zwoegen en
slaven, lijdenen afzien tot hun laatste dag.
Eeuwen lang bleef dat zo. Tot de Congregatie van de Zusters
H.Engelen ons Heer kon overtuigen om er de spons over te vegen.
Als compensatie offerden ze een lapke grond dat daar toch maar
lag te liggen tussen de Martelarenlaan en de Polderstraat. Na
allerlei administratieve beslommeringen, bouwplannen en de
nodige aanpassingen, bouwden ze er een eigentijds Aards Paradijs
uit voor de oudste generatie uit onze maatschappij. Ze noemden
het geen “Hof van Eden” of “Aards Paradijs”, maar gewoon “Hof
ter Engelen” of “Il jardino de Angeli”. En wie er een plaatsje vond,
voelde zich er onmiddellijk thuis en heel gelukkig in zijn of haar
“oude dag”. Een thuishaven voor de laatste rit.
En Ons Heer ? Hij zag dat het vrië goed was. En ook Hij was neig
content !

Eddy Picavet

Hof ter Engelen, Lokeren

Beknopt verslag van de algemene vergadering van 4/06/15
In de aanloop naar de vele zomeractiviteiten van onze
volkskunstgroepen stond op 4 juni de algemene vergadering gepland.
Tijdens de juni-versie van de algemene vergadering voel je de zomer
reeds kriebelen. Voor, tijdens en na de vergaderingen worden
verschillende plannen van groepen met elkaar uitgewisseld. Deze gaan
dan voornamelijk over optredens, festivals en de europeade. Ook
persoonlijke vakantieplannen komen aan bod.
Tijdens de evaluatie van de vorige activiteiten werden ’t Bal en de
meiboomplanting te Sente besproken. Het was aangenaam vast te
stellen dat op beide activiteiten steeds meer jeugd aanwezig is.
En wat de komende meiboomplanting betreft, hoorden we dat er
interesse was van ‘de jeugd’ van een groep om hieronder mee de
schouders te zetten!
De eerstkomende activiteit was het Sint-Jansweekend. De
jubileumeditie ging door in ’t Galjoen (De Haan). Ook hier was het fijn
te voelen dat een enthousiaste groep de jeugd kan blijven begeesteren.
Op het moment van de vergadering was het maximum toegelaten
inschrijvingen bijna gehaald. Dus we mochten toen reeds van een
succes spreken.
Het danscollege wist reeds te melden dat de voorbereiding van de
komende Dansatelier-mix op 22 november volop aan de gang is. Het
programma bestaat uit een mix van Vlaamse en internationale dansen.
Ook ideeën voor de europeade 2016 in Namen waren reeds volop aan
het rijpen.
De werkgroepen en gouwen zelf lichtten nog hun lopende zaken toe. Op
diverse fronten wordt de Vlaamse Volkskunstbeweging gemaakt. En dat
kan je zelf merken, wanneer je dit tijdschrift leest.
Bij de bespreking van de contacten met samenwerkende verenigingen
werd veel aandacht besteed – hoe kan het ook anders – aan de
Europeade in Zweden. De verwachtingen lagen hoog. Hoe het allemaal
concreet verlopen is, kan je ook in deze editie van De Driesprong
uitvoerig lezen.

Rond de klok van tienen was de officiële vergadering afgelopen.
Bij een natje werden nog laatste afspraken gemaakt van samenreizende
groepen naar de europeade en trok iedereen met aangename
vakantieverwachtingen huiswaarts..
Noteer nu reeds in je agenda :

Zondag 22 november 2015 :
Dansatelier in Doornzele
------------------------------------------------------Zaterdag 9 januari 2016 :
VVKB Nieuwjaarsfeest
Salons Mantovani in Oudenaarde
------------------------------------------------------Zaterdag 19 maart 2016 :
VVKB Bal
Salons Mantovani in Oudenaarde

Op de weg tussen wieg
en graf wisselen een
lach en een traan
regelmatig af.
In beide willen wij
naast u staan.
 Op 14 maart 2015 namen we afscheid van André Kint, partner

van Rita Van den Eynde, lid van vkg. De Wevers in Borgerhout.
 Jean Engels, lid van vkg. De Wevers in Borgerhout is overleden
op 29 maart 2015.

 Livia Valentin, geboren op 23 juni 2015 en dochter van Jeremy en
Belinda Valentin-Incoul, kleindochter van voorzitster Christine
Dreyepondt. Belinda is ook dansleidster van de kindergroep van
vkg. De Sloepe uit Knokke-Heist.

 Op 14 juli 2015 namen we afscheid van Eric Vandamme,
schoonvader van Tine Bruynooghe, lid van vkg. De Vlasblomme
vzw in Bissegem en vkg. Scarminkel in Sente.
 Op 14 augustus 2015 werd Kamiel Swinnen geboren, kleinzoon
van Paul en Maria Swinnen-Mertens, leden van vkg.
Klepperman in Mol.


Op 25 augustus 2015 overleed Lut Van Herrewegen,
echtgenoot van Danny De Bock, lid van Kalleke Step te
Dendermonde.

 Op 31 augustus 2015 namen we afscheid van Jozef Simoen,

papa van Christel, opa van Amber & Lars, schoonvader van
Michel, leden van vkg. Reynout in Dendermonde.
 Op 5 september 2015 traden Heidi en Bjorn Hermy in het
huwelijk, dochter van Lode en Chris De Waele-Cloet , leden
van vkg. De Sloepe uit Knokke-Heist.
 Op 12 september 2015 gaven Chris Dams en Dirk Cornelis
elkaar hun Ja-woord, beiden zijn leden van vkg. ’t Veerke uit
Burcht. Chris is ook lid van het VVKB Jeugdcollege
 Op 19 september 2015 traden Evy Claeys en Michael Cornille
in het huwelijk, beiden zijn leden van vkg. De Sloepe uit
Knokke-Heist. Evy geeft er ook dansleiding aan de jeugd.

DE DRIESPRONG
is het driemaandelijks tijdschrift van de
Vlaamse Volkskunstbeweging vzw.
Secretariaat en zetel: p/a Lieven
Stubbe, Pijnboomstraat 30, 2800
Mechelen
Mail : secretariaat@vvkb.org
“De Driesprong” verschijnt als lente, zomer, herfst en
winternummer. Teksten binnen voor 15/2, 15/5, 15/8, 15/11.
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 met 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
Dendermonde.Tel: 052/21.77.34 E-post: fred.scholliers@telenet.be

9200

- 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
 Vlaamse vendeliers en muzikanten voor de Helsingborg Arena tijdens
de 52e Europeade.
 Accordeonist Hans Ovaere speelt ten dans op de Meiboomplaning van
Sente.
 Grietje staat klaar voor haar optreden samen met de andere Europese
kinder -en jeugdgroepen tijdens de Europeade in Zweden.
(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.

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

