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Beste VVKB Vrienden, 

Het was puffen en zweten deze zomer. Zou dit echt het gevolg zijn 

van de klimaatopwarming of is dit een normale "uitschieter" zoals 

sommigen nog hopen? In tegenstelling met wat kon verwacht worden 

was het echter, juist in die week van de Europeade, in Portugal 

zelfs minder warm dan hier in Vlaanderen. De afwezigen hebben 

meestal ongelijk, maar diegenen die thuis bleven omdat ze 

vermoedden dat het veel te warm ging zijn, hadden absoluut 

ongelijk. En dat was niet alleen omwille van het weer maar vooral 

omdat zij een zeer mooie, goed georganiseerde Europeade gemist 

hebben. Viseu was een zeer aangenaam provinciestadje waar alles 

dicht bij elkaar lag en waar de (innerlijke) warmte van de inwoners 

en van de deelnemers gewoon voelbaar was. Vlaanderen was een 

klein beetje minder talrijk aanwezig, maar de sfeer onder de 

Vlamingen en de kwaliteit van de optredens was van een zeer hoog 

niveau. Het vendelen op de openingsavond en het dansoptreden op 

de slotmanifestatie met een combinatie van Polka Berg en Zwierig 

Dansje kregen alleen maar positieve kritiek. Het was echt, voor 

iedereen die er bij was, één van die kippenvel momenten. Proficiat 

aan het danscollege en aan alle vendeliers, dansers en muzikanten.  

Al jarenlang wordt er door VVKB een treffen georganiseerd na de 

Europeade. VVKB en Europeadecomité Vlaanderen willen dit 

initiatief nieuw leven inblazen. Op zaterdag 17 november 

verwachten we iedereen die er bij was in Viseu, en iedereen die er 

bij had willen zijn, maar om één of andere reden niet kon, en 

iedereen die graag volgend jaar op de Europeade wil bij zijn, in 

Dendermonde. In een gezellige sfeer willen we vooral elkaar 

ontmoeten. Voorlopig kreeg deze activiteit de naam 

"Europeadedromen". We krijgen een optreden van het 

gerenommeerde Dendermonds poppentheater "Kalleke Step". We 

krijgen de première van de film over Viseu. We kaarten na over de 

voorbije Europeade en we zoeken uit wat we verwachten en kunnen 

verwachten van de komende Europeade in Frankenberg. Alle 

suggesties, opmerkingen en opbouwende kritiek zijn welkom. Verder 

zijn er nog enkele verrassingen en is er koffie en taart om af te 



sluiten met lekkere broodjes. Details volgen later – niet te missen – 

men zegge het voort…. 

Van het nieuwe VVKB bestuur gaan intussen de meesten hun vierde 

bestuurstermijn in. In vergelijking met 2006 toen ik de eerste keer 

voorzitter werd, is er heel wat veranderd in de volksdanswereld. 

Sommige groepen zijn verdwenen; anderen kwamen uiteindelijk 

VVKB ook vervoegen. De dansers van toen zijn een beetje ouder 

geworden, maar heel veel groepen slaagden er ook in om jonge 

dansers aan te trekken en te boeien. De meeste groepen werden 

wel kleiner en kregen het moeilijk om nog zelfstandig te blijven 

werken. Mede dankzij VVKB vonden de groepen elkaar en werkten 

ze samen om te kunnen blijven dansen en om te kunnen blijven 

optredens  verzorgen. Het dans- en jeugdcollege werd verjongd en 

blijft zeer actief. Er wordt zelfs opnieuw gewerkt aan een 

voordanserscursus en misschien ook een heuse opleiding tot 

dansleider. Het kindercollege wordt terug opgestart en zoekt naar 

de beste methode om een meerwaarde te betekenen voor de 

kindergroepen. De structuur van VVKB vzw werd aangepast aan de 

moderne noden om mensen die mee verantwoordelijkheid op zich 

nemen in te dekken tegen aansprakelijkheidsrisico's. VVKB neemt 

verder en intensiever verantwoordelijkheid op in Europeadecomité 

Vlaanderen. Buiten VVKB is VVG verdwenen en is IVV van structuur 

veranderd. Recent zochten we toenadering tot Damuza en boden we 

aan om samen te werken rond Plusdansen. Voorlopig hebben we 

elkaar nog niet gevonden, maar wat niet is kan nog komen. In 

Danspunt was het jarenlang stil rond Vlaamse Volksdans, maar 

recent heeft men daar blijkbaar ontdekt dat er in dansend 

Vlaanderen ook nog zo iets bestaat als volksdans. Heeft een 

mogelijk "potje" rond Erfgoed, een thema dat jarenlang 

voortreffelijk door IVV werd bewerkt, misschien de oorzaak van de 

plotseling interesse van DP? 

In elk geval blijft het VVKB bestuur er voor gaan om volksdans in 

Vlaanderen verder te laten groeien en bloeien, met de medewerking 

van alle groepen, groepsbesturen en dansers. Wij hebben allemaal 

elkaar nodig en SAMEN kunnen we meer dan alleen. We wensen 



jullie allemaal een vruchtbaar najaar en hopelijk tot op 

"Europeadedromen" in november en/of tot op het VVKB 

nieuwjaarsfeest in Mantovani in januari volgend jaar. 

Jullie voorzitter, Theo Smet 

 
 
 
 
 
 
 
 
55ste Europeade in het warme VISEU Portugal               
 

Portugal trekt aan als zomerse 

vakantiebestemming en ook voor deze 

55ste Europeade waren heel wat groepen 

naar Viseu afgekomen. Vaak met het 

vliegtuig of de bus en maar al te graag 

nog enkele dagen cultuur extra erbij in 

Porto of de hoofdstad Lissabon.  

Helaas waren er in de vertrekdagen nog wat stakingen bij Ryanair en 

een technisch defect op de luchthaven van Zaventem zodat niet 

iedereen even vlot op de bestemming kon geraken. 

In elk geval mochten alle groepen zich op woensdag gaan inschrijven  

in het Pavilhão do Fontelo. Voor velen is het steeds een blij 

weerzien van gekende gezichten en bevriende groepen. 

Alles verliep heel vlot en de groepen kregen ook een plaatselijke 

gids toegewezen. De regie was dit jaar in handen van Hilde Gielis en 

haar team, wat ze voortreffelijk deden. Een dikke pluim want alles 
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in goede banen leiden voor ruim 5000 dansers, muzikanten en 

vendeliers is geen evidentie! 

De welkomstavond ging door op het Adro da Sé, het historische hart 

van de stad of het plein voor de Kathedraal. Vanuit elk balkon was 

er een heel spektakel met vele dansers en muzikanten en kleurrijk 

licht, alleen jammer dat de uitleg van deze mooie tradities enkel in 

het Portugees was. 

Op donderdag en vrijdag is het een drukte van jewelste in de 
stad, want op elk pleintje zijn er ieder half uur optredens van 
diverse kleurrijke volkskunstgroepen.  
 
Tussenin oefenen we over de middag met alle Vlaamse dansers 
en vendeliers in het stadion. De vendeliers gingen dezelfde 
avond al optreden, de dansers kwamen zondagnamiddag tijdens 
de slotceremonie aan bod. 
 
Om 21 uur stond de openingsmanifestatie in het Fontelo 
Municipal Stadium op het programma waarbij op passende wijze 
aan Mon De Clopper en al de overleden Europeadevrienden die 
er niet meer bij kunnen zijn eer werd betoond met Vlaams 
vlaggenspel en Portugese zang. Doordat de manifestaties laat op 
de avond starten was het al ruim na middernacht als de laatste 
groep voor een halfleeg stadion zijn regio met dans 
vertegenwoordigde.  
 

Op vrijdagavond is het aan de koren en muziekgroepen. Ook een 

delegatie van Vlaanderen komt hierbij aan de beurt in het park. 

         



’s Avonds was er opnieuw op de vele pleintjes nog “Europeade by 

Night” met jamsessies, dans en muziek en diverse pubs in de stad 

werden trekpleisters voor oud en jong.  

Vlaanderen stelde zich ook voor in het forum van het kleurrijke 

Europeadedorp. De groepen hadden vooraf ook een filmpje voor de 

bewoners van Viseu ingesproken om hen te groeten en te danken.  

Waar we vorig jaar met de groepsverantwoordelijken werden 

ontvangen op een boot in Turku, was dit nu in een historisch 

wijnlandgoed. Ook dit was opnieuw een fantastisch decor hiervoor. 

 

 

 

 

 

     

             



De stoet in de namiddag doorkruiste de stad, doorheen de smalle 

straten, bergop tot aan de kathedraal en dan opnieuw bergaf tot bij 

het centrale park. Iedereen kreeg daar ook zijn lunch. 

Enkele uren later was er het bal, eerst voor de kinderen en jeugd en 

daarna voor iedereen. Ook op de vele pleintjes was er nog tot laat 

in de nacht feest. Zoals steeds sliepen de groepen in diverse scholen 

nabij of wat verder van het centrum. 

Op zondagmorgen was er in een bomvolle kathedraal de 
oecumenische dienst. Na het middagmaal die geserveerd werd in 
enkele grote scholen trokken we opnieuw naar het Fontelo stadion. 
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De wervelende slotceremonie ging vlot en na de overdracht van de 

Europeadevlag aan de Duitse delegatie die de volgende Europeade 

organiseert spoedden velen zich de dansvloer op voor een laatste 

samendans. 

In 2019 wacht de Duitse stad Frankenberg op ons van 17 tot 21 juli.  

      Tekst en foto’s : Koen Denduyver 

Ere wie ere toekomt. 

In onze zomereditie meldden we dat de Duitser RÜDIGER HESS, 

burgemeester van Frankenberg, tot nieuwe internationaal 

voorzitter van de Europeade werd verkozen. Dit in opvolging van 

Armand De Winter (Wilrijk). Wij steunden op een mededeling van 

het internationaal Europeade-secretariaat. Daarin werd ook 

vermeld dat Armand De Winter vier jaar het voorzitterschap had 

waargenomen en zijn kandidatuur niet meer wenste te 

vernieuwen. Dat was hem eigenlijk oneer aandoen. 

Na het ontslag van Bruno Peeters in 2012 loodste Armand De 

Winter als waarnemend voorzitter de Europeade door een 

moeilijke periode. Hij leidde de Europeade al in 2011 in Padua 

(Italië). Later kwam daar ook nog Gotha (Duitsland),  Kielce (Polen),  

Helsingborg (Zweden),  Namen (Wallonië) en Turku (Finland) bij. 

Tot maart van dit jaar was hij internationaal voorzitter en leidde hij 

ook de voorbereidende besprekingen voor de Europeade van dit 

jaar in Viseu (Portugal). Dat was dus heel wat meer dan in de 

mededeling werd vermeld. Daarbij mag er ook nog op gewezen dat 

Armand De Winter de gaststeden voor 2019 (Frankenberg), 2020 

        



(Kleipeda)  kon vastleggen. Voor 2022 behoren Kielce (Polen)  en 

voor 2023 Gotha  (Duitsland) tot de ernstige kandidaten.  

Omdat de waarheid zijn rechten heeft dus graag ere wie ere 

toekomt! 

Van 1964 tot 2018 hebben drie Vlamingen de groei en het succes 

van de Europeade mee helpen bepalen in de evolutie naar een 

unieke beweging die gedragen wordt door het bezielend geloof in 

de eigen volksaard en met aandacht en respect voor de andere 

volksgemeenschappen bij de realisatie van een Europa van de 

harten, één in bonte verscheidenheid. Het waren Mon de Clopper, 

Bruno Peeters, Armand De Winter. Een reden om terecht trots te 

zijn! Want de Europeade is en blijft ondanks alles een overwegend 

Vlaams initiatief! 

Eddy Picavet 

 

Vlnr : voorzitter plaatselijk comité, burgemeester Viseu, Rüdiger 

Hess, vertegenwoordiger Frankenberg en Armand De Winter 

Foto : Koen Denduyver 

 



Volkskunstgroep Tijl en Nele - Hove 50 jaar 

Op 18 oktober 2018 zal volkskunstgroep Tijl en Nele 50 jaar dansen 
en zingen in Hove (= zo'n 10 km ten zuiden van Antwerpen) en ver 
daarbuiten.  
 
Ooit begonnen als een gezamenlijke jeugdbewegingsactiviteit van 
een meisjes- en een jongensgroep in een huiskamer aan de Parklaan 
(onder ouderlijk toezicht dus!) danst Tijl en Nele nu als 
(senioren)groep elke dinsdagavond van 19u45 tot 21u30 (behalve in 
juli en augustus) in het Dienstencentrum 'Ten Hove', gelegen naast 
woonzorgcentrum 'Cantershof'. 
Na vele omzwervingen: zo waren de gezellige huiskamer aan de 
Parklaan, de feestzaal van de Hovese jongensschool, de kelder van 
het Hovese gemeentehuis 'Kasteel Weyninckhoven', de turnzaal van 
de Hovese Sint-Jozefsparochie horend bij Volkssterrenwacht Urania 
en de turnzaal van de Sint-Jozefparochie aan het Molenveld in 
Edegem, meerdere jaren onze 'danstempel'. 
 
De nu 70-jarige Mortselse buurgroep Reinaert 'leverde' in de 
beginjaren de eerste dansleider, Luc Annaert. De meisjes waren zo'n 
12 jaar oud, de jongens 15 jaar. "Neem ze nu toch eens goed vast", 
was toen zijn veel gebruikte opmerking.  
 
Volkskunstgroep Tijl en Nele sloot zich begin 70-er jaren aan bij de 
Vlaamse Volkskunstbeweging en over de  jaren heen mocht de groep 
enthousiaste dansbeoefenaars, ook van andere, naburige groepen, 
verwelkomen. Volkskunstgroep Tijl en Nele danst nu al jaren onder 
de enthousiaste en deskundige leiding van Astrid en Paula, naast 
een al even enthousiaste groeps- en dansleider. 
 
Vergeten we ook niet de enthousiaste muzikanten die over de jaren 
heen de dansen begeleidden : Karel Adams, Janus Meuris, Stef 
Buelens, Gerd De Munter, Jozef Gebruers, e.a. 
 



Als volkskunstgroep blijft het de bedoeling om samen in een 
gezellige, vriendschappelijke sfeer volksdansen aan te leren en uit 
te voeren.  
 

Volkskunstgroep Tijl en Nele - Hove danst volksdansen van zowat 

overal, met een grote interesse voor Europa en natuurlijk worden 

Vlaanderen en Nederland niet vergeten.  
 

Ook Vlaamse volksliederen met o.a. doek- of plakkaatliederen 

worden - meestal geruggesteund door volkskunstliefhebbers van 

andere groepen - samen gezongen. Vele jaren ook ging de groep in 

Hove van deur tot deur Driekoningen zingen en werden paaseieren 

gestrooid in de tuinen van de toenmalige meisjes-leden.  
 

Volkskunst is niet alleen dansen en zingen. Zo hebben leden zich al 
gewaagd aan het bakken van een Hovese cake naar aloud recept. 
Die cake hebben we uiteraard steeds met veel smaak opgepeuzeld. 
En uiteraard was Tijl en Nele steeds vertegenwoordigd op de 
roemruchte Hovese internationale bierkwis. 
 

De Mecheleir (opgegroeid en nog steeds dansend in Hove) 
 

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 
die zich tussen het mos hebben genesteld. 

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 



Festival Ka-Dans 

Van 10 tot 15 augustus 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 India, Colombia, Polen, Macedonië, Ecuador en Vlaanderen.  
 
Even leek het dat de vorige editie de laatste ging worden, maar een 
nieuw bestuur stak zijn schouders eronder. Het was voor de 
organisatoren een hele opgave om de 200 deelnemers in gastfamilies te 
laten logeren, maar het contact tussen de gastfamilies en de deelnemers 
is zo waardevol om elkaars tradities en gebruiken te leren kennen.  
 

 
Op zondag zorgde dansgroep Danspas Wijnendale voor een geslaagd 
optreden met Vlaamse dansen en ’s avonds mochten ze ook de 
verbroedering inzetten. De volgende dagen waren er nog 
voorstellingen aan de kust en in het cultuurcentrum De Brouckere in 
Torhout. De groep uit India ging verder naar een festival in Hongarije. 
De groep van Colombia  trok ook naar Dendermonde voor de 
festivalavond.  

Tekst en foto’s : 

Koen Denduyver 

 

 

 

   

Ecuador, Macedonië en India 

 

Danspas uit Wijnendale 



Ontdek Colombia en Bulgarije in Dendermonde 

 

Het is al jaren een traditie geworden dat 

vkg. Reynout in Dendermonde bij haar 

jaarlijkse festivalavond half augustus de 

schijnwerpers richt op één of meer 

gerenommeerde dansgroepen 

wereldwijd. Dat was dit jaar niet anders.  

 

Sinds een paar jaar onder de noemer “Ontdek de wereld in 

Dendermonde” presenteerde het ook dit keer twee internationaal 

vermaarde dansgroepen, zowel uit Bulgarije als uit Colombia. Was 

aanvankelijk “Everest Nepal – Cultural Group” aangekondigd, dan 

moest die – wegens problemen met hun visum – in laatste instantie 

worden vervangen door het Bulgaarse  folklore-en dansensemble  

“ Bravo” uit Silven, dat ook te gast was op het festival van Jambes 

(Namur). Een gezelschap dat pas die donderdagmorgen was 

aangekomen en onmiddellijk naar Dendermonde was doorgereisd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



De groep werd pas in 2004 opgericht en streeft er naar de 

traditionele dansen uit meer regio’s van Bulgarije te bewaren en 

door te geven aan de volgende generaties. Een vijftal gedegen 

muzikanten begeleiden het ensemble op typische instrumenten als 

o.a. de kaval en de gaida. Uitgevoerd in een kleurrijke kledij 

brachten ze overwegend typische dansen voor zowel jongens als 

voor meisjes die sporadisch overgaan in een parendans. Ritme 

staat hier wel centraal; afwerking niet minder. Dominant ook de 

mannelijke kracht waarmee men de jonge dames wil aantrekken.   

De “Compania Bailarte de Colombia” dateert van 2008 en werd 

opgericht in Bogota. Als artistiek bedrijf promoot het de culturele 

identiteit en tradities van hun land door middel van kwalitatieve en 

originele dans- en muziekcreaties. De groep geniet heel veel 

bewondering en erkenning in eigen land en treedt regelmatig op in 

zowat alle continenten. Deze groep is wel de enige die ooit voor 

liefst 15.000 toeschouwers optrad in Mexico-city.  

Hun optreden zouden wij kunnen samenvatten in vier woorden: 

beweging; kleur, acrobatiek zelfs en vooral ritme, dat regelmatig fel 

wordt opgedreven. Zo in hun carnavalsdans en de hectische dans 

waarbij de beweging van de vis wordt opgeroepen en nagebootst. 

Een zangeres ondersteunde het muziekensemble bij momenten 

           



met haar sonore stem. Heel sympathiek dat ze het talrijk 

opgekomen publiek in het Nederlands probeerde te verwelkomen.  

De avond werd echter ingeleid door het klaroenerkorps van  

Reynout zelf met de “Jagerstaptoe” dat men ook had gespeeld op 

de uitvaartplechtigheid van oud-vendelier Yvan Van den Broeck, die 

een maand eerder was overleden. Een postume afscheidsgroet 

voor een zeer verdienstelijk man. Het trommelkorps begeleidde 

later de vendeliers bij een prima uitvoering van “Ter Aerde” en 

“Indiaan”.  

Fred Scholliers, festivalvoorzitter en redactielid van “De 

Driesprong”, leidde gezwind de ganse avond in, die uiteraard werd 

besloten met “Ode an die Freude” en het lied waarvan 

Dendermondenaars nooit genoeg kunnen krijgen: het Ros Beiaard! 

Lut Dierickx, voorzitter van Reynout vzw, straalde. Daar was ook 

alle reden toe. Het was ook nu weer een heel mooie verkwikkende 

avond met twee schitterende groepen en voor een ei zo na 

uitverkocht huis bij een zomerse temperatuur, een sfeervolle 

belichting (waarvoor de techniekers van zaal “Belgica” alle lof 

verdienen) en wel iets overdreven decibels! Een succesrijke 

afsluiter van het zeventig jarig bestaan ! 
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Eddy Picavet                                        



Voor uw agenda 

 

 

Zo 21 oktober 2018 

Volksdansnamiddag Klepperman Mol 

Na de succesvolle viering van 70 jaar Klepperman te Mol organiseert 
VVKB-Klepperman Mol haar jaarlijkse volksdansnamiddag. Er zal een 
aanbod zijn van dansen voor elke leeftijd en om iedereen de kans te 
geven om mee te doen worden een aantal dansen aangeleerd. 

Locatie : PC Ginderbuiten Mol, Kapellestraat 90, 2400 Mol 

Inkom : gratis    Meer info : Herman Boyen 014 / 70 69 70 

Za 10 november 2018 

Cursus kinderdansen 

Cursus door VVKB kindercollege met dansen voor kinderen van 3 tot 14 

jaar. Aanvang om 13.00u tot 17.00u 

Locatie : lokaal De Kegelaar, Rozenkransplein 10, 2610 Wilrijk 

Inkom : € 5   Inschrijven via : secretariaat@vvkb.org 

Za 10 november 2018 

Gouwdansdavond WEST-Vlaanderen 

 

West-Vlaamse gezelligheid met live- orkest 

door de gouwmuzikanten. Aanvang 19u30 uur 

Locatie : Zaal De Zeeparel, Noordstraat 40, 

8301 Heist aan Zee. 

Prijs : € 8 met dessertbuffet + koffie en dansbal  

Meer info en inschrijven via Jan Claeys : 0478/ 525 424 of via mail : 

jan.claeys2@telenet.be  

Za 17 november 2018 

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  

 

 

mailto:info@hovelingen.be


Zat 17 november 2018 

Europeadedromen 

Met voorstelling Kalleke step  en première van de Europeadefilm 

Locatie : Zaal Reynout, Sint-Elooistraat Grembergen 

Om alles vlot te kunnen voorbereiden willen wij u vriendelijk verzoeken 
uw komst vooraf te melden. Dat kan door een eenvoudig telefoontje 
naar: Fred Scholliers (052/21.77.34)   of  Eddy Picavet (09/348.27.46) 
Of via mail naar Lieven Stubbe (secretariaat@vvkb.org) 
 

Zo 18 november 2018 

Cursus Dansatelier – Mix 

In de voormiddag dansen onder leiding van Katrien Van 

Craenenbroeck, in de namiddag internationale dansen. 

Locatie : De Wip, Speelhofdreef 4 , 2970 Schilde 

Aanvang om 10.00 uur, inkom €10  Info : VVKB Danscollege 

 

mailto:secretariaat@vvkb.org


 

 

 



Uit de Groote Oorlog … 

De Engelen van Pervijze 

Elsie Knocker en Mairi Chisholm waren twee jonge vrouwen die 

tijdens de Eerste Wereldoorlog vanuit Schotland en Engeland naar 

ons land kwamen om te helpen in de medische hulpposten aan het 

front. Beiden waren motorliefhebbers. Zo deed Mairi – toen 17 jaar – 

dienst als motorkoerier, waarna ze zich aansloot bij een Brits 

medisch team op weg naar het Ijzerfront. 

Elsie lanceerde de idee om een hulppost dichter bij de frontlijn op 

te starten, zodat gewonden onmiddellijk zouden kunnen worden 

verzorgd. Aangezien dat nog niet bestond waren er heel wat 

soldaten die het ziekenhuis niet haalden. Een hulppost aan het front 

waar de eerste levensnoodzakelijke zorgen werden toegediend zou 

heel wat levens kunnen redden. Ze kon dr. Vander Ghinst overtuigen 

en die hielp hen, ondanks het verzet van Britse en Franse militaire 

overheden, een hulppost in Pervijze – vandaag deelgemeente van 

Diksmuide – te installeren.. 

In 1914 richtten Elsie en Mairi de 

medische hulppost op in Pervijze, 

dichtbij de eerste linies van de 

Belgen. Het dorp was er erg aan toe. 

Slechts hier en daar vond men nog 

een stukgeschoten woning. Ze vonden 

een onderkomen in een tot puin 

geschoten huis; later in een kelder, 

beter bekend als “the cellar house”.  

Omdat de woning voor de Duitsers erg zichtbaar was en beide 

vrouwen bang waren te worden beschoten, zochten ze een nieuw, 

minder opvallend onderkomen op. Dat diende enkel als slaapplaats. 

Hun “cellar house” bleef als medische hulppost bestaan. 

Ondertussen maakten Mairi en Elsie ook soep en warme chocomelk 

voor de soldaten. Een toch wel gevaarlijke opdracht omdat de 

bevoorrading alleen maar ’s nachts in alle stilte moest gebeuren. 

 



Beide vrouwen gaven niet alleen hulp maar kregen ook de steun van 

hun mascotte, de foxterriër Shot. Elsie had het tot een ongewone 

overeenkomst met de vijand kunnen brengen. 

Wanneer ze zich wou bewegen op het niemandsland om gewonden 

op te halen tussen de linies, stuurde ze eerst haar hond Shot met 

een nota voor de Duitse officier zodat ze niet zouden worden 

beschoten. Ook redde Shot het leven van Elsie, Mairi en hun 

patiënten. Tijdens een gasaanval in de lente van 1918. Wanneer het 

geelgroene chloorgas binnendrong alarmeerde Shot hen waardoor ze 

tijdig hun gasmasker konden opzetten. Shot zelf overleefde het 

niet. Hij kreeg later een gedenkteken in de vorm van een 

standbeeld in Ieper. 

Koning Albert I decoreerde Elsie en Mairi persoonlijk met de Orde 

van Leopold II en ook koningin Elisabeth bedacht hen met een 

onderscheiding. 

In 2013 werd door de Engelse historica 

Diane Akinson en de fractieleider in het 

Vlaams Parlement een project 

opgestart om in Pervijze een 

monument op te richten als blijvend 

eerbetoon voor de zorg die beide 

vrouwen hadden verstrekt aan 

Belgische, Franse en Engelse soldaten. 

De realisatie werd een werk van de 

beeldhouwster Josiane Vanhoutte. 

 Ook de foxterriër Shot kreeg zijn plaatsje in het geheel dat net 

honderd jaar na de aanvang van de Eerste Wereldoorlog in 1914 

werd onthuld. 

Zo zullen de “Madonna’s of Engelen van Pervijze” nooit meer 

worden vergeten. 

Naar Norbert Callebaut                                                       Eddy Picavet 

 

 



Danspas bij CWXRM in Ieper 

Volkskunstgroep Danspas uit Wijnendale nam zo’n 2 jaar gelden  

deel aan Coming world remember me (CWXRM) in Torhout, waarbij 

de leden elk een beeldje in rode klei maakten ter herinnering van 

de vele slachtoffers van WO I. 

Op zondag 7 oktober 2018 werd een bezoek gebracht aan de land-

art-installatie van Koen Vanmechelen in provinciaal domein De 

Palingbeek in Ieper. Er werd vanaf 2014 gestart met de beelden in 

klei te maken. 600000 beelden werden dan begin maart  

samengebracht en tot 1 groot kunstwerk samengevoegd. Het is een 

indrukwekkende vlakte om te zien. Eind dit jaar kan iedereen die 

een beeldje boetseerde en zo peter of meter is het in Ieper komen 

ophalen. 

Na het bezoek trokken we ook naar Ieper zelf waar we in de 

kazematten gezellig konden eten en nadien volgde het bijwonen van 

de herdenking en de Last post onder de Menenpoort. 

 

Tekst en foto : Koen Denduyver 

 

  



Brabant Stoet, 

Een grootse optocht van 

lopende en rijdende cultuur 

Op zondagmiddag 16 september  

2018 trok door de historische 

binnenstad van Bergen-op-Zoom 

in Nederland de prachtig voorbereidde en tot in de puntjes 

verzorgde Brabant Stoet.  

In de Brabant Stoet liepen en reden meer dan honderd voorbeelden 

mee van lopende en rijdende cultuur; een aaneenschakeling van 

reuzen, majorettes, fanfares, gilden, re-enactment (het naspelen 

van de geschiedenis), carnaval, straattheater, ommegangen, 

bokkenwagen, bierwagens en ook dansende, zingende en 

vendelende volkskunstgroepen.  

Onder impuls van VVKB-penningmeester André Dewitte, 

aangesproken door zijn Nederlandse volkscultuur-contacten, 

verleenden ook vele volkskunstgroepen uit Vlaanderen hun 

daadwerkelijke, volksculturele medewerking.  

De groepen werden reeds van voor de middag opgevangen  en 

kregen een uitgebreid buffet aangeboden. Na het omkleden kon 

iedereen naar de startplaats. Vanaf 14 uur vertrok de optocht 

doorheen het stadscentrum.  

 

 

   



Zo stapten mee op : al dansend en vendelend volkskunstgroep De 

Moeffeleer uit Duffel, al dansend VVKB-volkskunstgroep Canteclaer 

uit Zwevegem, al dansend en met hun smijtpop ‘Morre’ VVKB-

volkskunstgroep Reinaert uit Mortsel, al dansend VVKB-

volkskunstgroep Danspas uit Torhout, plakkaatliederen zingend 

o.l.v. Kris De Smet VVKB-volkskunstgroep Tijl en Nele uit Hove en 

VVKB-volkskunstgroep De Karekiet uit Puurs en driekoningenliederen 

zingend - met de Antwerpse gouwvoorzitter Erik De Coninck als 

zwarte koning – VVKB-volkskunstgroep De Kegelaar uit Wilrijk. 

Uw Driesprong-reporter ter plaatse, die het al mocht meebeleven, 

Geert Buys. 

Foto’s : Koen Denduyver 

 

    

 

 

  

 



 

 

 

        

 

      

     

 



Heliopsis in zee met de Sloepe. 

Onder deze titel werd een spetterende dansvoorstelling gegeven tijdens 

het weekend van 21 en 22 september 2018 in cultureel centrum 

Scarpoord in Knokke. 

Dansgroep Heliopsis bestaat 40 jaar en brengt moderne dans, hip hop en 

talrijke choreografieën op hedendaagse muziek. Na een eerder project 

enkele jaren geleden voor de opening van het cultureel jaar werd een 

partner gevonden in volkskunstgroep De Sloepe. Afwisselend werden zo 2 

totaal verschillende dansoptredens aan elkaar gelinkt.  

Zo’n 600 bezoekers genoten van de 2 voorstellingen. Ook de Sloepe 

bracht enkele aangepaste dansensuites zoals de kruiersdans. En ook de 

kinderen en jeugdgroep lieten eveneens hun beste beentjes zien.   

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Sloepe brengt de Horlepiep  
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                 Polka Berg                                        Heliopsis : Dollhouse 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst : Koen Denduyver, Foto’s : Patrick Dhiedt 

 

Onder moeders paraplu 

 

Heliopsis : Legion of extraordinary ladies 

 

Draden Spinnen 

 



Een mythe uit Brussel 

DE GOUDGELE IRIS 

 

Sinds 1991 is de iris 

het embleem 

geworden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vanwaar deze 

keuze? Heel eenvoudig. Brussel bestond aanvankelijk voor een groot 

deel uit moerassen. Ze ontstond immers uit een Karolingisch dorpje 

(Bruocsella), gelegen in de Zenne-vallei met een grillige rivier die 

door de moerassen kronkelde. Daar gedijde het grote bolgewas met 

grote blauwe bloemen heel goed in de moerassige grond. Het is dan 

ook niet verwonderlijk dat de iris meer dan duizend jaar geleden al 

te vinden was bij het ontstaan van de stad. 

Men vond de iris ook terug op de scepter van de afstammelingen van 

Karel de Grote, onder wie Karel van Frankrijk, die zijn versterkt 

legerkamp in Bruocsella had opgetrokken. Keizer Otto II had hem in 

977 het hertogdom Beneden-Lotharingen geschonken, zodat Karel 

van Frankrijk het gebied in 979 tot hoofdstad koos. Dat jaar wordt 

trouwens als stichtingsjaar van Brussel beschouwd. Het embleem 

van de iris gaat dus al vele eeuwen terug in de tijd. 

In de tijd van de hertogen van Brabant (11de en 12de eeuw) werd 

Brussel omringd door moerassen vol blauwe irissen. En de legende 

wil dat deze bescheiden waterplant de mannen van de hertog ooit 

nog een strategische overwinning bezorgde. Ze kenden de iris en 

wisten dat de plant alleen in ondiep water van enkele centimeter 

groeit. Ze wisten dus dat zij met hun paarden door de moerassen 

konden galopperen …maar zorgvuldig de plekken volgend waar de 

irissen groeiden want daar was het water ondiep. De tegenstanders 

waren niet zo botanisch onderlegd en net als de Brusselse soldaten 

stormden ze met hun paarden de moerassen in, maar bleven er 

steken … 

Vandaag de dag groeit de iris nog steeds in zijn natuurlijke biotoop. 

Onder meer in de vallei van de Vuylbeek in het Zoniënwoud. 

 



Op 5 maart 1991 besliste de Gewestraad-Hoofdstad om de iris als 

symbool voor het Hoofdstedelijk Gewest te kiezen. Voor de 

grafische uitvoering werd een openbare wedstrijd uitgeschreven. 

Het ontwerp van Jacques Richez werd door de overheid tenslotte 

geselecteerd. 

Zo is de iris als eeuwenoude waterplant tot symbool geworden voor 

Brussel. En dat toekomstgericht! 

Sinds maart 2018 werd het embleem enigszins gewijzigd en kwam er 

bij de vlag een hartje bij. 

BRON: Naar www. Stedeninfo                                          Eddy Picavet 

 

 
SPROKKELINGEN  
 
 

 
O   Net te laat voor onze zomereditie ’18 viel het meinummer van 

de KEGELAARSKRANT in de bus. Ook nu weer een jonge, 

verfrissende publicatie die getuigt van het enthousiasme en de 

werkkracht van de volkskunstgroep uit Wilrijk. 

Eric De Coninck, dansleider, mag terecht fier zijn op zijn 

Kegelaartjes, zo klein als groot.  Ze dansten zich in de kijker op de 

Palingfeesten in Mariekerke en kregen van het “Fonds voor 

Talentontwikkeling” een voortreffelijke beoordeling. In haar verslag 

spreekt de jury zich vol vertrouwen uit voor de groep in haar 

zoektocht naar vernieuwing en verjonging. In dat teken zal men ook 

meewerken aan “Fameus” op de Grote Markt in Antwerpen en de 

Brabantse Stoet in Bergen op Zoom (september). Maar eerst gaat 

nog alle aandacht naar de Europeade in Viseu (Portugal). Wij 

duimen en wensen DE KEGELAAR van harte alle succes! 

 



O   DE ROMMELPOT, ledenblad van de vkg REYNOUT uit 

Dendermonde, heeft het in haar jongste nummer uiteraard over 

hun festivalavond met twee gerenommeerde groepen uit Nepal en 

Colombia , die de vroeger al aangekondigde groep uit Bolivië  

vervangt.  Uiteraard openen de vendeliers en het klaroenersteam 

de festivalavond in zaal Belgica en sluit men af met een gezellig 

moment in het VTI. Verder bundelt men in het juninummer 

uitdrukkingen rond nationaliteiten en brengt men beelden van de 

37ste meiboomplanting. Ook put men nog eens volop uit het rijke 

archief 

O   Ook SCHERING EN INSLAG, driemaandelijks groepsblad van vkg 

DE WEVERS uit Borgerhout, kregen wij toegestuurd. Daarin schreef 

André Couvreur, groepsleider, een boeiend tweede deel rond de 

geschiedenis van de dans als inleiding tot ontstaan en groei van de 

Vlaamse volksdans, dat ook in latere edities gedetailleerd aan bod 

zal komen. Ook blikt hij nog even terug op meer activiteiten die 

duidelijk de werkkracht van DE WEVERS illustreren. Die 

activiteitenlijst is uitgebreid en vermeldt zowel dansstonden, 

optredens en deelname aan tal van activiteiten van bevriende 

groepen. Uitschieter daartussen zeker het optreden voor “ons ma” 

op 30 april van dit jaar. Daarenboven neemt men afscheid van Joke 

Dengler, vermeldt men de verjaardagen en heeft men ook een 

puzzelhoekje. DE WEVERS leven. En hoe! Tussen SCHERING EN 

INSLAG! 

O  In ‘t BOETIEKSKE, ledenblad van vkg DE VLASBLOMME uit 

Bissegem (West-Vlaanderen), heeft Eddy Lepercq, voorzitter, het 

uitgebreid over de Nationale Meiboomplanting bij volkskunstgroep 

DANSPAS in Wijnendale en de jaarlijkse statutaire vergadering van 

de groep half april ll. Uiteraard ook aandacht voor de 55ste 

Europeade in Viseu (Portugal). In het teken van de “Groote Oorlog” 



herdenkt Eddy Lepercq in deel 18 de gesneuvelde strijders van 

Bissegem. Verder nog fragmenten uit het archief en familienieuws. 

O   Noteer alvast in je agenda: zaterdag 17 november 2018.                                                                              

Dan nodigt het bestuur van de VVKB alle leden en sympathisanten 

uit voor een gezellig samentreffen in een vernieuwde formule van 

Europeadedromen, tussen 14 en 17 uur in Grembergen 

(Dendermonde) bij de vkg. Reynout. Tussen een droogje en een 

natje, een woordje door de voorzitter of een bestuurslid, 

presenteert Fred Scholliers in première de videofilm van de 

Europeade 2018 in Viseu (Portugal) en put Eddy Picavet uit zijn 

meest recente cursiefjes. Uiteraard blijft er nog voldoende ruimte 

voor een gezellige babbel onder vrienden.  

                                                                                         Eddy Picavet             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Cursiefje 

 

 

DIENST DEPANNAGE 

 

Eigenlijk is een mens als een wagen: als er wat schort aan de motor 

of de carrosserie dient opgelapt, moet je even binnen lopen. Met 

de auto in de garage; met hart of ander lichaamsdeel bij de 

medische dienst. Bij de eerste zorglijn, zoals dat heet. Dat is de 

huisarts. Iedereen heeft er wel één. 

Mijn huisarts is al jaren dokter Peelman. Ik ken hem al sinds hij als 

ukkepuk van zes bij mij in mijn “kabouterland” kwam, waar altijd 

dat rode lantaarntje brandde om ook de papa’s nieuwsgierig te 

maken …                                                                                                         

Als je ruim vijfentwintig jaar in het eerste leerjaar hebt gestaan 

met een gemiddelde van een vijfentwintigtal leerlingen per jaar, 

kun je je niet van de indruk ontdoen dat je de helft van die 

generatie hebt leren rekenen, lezen en schrijven … 

Lieven was een lieve jongen; verstandig, leergierig en heel wijs. 

Het zat er zo in dat hij het later nog ver zou schoppen. Dat is ook 

zo gebeurd. Ik herinner me hem ook nog zeer levendig als “de 

kleine nar” in een spelletje dat wij opvoerden naar aanleiding van 

het einde van het schooljaar. En ’t was daarbij ook nog een “schoon 

manneke”. Dat mocht je vroeger nog zeggen; dat kan je nu wel 

problemen opleveren … 

Hij heeft me in de loop van de jaren meermaals moeten 

depanneren als ik wat te veel hooi op de vork had genomen of één 

of andere virus zich meester van me wilde maken. Hij wist – en 

weet nog -   altijd precies waar het om ging (gaat) … 

Zo zijn we door de vele jaren goede vrienden geworden. En 

gebleven. Een man van vertrouwen. 

 



 Maar dat stelt me de jongste tijd wel voor wat problemen. Want 

sinds enkele maanden is dochter Isabelle in het voetspoor van haar 

vader getreden en heeft ze ook het diploma van huisarts met glans 

gehaald. Nu heeft men twee huisartsen Peelman in Lokeren: vader 

Lieven en dochter Isabelle. 

Als je belt voor een consultatie vraagt de receptioniste je met een 

volmaakte Wase “aa” of het de vader of de dochter mag zijn. En 

daar duikt dan voor mij het probleem op. Kies ik voor de vader of 

de dochter, voor de rijpere wijze man of voor de jeugd en de 

charme van de dochter … ’t Is moeilijk! Ik houd van allebei! 

Nog een geluk dat het in de familie blijft! 

Eddy Picavet 

 

Noteer nu reeds in je agenda :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 18 november 2018 : 

Dansatelier MIX in Doornzele 

------------------------------------------------------- 

Zaterdag 19 januari 2019 : 

VVKB nieuwjaarsfeest   

Salons Mantovani in Oudenaarde 

------------------------------------------------------- 

Zaterdag 23 maart 2019 : 

VVKB nieuwjaarsfeest   

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 24 april 2018 werd Kobe Vercruysse geboren, zoon van 

Sven Vercruysse en Katrijn Lepercq, kleinzoon van Eddy en Mia 

Lepercq – Maes, leden van vkg. De Vlasblomme in Bissegem 

 

• Mette Dewyn werd op 3 mei 2018 geboren, dochter van David 

Dewyn en Laura Vanackere, kleindochter van Luc Dewyn en 

Myriam Lepercq, leden van vkg. De Vlasblomme in Bissegem 

 

• Liv Meulenaere zag het levenslicht op 16 mei 2018. Liv is de 

dochter van Mathieu Meulenaere en Elien Campe en 

kleindochter van Marc Meulenaere en Regine Verriest, leden 

van vkg. De Vlasblomme in Bissegem. 

 

• Yvan Van den Broeck, echtgenoot van An Roggeman, overleed 

op 19 juli 2018. Yvan was decennialang (ong. 50 jaar) lid van 

vkg. Reynout. Vroeger was hij danser, later vendelier, altijd al 

trommelaar en al heel lang klaroenblazer. Vkg. Reynout in 

Dendermonde verliest zo een trouw medewerker.  

 

• Flore Casteleyn is de kleindochter van Ann Cornette, muzikant 

bij vkg. Danspas in Wijnendale en werd geboren op 3 augustus 

2018. 

 

• Op 17 augustus 2018 gaven David Schaubroeck en Siska 

Vandamme elkaar het ja-woord. Siska is de dochter van Paul 

en Tine Vandamme-Bruynooghe, leden van vkg. De Vlasblomme 

in Bissegem en vkg. Scarminkel in Sente. 

 

 



• Op 29 augustus 2018 overleed Firmin De Coninck, vader en 

schoonvader van Wim en Chantal De Coninck-Soens en opa van 

Pieterjan en Tine, leden van vkg. ’t Vrij Uurke in Zedelgem. 

 

• Op 3 oktober 2018 werd Ceder Cornille geboren, eerste 

zoontje van Michael en Evy Cornille-Claeys en kleinzoon van 

Jan en Inge Claeys – Warnez., dansleiding en bestuursleden van 

vkg. De Sloepe in Knokke-Heist. 

 

• Op 8 oktober 2018 overleed Walter Declerck, vader en 

schoonvader van Chris en Christa Declerck – Dewilde, leden van 

vkg. De Sloepe in Knokke-Heist en vkg. Danspas in Wijnendale. 

 

 

 

 

 

 

 

Om de werking van ons tijdschrift te ondersteunen zoeken we 

sponsors. De Driesprong heeft zo’n 3000 lezers en verschijnt 4 x 

per jaar. Naast de gedrukte versie is de Driesprong ook digitaal 

op www.vvkb.org te vinden.  

Advertenties : kwart blad A5    :  € 100 

   Half blad A5       :  € 175 

   Volledig blad A5 :  € 250 

 

Dit natuurlijk steeds voor een volledige jaargang. 

Meer info en contact via secretariaat@vvkb.org. 
 

Het jeugdcollege is nog steeds op zoek naar enkele 

enthousiaste kookouders om de ploeg te versterken tijdens het 

Sint-Jansweekend van eind juni. 
 

Het danscollege is van plan om een nieuwe opleiding voor 

dansleiders te voorzien in 2019 ! Kandidaten om dit te volgen 

kunnen zich reeds aanmelden via secretariaat@vvkb.org. 

 

 

 

http://www.vvkb.org/
mailto:secretariaat@vvkb.org
mailto:secretariaat@vvkb.org


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, 

Geert Buys, Piet Pottie en Fred Scholliers als medewerkers.  

Redactie-adres: De Driesprong, p/a Koen Denduyver, 

Watervallestraat  27, 8480 Bekegem Telefoon : 0496 /231803.  

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. 

 

mailto:Koen.Denduyver@ichtegem.be


DE DRIESPRONG houdt contact met de aangesloten groepen – en 

meer concreet wat betreft de kalender, activiteitsverslagen en 

dergelijke meer – via volgende gouw-correspondenten:  

- VVKB Antwerpen – Vlaams- Brabant: André Dewitte, Molenstraat 27 te  

2870 Puurs. Tel: 03/889.58.46. E-post: dewitte.andre@skynet.be 

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

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

-  VVKB 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 

• Klaroenblazer Kris Dierickx tijdens “ Ontdek de wereld in Dendermonde” 

• Vendelier van Evergem tijdens de Europeade in Viseu, Portugal. 

• De VVKB vlag gaat mee tijdens de parade in Viseu, gedragen door leden 
van vkg. Reinaert Mortsel en vkg. De Karekiet Puurs. 

 (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. 
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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 

 

 


