
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE DRIESPRONG 
Jaargang 10 – Nr 1 Lente 2015 

 

 

Driemaandelijks tijdschrift van de 

Vlaamse Volkskunstbeweging vzw 

 

 

 

 

Afgiftekantoor : Koekelare  –  Erkenningsnummer P608393 

Afzender :  Koen Denduyver, Watervallestraat 27, 8480 Bekegem 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V
V

K
B

 T
IJD

S
C

H
R

IF
T

 - D
R

IE
M

A
A

N
D

E
L

IJK
S

 –
 N

U
M

M
E

R
 5

1
  -    JA

N
 –

 F
E

B
 –

 M
A

A
  2

0
1

5
 

D
e

  D
R

I
E

S
P

R
O

N
G

 

 

 

 

 

 

 

Schaarknipwerk Bertje Gielis 



Beste VVKB Vrienden, 

Het is vandaag niet echt de “day after” want we zijn 2 dagen na een 

geslaagde traditionele VVKB nieuwjaarsreceptie.  Rond de 165 

aanwezige VVKB leden en vrienden vierden samen de start van een 

nieuw dansant kalenderjaar.  De sfeer zat er in, iedereen genoot 

van lekker eten, gezellig babbelen,  op tijd en stond droge kelen 

smeren en af toe een dansje placeren. Verder in dit blad vindt u een 

meer uitgebreid relaas en beeldmateriaal. 

Willen wij blijven dansen dan moeten wij zorgen dat onze groepen 

blijven bestaan en blijven bloeien. Soms moet daar wel eens over 

nagedacht worden want, zoals het leven, gaat ook het groepsleven 

door goede en kwade dagen. Soms komen in kwade dagen de goede 

dagen vanzelf terug, maar meestal is dat niet zo. Dan wordt het tijd 

om zich af te vragen welke nieuwe initiatieven we kunnen nemen 

om wat meer adem te krijgen of, zoals dat voor de meeste groepen 

geldt, door te kunnen gaan zoals ze bezig zijn. 

Verjonging is één van de middelen hiertoe. Attractiever worden 

door wat nieuwe dansen te brengen, toch maar te proberen om op 

te treden in binnen- en als het kan in het buitenland. Al gedacht aan 

de deelname aan een jaarlijkse Europeade? 

Op 15 februari biedt VVKB opnieuw een cursus aan met uitproberen 

en inoefenen van de Europeadedans en met een aanbod van 

Vlaamse dansen onder leiding van Harry Reyntjens, één van de 

iconen van de Vlaamse volksdans. Maak eens een dagje vrij om zelf 

te gaan of motiveer mensen van je groep om met enkelen hieraan 

deel te nemen. 

Het nationale Bal in maart en De 

Nationale meiboomplanting in 

West-Vlaanderen  worden 

opnieuw data om te noteren om 

elkaar terug te zien en samen te 

dansen. 
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Maak er een fijn jaar van voor jezelf en je geliefden met de 

steun van de vreugde van het dansen en de vriendschap van de 

groep. 

Uw voorzitter, Theo Smet 

Mijn Dorp 

Mijn dorp onder een kleed van ijs 
bij nevels die roerloos boven veld 
en langs naakte bomen hangen. 

Mijn dorp, mij zo vertrouwd 
en nu nog nauwelijks herkenbaar. 

 

De stilte weegt als lood 
op het fragiel tapijt van winter, 

onwezenlijk en doods. 
Ik mis zelfs het geblaf 

van honden. 
 

Mijn dorp, verlaten net, 
verweesd en uitgestorven. 
Nog slechts een vage schim 
van wat het gisteren was. 

 

Maar alles is maar schijn 
want  ‘k weet onder 

een sprei van duizend ijskristallen 
het voorjaar al geboren. 

 

Nog even heerst het grauw, 
het wit, het grijs … 

dan breekt de lente uit 
in duizend freule tinten 

van zuiverste pastel. 
 

Ik weet het zeker : 
straks 

planten wij 
de mei ! 

 
Eddy Picavet 



Europeade 2015 

Te gast in Helsingborg  - Zweden 

Dit jaar trekt de Europeade van 5 tot en met 9 augustus andermaal 

naar het Noorden, meer bepaald naar Helsingborg in Zweden om er 

haar credo van bezielend geloof in de eigen volkscultuur via zang, 

dans, muziek en typische klederdrachten uit te zingen en getuigenis 

af te leggen van wederzijds respect en geloof in het Europa van de 

harten. Het wordt ook dit keer beslist een unieke ervaring en 

belevenis.  

 

 

 

 

 

 

Helsingborg vormt immers andermaal een schitterend decor voor 

deze 52ste editie van wat in 1964 bescheiden in Antwerpen begon 

maar in de loop van de jaren is uitgegroeid tot een beweging over 

gans Europa verspreid en bekend als grootste internationaal 

folkloregebeuren.  

Helsingborg behoort tot één van de mooiste steden in de 

dynamische regio van Öresund, dat 3,5 miljoen inwoners telt. Het 

vormt een heerlijk centrum dat zich heeft ontwikkeld tot een ideaal 

toeristisch oord met tal van mogelijkheden. Er is de nabijheid van 

de zee en het strand, de oude middeleeuwse kern, de vele 

winkelstraten met de Hill Street als grootste en oudste van 

Scandinavië, zijn prachtige parken, kastelen, musea en bossen, zijn 

vissersdorpjes in de  omgeving. Ook de meer eigentijdse bouwstijlen 

en realisaties getuigen van de dynamiek van deze gaststad voor de 

52ste editie van de Europeade.  

 



 Stadhuis Helsingborg 

Daarbij is Helsingborg zeer vlot bereikbaar via de luchthaven van 

Kopenhagen, de trein en de veerboot. Een ideaal vakantieoord dus 

voor de komende augustusmaand en gaststad voor de 4500 

deelnemers die van 5 tot 9 augustus Helsingborg zullen inpalmen 

met hun muziek, dans, zang en vendelzwaaien in de typische 

klederdracht van hun eigen regio. Een altijd kleurrijk, sfeervol en 

hartverwarmend gebeuren. 

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar het internationaal 

secretariaat, Potterstraat 167 bus 6 , 9170  Sint-Pauwels  

Tel. 03/ 248 07 27 – fax: 03/238 53 75 of   

e –mail: hildaryssaert@europeade.eu  
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Wij noteerden alvast in grote trekken het programma. 

Woensdag 5 augustus: 

- Aankomst van de groepen en inkwartiering 

- Zweedse reidans door het centrum 

- Begroetingsavond 

Donderdag 6 augustus 

- Repetities openingsplechtigheid 

- Opening Fototentoonstellingen 

- Optredens groepen in stad en omgeving 

- Europeade Forum 

- OPENINGSPLECHTIGHEID 

- Europeade by Night 

Vrijdag 7 augustus 

- Vergadering Internationaal Comité 

- Optreden groepen in stad en omgeving 

- Europeade Forum 

- OPTOCHT van alle deelnemers 

- Concert Europese koren 

- Europeade by Night 

Zaterdag 8 augustus 

- Repetities kinder -en jeugdgroepen 

- Officiële ontvangst groepsleiders 

- Europeade Forum 

- Fototentoonstellingen 

- Concert door kinder- en jeugdgroepen 

- Workshop 

- EUROPEADE BAL 



Zondag 9 augustus 

- Repetities Slotplechtigheid 

- Eredienst, opgeluisterd door Europese koren en muziekgroepen 

- SLOTPLECHTIGHEID 

Maandag 10 augustus 

- Ontbijt en afreis 

Ook dit jaar garanderen Roland Decorte en zijn regie-team een vlot 

en stijlvol verloop.                                                    Eddy Picavet 

 

Helsingborg Arena 

 
 

 Karnan Kasteel Helsingborg  



Plant nu de mei ! 

Een eeuwenoude traditie 

Als “de winter is verhangen”, ieder 

vogel een ei heeft gelegd, de 

loverkes in bloei staan, is het 

ogenblik aangebroken om “den 

mey te planten”. Een eeuwenoude 

traditie die in heel wat Europese 

landen tot op vandaag bewaard is 

gebleven.  

Zo spreekt men in Duitsland en Oostenrijk van de maibaum, heeft 

men het in het Verenigd Koninkrijk over de May-pole, in Tsjechië 

over de slavënimàje, in Gallicië over de palo alto. In Catalonië 

spreekt men dan weer van de arbre demaig of pal de maig. 

Het planten van de meiboom refereert naar de levensboom als 

teken van vruchtbaarheid.  Een ritueel om bij het begin van de 

zomer de natuur te huldigen. Men gelooft dat het planten van de 

boom (veelal een jonge berk) een zege betekent voor vee, akkers en 

mensen.  Het houdt in sommige streken ook een hommage in aan de 

vriendschap en de liefde voor de gemeenschap waarin men leeft. 

Deze meiboomplantingen gaan dan ook steeds gepaard met een 

reeks van feestelijkheden. Vaste elementen daarin zijn zeker het 

verbranden van de winter, het zingen van meiliederen, het 

verkiezen van een meigraaf en –gravin, het dansen rond de 

meiboom, die versierd met linten, in de kroon vaak een krans draagt 

als een zonnerad. Veelal wordt de jonge berk, in het bos gekapt, 

naar het dorpsplein gebracht waar hij wordt gericht en getooid met 

vlagjes, linten, bloemen kransen, takken, strikken.  In sommige 

streken in Duitsland en Oostenrijk wordt de boom van zijn jong 

groen ontdaan en wordt het een paal die versierd wordt met allerlei 

kleurrijke motieven. Vaak wordt er ook een wedstrijd van 

paalklimmen aan gekoppeld. De paal wordt dan ingewreven met 

zeep zodat het geen sinecure wordt de top te bereiken waar de 

 



prijzen (soms wel een ham) hangen. De toeschouwers beleven er 

vaak heel wat pret aan. Na de meimaand wordt de boom veelal 

afgebroken. In Duitsland blijft hij vaak het hele jaar staan. 

Zijn meiboomplantingen veelal een meigebeuren, dan wordt in 

Rusland de boom pas op de  donderdag voor Pinksteren geplant. Na 

drie dagen wordt de boom naar een rivier gebracht waar hij in het 

water wordt gegooid, samen met een krans. 

In Brussel en Leuven gebeurt de meiboomplanting pas in augustus. 

Het houdt telkens weer het oprakelen van een eeuwenoude twist in 

rond de vraag wie nu de “echte meiboom” bezit. 

In sommige dorpen wordt de meiboom bewaakt uit angst dat hij zou 

gestolen worden of beschadigd door inwoners van naburige dorpen. 

Wat ongeluk zou betekenen. 

Maar er leven nog meer gebruiken rond meiavond. Zo in Zele (Oost-

Vlaanderen) waar tal van groepen (sportclubs, jeugdverenigingen) 

op meiavond gaan meizingen met de bedoeling wat zaad in het 

laatje te verdienen. Ze noemen zich de meizingers. Bij meer 

volkskunstgroepen gaan de jongens aan de vooravond van mei de 

meisjes vergasten met een lied of een bosje meiklokjes. Elders 

worden de huizen waar huwbare meisjes wonen, getooid met 

takken, die symbool staan voor het gedrag of karakter van de jonge 

dames die er wonen. En dat kan wel eens negatief uitvallen. 

Vkg. Boerke Naas, die de meidans “Margriet” creëerde, plant de mei 

in het stadspark van Sint-Niklaas en vkg. Reynout (Dendermonde) 

danst rond de meiboom en reus Gust op de binnenkoer van hun 

lokaal aan de Sint-Elooistraat te Grembergen. En zij zijn vast niet de 

enigen. 

Want ook de VVKB nodigt graag iedereen uit voor de nationale 

meiboomplanting 2015 op zaterdag 2 mei in Sente of Sint-Katrien 

(West-Vlaanderen). Ook zij “ wil de mey planten. Nu de bloemkes 

zijn ontloken en haar hert zo is verblijd!” 

                                                  Eddy Picavet. 



Omtrent “Tradities in Beweging … “ 

Te gast bij André Dewitte 

In de voorbije maanden verscheen bij 

Academia Press het boek “Tradities in 

Beweging in Vlaanderen en Zuid-

Nederland”. Een publicatie onder de 

redactie van Stefan Top. Resultante van 

een enquête die door de ANV-werkgroep 

Volkscultuur in 2011 werd opgestart. 

Daartussen ook een bijdrage van André 

Dewitte over “Tradities bij de Vlaamse 

Volkskunstbeweging (VVKB)”.  

Voor ons een ideale gelegenheid om, samen met onze huisfotograaf 

Fred Scholliers, af te zakken naar Klein-Brabant en meer bepaald 

naar Puurs, voor een gezellige babbel met André, ondervoorzitter van 

de VVKB,voorzitter van de vkg. De Karekiet en auteur van het 

boeiend gegeven . 

Bij André Dewitte zit je als gesprekspartner echt op rozen. Hij heeft de 

gave van het woord. Het komt er regelmatig op aan hem wat af te 

remmen. 

Bij een enquête, even situeren. 

“ U  moet weten, de Vlaamse Volkskunstbeweging, kortweg VVKB, telt 

45 groepen, die ongeveer 2500 leden vertegenwoordigen. Omwille van 

het nieuwe decreet betreffende de amateurkunsten van december 2000 

trad de VVKB op 1 januari 2001 toe tot een fusie tussen de drie 

bestaande volkskunstfederaties: de Landelijke Vereniging voor Dans en 

Bewegingstheater (LVDB), de Vlaamse Volkskunstgemeenschap (VVG) en 

VVKB. Ook de  Anglo American  Dance Service moest toetreden. 

DANSPUNT vzw werd de enige organisatie die voor dans werd erkend en 

financiële middelen ontving voor personeel en werking. VVKB werd 

omgedoopt tot “Vrienden van de Vlaamse Volkskunstbeweging (VVVKB)”. 

Maar onze groepen kregen onvoldoende erkenning binnen de werking 

van Danspunt en werden ook stiefmoederlijk behandeld tussen de meer 

dan 20 andere dansvormen die daar ook aan bod komen. Men dreigde de 

band met het volksdansveld te verliezen en er werd in de Algemene 

 



Vergadering in 2006 unaniem beslist om vanuit de VVVKB deze band te 

herstellen. Er werd opnieuw gekozen voor VVKB zoals het voor de fusie 

het geval was. Dat bleek een goede beslissing. Ook werd geopteerd voor 

een  eigen tijdschrift “De Driesprong”, dat ondertussen al voorbij zijn 

vijftigste nummer is. Bij de viering van de zestigste verjaardag op 19 

december 2011 in Dilbeek mochten wij tot ieders voldoening vaststellen 

dat de oude banden grotendeels waren hersteld en de VVKB opnieuw de 

grote familie van vroeger was geworden.” 

Kreeg de enquête een vlot verloop ? 

“Zeker niet! Na tweemaal aandringen vulden slechts 14 van de 45 

aangeschreven groepen de enquête in. Dat is zo’n 31,11 % . Dat is een te 

laag percentage om te kunnen stellen dat de enquête echt 

representatief is voor de hele sector, maar het toont wel een trend. Nog 

een vaststelling dat de formulieren in hoofdzaak werden ingevuld door 

de voorzitter of de dansleider. De gemiddelde groep is veertig jaar oud 

en nieuwe groepen worden nog amper opgericht, uitzondering hierop is 

de nieuwe groep Danspas in Wijnendale – Torhout. De meeste groepen 

zijn feitelijke verenigingen of VZW’s.  Kinderen (9,10 %)en jeugd (14,16 

%) zijn minder vertegenwoordigd in vergelijking met vroeger. Het aantal 

senioren (17,73 %) neemt toe en de volwassenen (59, 01 %) maken nog 

steeds het grootste deel uit van de volkskunstgroepen. Het overgroot 

deel van de groepen heeft geen lokalen in eigendom of erfpacht, maar 

huren oefenlokalen.” 

Is er een evolutie vast te stellen ? 

“Ik denk het wel. Dansen blijft voor de groepen uiteraard de hoofdzaak. 

Maar heel wat groepen hebben ook aandacht en belangstelling voor 

vendelen en zang. Enkele beoefenen ook het poppenspel. Zoals b.v. 

Kalleke Step (Reynout – Dendermonde).  De groepen komen wekelijks 

samen (92,86 %)  in het oefenlokaal. Het zijn allemaal gemengde 

groepen met een meerderheid van vrouwelijke dansers (64 %). Ze dansen 

zowel Vlaamse als internationale dansen. Voor het optreden of 

deelname aan een festival putten de meesten uitsluitend uit het Vlaams 

repertorium. En dit zowel met traditionele dansen als nieuwe creaties, 

die ze verwerken in suites rond thema’s als o.a. “Zaaien en Oogsten”, 

“Kermis”, “Meyentijd”, “Verhuizen”, “ De Zee” … waarbij het leven en 

de gebruiken van vroeger in beeld worden gebracht. Hiervoor kunnen 



groepen een beroep doen op het werk van het Instituut voor Volkskunst 

(IVV). In de voorbije vijftig jaar heeft het heel wat onderzoek verricht 

en tal van traditionele dansen genoteerd. Het resulteerde in de 

publicatie van meerdere dansbundels.  

Uiteraard staat bij vele groepen de jaarkring in het jaarprogramma 

centraal. Zo zetten ze ook nog regelmatig de oude gebruiken in de 

kijker. Ze doen aan meizingen , vieren samen Pasen en Kerst, … 

Ook wordt er in de groep nog wel gezongen. Enkele groepen hebben 

zelfs een eigen lied. Heel vaak wordt een dansstonde afgesloten met 

“Wazig Avondduister”, het innig mooie liedje van Jos Mertens.. Er leeft 

nog heel wat! … “ 

Kunnen we uit deze enquête conclusies trekken ? 

“ Zeker! Onze volkskunstgroepen moeten zich bewust blijven van hun 

opdracht is om ons waardevol traditioneel erfgoed – al dan niet in een 

nieuw of aangepast kleedje – met zorg te bewaren, te beschermen, te 

promoten. Pasklare formules zijn zo maar niet aan te duiden. Maar het 

is beslist de moeite waard want de volkskunst is een wezenlijk deel van 

onze eigen rijke Vlaamse volkscultuur. En die mag absoluut niet 

verloren gaan!”. 

Dank u wel, André ! 

                                                                                                           Eddy Picavet 

 

In memoriam : Gust Teugels 

“ De vedel aan zijn zijde, 

   het lied in ziel en mond, 

    zo ging de zanger rond 

    al in de oude tijd … “ 

Dit vers van Rodenbach zou beslist voor Gust Teugels kunnen zijn 

geschreven. Want Gust was jarenlang de Vlaamse bard die met het Vlaamse 

lied op de lippen van de kust tot Limburg het volkslied promootte en 

 



uitdroeg. Zelf had hij een warme stem als een sonoor  klinkende klok 

waarmee hij iedereen bezielde. Hij was dan ook een graag geziene 

voorzanger en organisator van tal van zangavonden en scholenzangfeesten. 

Regelmatig trad hij ook als solist op bij de Vlaams Nationale Zangfeesten, de 

”Dagen van het Vlaamse Lied”, de Vlaamse Kameropra (Antwerpen), waar 

hij schitterde naast o.a. Vera Versieck. Decennialang was hij tevens lid van 

de stuurgroep Antwerpen, aanvankelijk onder de vleugels van het ANZ, later 

bij de Koorfederatie Vlaanderen en tenslotte bij Koor & Stem. In een laatste 

fase richtte hij zich vooral op de werking van seniorenkoren. 

Gust Teugels leidde ook meer Antwerpse koren. Daartussen zijn geliefd 

“Kantiek”(Berchem) en “Gaudeamus” (Schoten). Hij was ook een goede 

vriend van de VVKB en droeg ook het Vlaamse kunstlied heel diep in zijn 

hart. . 

Maar Gust Teugels was in de eerste plaats een bezielend pedagoog, 

jarenlang als onderwijzer en later als directeur verbonden aan de 

jongensschool aan de Montfortstraat in Kontich-Kazerne. Tussen de vele 

leerlingen die bij hem passeerden ook N-VA-boegbeeld Bart De Wever, 

vandaag burgemeester van Antwerpen. 

De jongste jaren was het wel stiller geworden rond Gust. Hij sukkelde met 

zijn gezondheid. In 2002 was hem nog de Cultuurprijs van Kontich 

toegekend. Zeven en zeventig jaar oud is hij op 19 januari 2015 overleden. 

In zijn doodsbericht lazen wij als uitnodiging en opdracht: 

“Dag in, dag uit zong ik mijn lied. Blijf zingen en vergeet me niet.“ 

Dat zullen en kunnen wij niet, Gust. Trouwens vrienden sterven niet maar 

gaan slechts even voor. Wij zullen je steeds blijven herinneren als een 

gedreven Vlaming, een enthousiast koorleider, een bezielend organisator, 

briljant solist, promotor van het Vlaamse lied, maar vooral als een goede, 

trouwe vriend!En je mag er van overtuigd zijn: Wij zullen blijven zingen ! 

 

                 Eddy Picavet 



Spotnamen kleuren het volksleven 

                                                                          Deel 1 

In het standaardwerk over het volksleven in Vlaanderen “Eigen Aard”, 

stelde dr. K.C. Peeters dat “het nu eenmaal een menselijke gewoonte is 

de fouten van anderen door een vergrootglas te bekijken en die van 

zichzelf niet op te merken”. Of het verhaal van de splinter en de balk. 

Wat waar is voor de enkeling, geldt zeker ook – in meestal nog hogere 

mate – voor de gemeenschap. In de processie van Ledegem b.v. stapten 

destijds twee mannen op waarvan de ene een strohalm droeg en de 

andere  een balk als uitbeelding van de hoger vermelde uitdrukking en 

wel bekend spreekwoord. De “balkman” wees voortdurend naar de 

“stroman” en bespotte hem tot groot jolijt van de toeschouwers. In 

Roeselare is de herinnering blijven voortleven in de spreuk: “De 

Leeghemse processie gaat uit” als men achterklapsprekers tot de orde 

wil roepen. 

Naijver, afgunst, welstand, misprijzen. 

Naijver en afgunst die de  bewoners van de naburige dorpen bezielden, 

onrechtvaardigheden en plagerijen  - niet het minst echter de zucht om 

te spotten – gaven aanleiding tot het ontstaan van collectieve 

spotnamen. 

De welstand verhoogde de trots en de glorie van de bewoners van 

welvarende gemeenten en deed hen misprijzend neerkijken op de 

bevolking van minder  begunstigde plaatsen. Daardoor werd echter de 

afgunst van de minderbedeelden nog opgedreven en aangescherpt. 

Schimp en spot deden verder het nodige. Zo kwam het tot onvergetelijke 

vetes, waarvan de spotnamen de uitdrukking waren en die er nu nog – 

vaak eeuwen later – de weerspiegeling van blijven. 

“De spotnamen van dorp en steden”, schreef prof. Schrynen,  “berusten 

grotendeels op een bekrompen gevoel van plaatselijke genoegzaamheid 

en laatdunken dat ruim wederzijds respect of waardering, ja zelfs 

erkenning van volks- en stamgenoten, belet”.  

De minste gebeurtenis werd dan ook aangegrepen om de spot te drijven . 

Ze werden vergroot, verdraaid en rondgebazuind en vormden heel 

dikwijls de grondslag voor een spotnaam. 



Nergens komt de spotzucht van een volk en zijn aangeboren gevoel voor 

humor en geestigheid met meer kracht aan bod als op dit gebied. 

Vandaar ook dat wij vandaag nog een uitzonderlijke schat aan 

spotnamen in onze taal hebben bewaard. Alhoewel ook moet gezegd dat 

sommige – zeker bij de jongeren – wel in de vergeethoek dreigen te 

geraken. 

De Antwerpse SINJOREN kijken ook 

vandaag nog vanuit de hoogte neer op die 

“van over ’t water”, de Waaslanders of 

RAPENFRETTERS. Rapen werden hier 

immers voor het eerst gezaaid en later 

verder verspreid en gewonnen.  

Vandaar ook dat meer Wase gemeenten een raap in hun wapenschild 

dragen. Dat is zo het geval voor Sint-Niklaas, Lokeren, Sinaai, Sint-

Pauwels, Sint-Gillis, Tielrode, Bazel, Waasmunster, Moerbeke,. 

Die van Stekene noemt men nog wel de MESSENVECHTERS. Ook de 

uitdrukking “Moeder! Mijn pree en mijn mes!” duidt in die richting. Want 

jonge mannen uit de omliggende gemeenten en dorpen die op hun 

meisjes “kwamen jagen”, liepen wel het gevaar in een rel te worden 

betrokken. Nog spotnamen voor Sint-Niklaas: de OLIEZEKERS. In Temse 

plaste men blijkbaar nog pikanter. Vandaar de AZIJNPISSERS. Die van 

Belsele zijn de KLOKKENLAPPERS en in Zele heeft men het over de 

KLODDENBOEREN (klodden = vodden of lompen) of de ZEELDRAAIERS. 

Van oudsher 

Het geven van spotnamen dateert niet van vandaag of van gisteren. En 

het optekenen evenmin. In het boek dat rond de jaren 1347 en 1414 

moet geschreven zijn, staan onder de titel; “De Properheden van der 

steden van Vlaenderen” de spotnamen op de meeste Vlaamse steden 

genoteerd. Een kleine greep daaruit: “Heren van Gent, Poerters van 

Brugge, Kindre van Ypre, Cupers van Damme, Hudevetters van 

Geroudsberge, Witvoete van Aelst, Slapers van Voirne, Vachtpoters 

(leertouwers) van Poperinge, Makeleterts van Dendermonde, … 

Meer spotnamen zijn ook ontleend aan het gemeentewapen of 

omgekeerd vertoont het wapenschild figuren die de spotnaam 

illustreren. Zo b.v. in Brecht. Naast MASTENTOPPERS heet men de 

 



Brechtenaars ook de STRUIVEN omdat ze vroeger veel boekweitkoeken of 

wafels van boekweitbloem aten. In hun gemeentewapen vindt men dan 

ook een wafelijzer terug.   

De bewoners van Ekeren noemt men ook wel de 

BIERPRUVERS; Vandaar ook de drie akers of koperen 

emmers die de brouwers gebruikten.  Op de kroon 

boven het stadswapen van Oudenaarde kan men een 

bril zien. Die verwijst naar het verhaal van Hanske 

de krijger, die vanop de toren moest uitkijken naar 

de komst van Keizer Karel .  Maar hij dommelde in 

zodat de keizer allang in de stad vertoefde 

vooraleer men het bemerkt had.  Zelenaars, die 

men ook wel VLASBOTERS noemt, dragen in hun 

gemeentewapen  twee rode bookhamers op een 

gouden blazoen. En om in de omgeving te blijven 

verwijzen wij ook nog even naar Lokeren dat een 

rooster en een raap in zijn gemeentewapen draagt. 

Wel duidelijk voor RAPENBRADERS.  

En zo zouden wij nog lang kunnen verder gaan. Trouwens in het 

zesdelige werk van Jozef Cornelissen voor het Nederlands taalgebied, 

zijn maar liefst meer dan drieduizend spotnamen verzameld en 

verklaard. Een onuitputtelijke bron dus  van studie en boeiende lectuur. 

Toch willen wij ook niet nalaten nog  even te verwijzen naar de 

Mechelse MANEBLUSSERS. De brandweer rukte er uit voor een 

zogenaamde brand die de Sint-Romboutstoren in vlam zette maar niets 

meer was dan de maan die op de toren scheen. Uiteraard dat zij de spot 

werden van heel wat gemeenten tijdens het volgende landjuweel van de 

Rederijkers. Daartussen ook die van Lokeren. Van hen kregen ze dan ook 

de naam van SOUVEREINEN “die dencken dat het hun vry staet uit te 

lachen onse daed …” 

En wat gezegd van de BOEREN van Olen. De waard uit “De oude Stier” 

bood Keizer Karel een pot Diesters bier aan in een pot met twee oren die 

hij allebei vasthield. Toen de keizer een pot met drie oren had laten 

bezorgen en een tijd later terug passeerde om te zien of de waard het 

begrepen had, moest hij vaststellen dat de waard de derde oor naar zich 

toe hield … Zo vertelt het volksverhaal toch.. 

Ekeren

 

 

Lokeren 



Daarmee sluiten wij ons eerste deel af. In een volgende bijdrage 

overlopen wij graag een uitgebreide lijst van spotnamen. Van 

KIEKENFRETTERS  (Brussel) tot STROPPEN (Gent) ; van SLIJKNEUZEN 

(Weert aan de Schelde) tot VORTZAKKEN.(Leeuwergem). Zonder de 

BOEREN van Olen te vergeten of de HEREN van Zichem!. 

                                              Eddy Picavet 

Voor uw agenda 

 

Za 28 FEBRUARI 2015 

Volksdansfeest van vkg. Reinaert Mortsel 

Aanvang 20 uur  Bal met Vlaamse en West–Europese 

dansen. 

Locatie : ’t Parkske, Edegemsestraat 26 te 2640 Mortsel  

Meer info : reinaert.mortsel@telenet.be 

Za 7 MAART 2015 

Volksdansfeest van vkg. ’t Veerke Burcht 

Aanvang 20 uur, programma met Vlaamse en 

internationale dansen met live muziek. 

Locatie : JC Den Trechter te 2070 Zwijndrecht  

Meer info : info@tveerke.be 

Za 28 MAART 2015 

VVKB Volksdansfeest ‘t Bal 

Aanvang 20 uur, volksdansbal met live - orkest 

Locatie : Salons Mantovani, Doorn 1 te 9700 Oudenaarde  

Prijs : € 5   Inschrijven via VVKB secretaris Lieven Stubbe  

Mail : Lieven.stubbe@telenet.be 

Vooraf vanaf 17 uur : repetitie Europeadedans ! 

 

mailto:reinaert.mortsel@telenet.be
mailto:Lieven.stubbe@telenet.be


64ste Nationale Meiboomplanting te Sente 
 

Dagverloop: 
13.00u – 14.30u : Aankomst aan buurthuis ’t Senter,  
Sint-Katrienplein 14, 8501 Heule 
 
Verkiezingsspelen Meikoning-Meikoningin-Meiprins-Meiprinses 
 
14.30u – 15.00u : Verzamelen aan hoeve Dewulf voor het 
binnenbrengen van de meiboom 
 
15.00u – 15.30u : Aanbrengen van de meiboom in een feestelijke 
stoet op de tonen van de Corenmuyzen  en begeleidt door onze reus 
Rietje Vlas. Alle groepen worden uitgenodigd om aan te sluiten. 
 

Groep CORENMUYZEN 

De Corenmuyzen zijn een samenraapsel van doedelzakspelers, 
komende van heinde en verre, geworteld in het Sentse muzikale en 

culturele verenigingsleven. Wat in 2009 ontsproot binnen de 
volkskunstgroep Scarminkel ontaardde in 2013 tot een heuse muzikale 

groep: De Corenmuyzen!  

Deze doedelzakgroep speelt zowel traditionele Vlaamse volksmuziek 
als eigentijdse folkmuziek, maar durft ook wel eens de muzikale 

grenzen oversteken op zoek naar muziekstukken uit andere streken 
van Europa. ‘Corenmuyzen’ is een speelse verwijzing naar 

‘cornemuse’, het Franse woord voor ‘doedelzak’. Deze naamkeuze 
kenmerkt de Corenmuyzen: doedelzakspelers met een gezonde dosis 

humor. 

 
15.30u – 18.00u : Officiële meiboomplanting.   

 planten meiboom 

 kroning van het koningshuis 

 verbranden van de winter 

 meizingen 

 volksdansnamiddag met 
muzikale begeleiding  
van de West-Vlaamse 
gouwmuzikanten 

 

 



18.00u : Receptie voor de genodigden (in de foyer) 
  
18.30u : Hesp aan ’t spit!  

Voor een vlot verloop is de maaltijd enkel na reservatie.   
Graag inschrijven via meiboom2015@gmail.com  
Kostprijs 15 € per persoon. Vegetarische maaltijd ook mogelijk.  
Je bent pas ingeschreven voor de maaltijd na storting op 
rekeningnummer BE90 7384 1309 4932 met vermelding van: 
maaltijd meiboomplanting, naam + naam groep   

 
19.30u : MEIBOOMBAL in buurthuis ’t Senter 
 volksdans en folkbal met Te Fête (VL) en Les Pantouflards (FR) 

inkom bal 7 euro, leden vvkb 5 euro, reserveren kan via 
meiboom2015@gmail.com 
 

Groep TE FETE 

Tijdens het Folkfestival Dranouter van 2005 leggen enkele vrienden 

tussen pot en pint de eerste muzikale contacten. Na de zomer, in het 

najaar van 2005, ontmoeten de 4 elkaar opnieuw en maken er 

onmiddellijk een muzikaal feest van. “Te Fête” is een feit. 

De groep speelt eigen nummers en traditionele volksbalmuziek uit 

gans Europa: Scottish, Bourrée, Jig, Mazurka, Polka… 

 
Groep LES PANTOUFLARDS: 

Etienne, Mathilde, Claire, Joseph en Xavier vormen samen de groep 
Les Pantouflards. Ze spelen zowat Vlaamse dansen en Bal Folk en zijn 
dus veel gevraagd in de streek. We zijn blij dat we ze konden strikken 

voor dit Meiboombal. 
Etienne: diatonische accordeon, cabrette, tuba, doedelzak 

Mathilde: chromatische accordeon, draailier, zang 
Claire: klarinet, doedelzak 

Joseph: doedelzak, trombone 
Xavier: slagwerk 
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SPROKKELINGEN  

 
 
 
OPROEP 
Met de regelmaat van een klok vallen “De Rommelpot”, ledenblad 
van de vkg REYNOUT (Dendermonde), en “’t Boetiekske” , een 
uitgave van de vkg DE VLASBLOMME (Bissegem) in de bus. Met niet 
alleen weetjes, verslagen, een leuke tekening of foto ,zelfs een 
kroniekje rond biersoorten of een mopje, naast gezegden of 
herinneringen uit de oude doos. Wij maken ons sterk dat er nog heel 
wat meer groepen zijn die via een blad de band tussen bestuur en 
basis nauwer weten aan te halen. Vandaar deze oproep naar alle 
groepen toe.. Hebben jullie ook een ledenblad of tijdschriftje – hoe 
bescheiden ook – zend ook ons een exemplaartje door.  
Naar Eddy Picavet, Martelarenlaan 3/003, te 9160  Lokeren. Het ligt 
in onze bedoeling daaruit eventueel een nieuw rubriekje in “De 
Driesprong” te lanceren en regelmatig de werking van de groepen 
(activiteiten, verslagen, gebeurtenissen allerlei, ….)  in de aandacht 
te brengen. Wij kijken er naar uit. Hartelijk dank bij voorbaat  
 
NIEUWE PUBLICATIE 
De werkgroep Volkscultuur van het Algemeen Nederlands Verbond 
heeft met de publicatie  “Tradities in beweging in Vlaanderen en 
Zuid-Nederland”. Een uitgave van Academia Press in redactie van 
Stefan Top. Daarin ook een bijdrage rond “Tradities bij de Vlaamse 
Volkskunstbeweging (VVKB) door André Dewitte, ondervoorzitter.   
Leden van de VVKB kunnen het boek aankopen aan de prijs van  
21,50 euro en het kan besteld worden bij het secretariaat van de 
VVKB, p/a Lieven Stubbe (lieven.subbe@telenet.be). 

 
EUROPEADEFILM 
Fred Scholliers bundelde in twee dvd’s beelden uit de”Europeade in 

Kielce” (2014) en een overzicht van “50 Jaar Europeade”, dit met 

archiefbeelden vanaf 1969 tot 2013.  

De dvd “Europeade in Kielce (Polen)” en “50 Jaar Europeade” 

kunnen besteld worden bij Fred Scholliers, Gentsesteenweg 77,9200 

Dendermonde (052/21 274 34) of fred.scholliers@telenet.be. Prijs;  

€ 10 per stuk, met verzendingskosten € 13. Warm aanbevolen.  
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VVKB Nieuwjaarsbijeenkomst op 10 januari in de 

Salons Mantovani te Oudenaarde. 

Dit jaar stond de V.V.K.B.- Nieuwjaarsbijeenkomst iets eerder op de 

kalender dan gewoonlijk. Toch hadden 165 personen uit 22 groepen 

zich ingeschreven om elkaar in de gastvrije Salons Mantovani te 

Oudenaarde het beste voor het nieuwe jaar te wensen. 

Na het aperitief met koude en warme hapjes nam Fred Scholliers 

zijn taak ter harte om iedereen aan de juiste tafel te laten 

plaatsnemen.  

Op de tafels lagen mooie menukaarten die opnieuw door Jeanne 

Vandenbussche werden gemaakt. Helaas kon Jeanne er niet bij zijn 

omdat haar groep Zannekin uit Veurne ook aan de feestdis zat.  

Voor het diner werd er dit 

jaar een andere formule 

gekozen. Het voorgerecht 

werd in buffetvorm 

aangeboden en bestond uit 

ossenhaascarpaccio 

“Chambard”, Crumble van 

tomaat en mozzarella buffala 

met Enaamse ham, 

Parmentierroomsoep met  

preisnippers en gruyèrekaas, gebakken zalmfilet op een bedje van 

prei en Chardonnaysaus. Ook aan onze vegetarische mensen werd 

gedacht. Voor wie zich vooraf had gemeld waren er gerechtjes 

zonder vlees voorzien. Het hoofdgerecht, Belgisch wit blauw dunne 

lende met choronsaus in een cirkel van marktgroenten en het 

dessert, een samenspel van in huisgemaakte nagerechten en de 

mokka met chocolaatjes, werden aan tafel bediend. 

Nationaal VVKB-voorzitter Theo Smet verwelkomde ons allemaal in 

zijn nieuwjaarstoespraak. Hij stelde dat wij ons in deze economisch 

moeilijke tijd over het ontbreken van subsidies geen zorgen hoeven 

 



te maken, want wij redden ons met gemotiveerde vrijwilligers. Het 

aantal groepen was dit jaar stabiel gebleven. De uitdaging voor onze 

groepen blijft om zoals in een gezond bedrijf ernaar te streven dat 

er steeds 3 generaties zijn. De algemene vergadering kijkt uit naar 

verjonging, ook het danscollege kende een noodgedwongen 

verjonging. Dit is de wissel op de toekomst. 

Het blijft belangrijk om goed te 

communiceren. De driesprong werd 

eveneens vernieuwd en verjongd. Hierbij 

past ook een woordje van dank aan Eddy 

Picavet en aan Magda Vermeiren de 

echtgenote van wijlen Willy Cobbaut die 

ook in de bloemetjes werd gezet. Een 

ander communicatie middel tussen de 

groepen is onze mooie VVKB- website. 

Alle groepen moeten streven naar een zo hoog mogelijk niveau, het 

is daarom ook nodig om mensen naar de cursussen van het 

danscollege te sturen. Er is ook een stijgende samenwerking met het 

Europeadecomité en daarom een oproep om op Europeade te 

trekken, deze zomer in Zweden en zeker volgend jaar in Namen. 

Er waren weer heel wat mensen uit onze volkskunstgroepen 

genomineerd om een gouden VVKB-speldje in ontvangst te nemen. 

“Wij hopen dat de leden dit met fierheid zullen dragen”. 

 

 

 

 

 

Na het dessert speelden een achttal West-Vlaamse muzikanten ten 

dans. De dansavond werd geopend met “De Kolom”. De dansen 

volgden mekaar vlot op en er stonden steeds heel wat 

volksdansliefhebbers op de dansvloer.  

 

 



Na “Le Printemps” en het avondlied werd de avond afgesloten. Dank 

u wel aan het orkest en iedereen die bijdroeg aan het welslagen van 

de avond en graag tot weerziens.  

  Eddy Lepercq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende leden kregen het VVKB-ereteken :  

Gilbert Dewulf, Ronald Verhelle, Marc Leybaert, Cathy De 

Craemer, Dany De Keyzer, Jan Vervecken, Marie De Strooper, 

Suzan Desloovere, Willy Sips, Tony Toen, Denise Van Raemdonck, 

Dirk De Voogt, Annelies Decombel, Liesbeth Depoortere, Wouter 

Verschaete, Sofie Verschaete en Kristin Peeters. 

We danken hen voor de jarenlange inzet voor hun groep en de 

volkskunst in het algemeen! 

 

 

     



 

Het VVKB-bestuur wenst uitdrukkelijk nog eens de leden en het 

bestuur van volkskunstgroep De Mandoerse uit Reet te danken 

voor hun steun en de jarenlange inzet voor de Vlaamse 

Volkskunst. 



Ter Gulden Celle, te groot? 

Ik denk dat bovenstaande vraag tot 

gisteren voor angstzweet heeft 

gezorgd bij de leden van het 

danscollege en bij uitbreiding het 

ganse VVKB bestuur. Al bij al waren 

er bij uitzondering reeds 40 

dansers ingeschreven vooraf, maar 

of iedereen aanwezig zou zijn, 

bleef een open vraag.  

Tot klokslag 10 uur, bijna het dubbele aantal enthousiastelingen hadden 

Evergem gevonden en stonden klaar om er in te vliegen. De Vlaamse 

dansen voor de komende Europeade in Helsingborg werden in de 

voormiddag minutieus doorgenomen door de dansleiders van het 

danscollege. Twaalf groepen hadden een ruime afvaardiging gestuurd, 64 

dansers vulden de dansvloer en ja, Ter Gulden Celle was te klein. De 

Loere kon nog met vijf sets gedanst worden, weliswaar zoals het goede 

volksdansers betaamt op een handdoek. Bij het vervolg met de Polka van 

Hofstade zou dit hopeloos in het honderd lopen. Slechts 2 sets van 8 

paren konden terzelfdertijd de dans uitvoeren. Tot slot ging Chantal met 

haar accordeon over tot het geheel onverwacht binden van de twee 

dansen dat gaf even verwarring in de danssets maar een kleine aarzeling 

later vloeide de ene dans perfect in de andere. De zeer intensieve 

voormiddag mag een mooie aanzet laten dromen voor een perfect 

Europeade optreden. Nog veel doornemen en afwerken, samen onze 

schouders zetten onder de oefenstonde van 28 maart en het zal lukken. 

Dringend tijd voor een rustpauze, het verorberen van het meegebrachte 

voedsel en de aangereikte dranken.  

Na de middagpauze ging Harry Reyntjens op 

het elan van de voormiddag verder met de 

50 resterende dansers. Twee nog niet 

gekende eigen creaties leerde Harry aan in 

zijn eigen stijl. Beginnen met de 

Draaimolen, 8 paren en 4 meisjes. Opnieuw 

40 dansers op de vloer. 

 

 



Het was met momenten lachen en gieren, wanneer de paardjes de weg 

verloren in het net van de molen, of niet tijdig rond geraakten. Het was 

zweten en het hoofd breken wanneer de teveel meegegeven informatie 

even niet tot bij de hersens geraakte en een totale crash nabij bleek. 

Gelukkig kwam alles op zijn pootjes terecht.  

Met Seizoensarbeid volgden echter nog meer hersenbrekers. 12 paren en 

8 meisjes spanden zich samen in om de seizoensarbeid aanschouwelijk 

uit te beelden. Bieten plukken, wassen, je moet het zien om het te 

snappen. Terzelfdertijd ratelt Harry er een heleboel tips en trics tussen 

die het geheel podium presentabel maken. Als het niet de hersenspieren 

zijn die je in de steek laten, dan knapt er wel elders eentje, gedaan 

dansen en van op de zijlijn verder mee genieten.  

Al bij al na Draaimolen, Seizoensarbeid en de Polka van Hofstade 

nogmaals doorgedanst te hebben tikt de klok naar halfvijf, het einde van 

een boeiende dansdag. In een zaal die zeer geschikt is om te dansen, 

helaas vandaag voor eenmaal te klein, volgende maal ook? En ergens op 

de Doornzele Dries zou mogelijk een nieuw beekje kunnen stromen, 

gevuld met het zweet dat uit de Gulden Celle is gestroomd.  70 dansers 

zijn naar mijn gevoel gelukkig en met nieuwe ervaringen huiswaarts 

gegaan vandaag en hopelijk met nog meer goesting om er ook de 

volgende maal bij te zijn. Een cursus als vandaag is immers een 

onvergetelijk moment, een kans om nieuwe dansen te ontdekken, 

andere mensen te ontmoeten en mee te bouwen aan een dansend 

bestaan.  

Tot de volgende dan als je er bij was,  

Tot de volgende ook als het de eerste wordt, 

Of voorkom dat je moet merken dat je iets gemist hebt,kom en dans. 

                  Erik De Coninck  

 

 

 

 
 



Cursiefje 

Observatiestation … 

Ik vind het heerlijk om vanop een terrasje bij een glaasje rood  de 

passanten te observeren. Een boeiend gegeven en een verrijkend 

schouwspel. Een ideale plaats lijkt me nog altijd het aquarium van “Het 

zalig Nietsdoen” op het Kerkplein in de schaduw van de Lokerse 

Peperbus. Moet je ook eens proberen. Je staat er versteld van wat aan 

je oog voorbij defileert. 

Permanent lopen ze voorbij: moeders met hun kroost op weg naar de 

stedelijke bibliotheek; koppeltjes hand in hand of nog iets dichter naar 

mekaar toe die af en toe even halt houden om de kleur van mekaars 

ogen te bekijken …; een zakenman met zijn aktentas of map onder de 

arm; kwajongens voor wie niets veilig is; gepensioneerden die, al dan 

niet op hun wandelstok steunend, een vertrouwd rustpunt opzoeken; 

mensen in alle vormen en formaten, groot, klein, slank of met meer dan 

een maatje meer; bakvisjes en dametjes zo slank, meer verpakking dan 

inhoud; oma’s met weelderige boezem om hun kleinkinderen zo dicht en 

mals mogelijk tegen zich te kunnen aandrukken… . Een parade zo divers 

als het leven zelf. Giechelende tieners, flirtend met een slungel van een 

kerel die zich zo onhandig voordoet; wijze grijzende opa’s, keurig 

uitgedost met een strikje, klaar om nog even op stap te gaan. Bij di 

Rupo is dat een dagelijks attribuut. Zou die dat elke dag doen? Op stap 

gaan bedoelen we. En dan is er nog die eenzaat met zijn hondje; een 

hoogzwangere mama met haar twee schattige dochtertjes aan de hand;  

een dronkenlap die ontspoord is in zijn laatste glas, het ganse voetpad 

voor zich alleen opeist en als maar zijn eigen verhaal aan zichzelf 

vertelt; een drietal figuren – ik vermoed dat het vrouwen zijn – in 

zwarte lange kleren en dito hoofddoek, die kakelend voorbij waggelen; 

een freel nonneke, een ras dat heel zeldzaam is geworden, met haar 

klein kabaske voor de boodschappen voor moeder overste ;…  En hoe 

lang is het geleden dat ik nog een bruin paterke heb gezien …; soms ook 

stadsgids Lieve die een groepje toeristen de kerk inloodst of toren en 

beiaard met zo’n enthousiasme toelicht dat iedereen aan haar lippen 

hangt. Ze is ook een prima gids, taalvaardig, vakkundig gedocumenteerd 

en daarbij nog heel lief en charmant.  Je kan het niet geloven welke 

rare snuiters allemaal de parade op het plein of langs de straat kleuren. 



 En dan spreek ik nog niet over het noteren  van mogelijke details. De 

neuzen bij voorbeeld: klein en spits, groot als Cyrano, krom als een 

havik. En dan de kontjes. Dat doet me onwillekeurig aan Toon Hermans’ 

“Tango van het blote kontje” denken. Dames in kleurrijke zomerkledij 

met spannende broeken bij meer dan een maatje meer; mannen die het 

kruis vrij laag dragen of van die korte, half lange shorts waar benen 

uitsteken die nooit de zon hebben gezien. En dan nog de hoofdeksels, de 

zonnebrillen, het schoeisel, de haartooien. Zoals van die kerel, kaal 

geschoren op de flanken, maar met een paarse hanenkam; ervan 

overtuigd dat dat mooi is . Maar alleszins de aandacht trekt. Ruige 

vogels ook die rondlopen alsof ze in jaren niet meer geslapen hebben … 

Je moet ook eens op het stappen zelf letten. De ene stapt kordaat 

voorbij, de andere doet het veel rustiger aan alsof hij tijd zat heeft. 

Sommigen snellen, slenteren, waggelen of trippelen. Een zeldzaam 

figuur tippelt … voor de kerkdeur … 

 Dat schuift continu aan je oog voorbij daar langs het aquarium van het 

Zalig Nietsdoen op het Kerkplein in de schaduw van de Peperbus. Ik kijk, 

observeer en geniet. Gratis ! Uren lang! O ja, het kost me wel één of 

meer glaasjes rood. Maar dat heb ik er graag voor over, zeker als Erna 

of Connie me bedienen … Anders moet ik wel met Paul, Geert of Vincent 

tevreden zijn. 

                                                                             Eddy Picavet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Noteer nu reeds in je agenda :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de weg tussen wieg 

en graf wisselen een 

lach en een traan 

regelmatig af. 

In beide willen wij 

naast u staan. 

 Linde werd geboren op 10 augustus 2014, dochtertje van Joke 

Demets en Ruben Deboosere, beide leden van vkg. Scarminkel 

uit Sente.   

 

 Op 18 oktober 2014 gaven Jelle Rabaut en Joke Verhaegen , 
beide leden van vkg. Hovelingen-Viking uit Gistel elkaar het Ja-
woord. 
 

 Op 4 december 2014 namen we afscheid van Rachel Slabbinck, 

moeder van Lydy Huyghe, lid van vkg. Danspas uit Wijnendale. 

 

Van vrijdagavond 26 tot en met zondag 28 juni 2015 

VVKB Sint-Jansweekend 

in De Haan aan Zee 

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

Zondag 22 november 2015 : 

Dansatelier in Doornzele 

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

Zaterdag 9 januari 2016 : 

VVKB Nieuwjaarsfeest  

Salons Mantovani in Oudenaarde  

 



 Op 14 december 2014 overleed Christiane Baelde, moeder van 

Koen Denduyver, voorzitter gouw West-Vlaanderen, lid DB+JC 

en dansleider bij De vkg. Sloepe in Heist en vkg. Danspas in 

Wijnendale. 

 

 Tess is geboren op 18 december 2014,  kleindochter van Luc 

Dewyn en Myriam Lepercq,  leden van vkg. De Vlasblomme vzw 

in Bissegem. 

 

 Op 20 december 2014 verwelkomden Vera Smet en Joris Pyl 

hun zoon Ludo, leden van vkg. ’t Veerke uit Burcht. 
 

 Op 31 december 2014 werden Liesbeth De Roeck en Dieter 

Lecluyse trotse ouders van Briek, leden van vkg. ’t Veerke uit 

Burcht. 
 

 Falkwin werd geboren op 11 januari 2015, zoontje van Fienelot 

Soete en Wolf Pyck, beide leden van volksdansgroep Scarminkel 

en muzikant bij de Corenmuyzen. 
 

 Op 24 januari 2015 werd Yander geboren. De fiere ouders zijn 

Chris Dams en Dirk Cornelis, leden van vkg. ’t Veerke uit 

Burcht. Chris is ook actief in het VVKB–jeugdcollege. 

 

 Op 2 februari 2015 werd Vic geboren , zoontje van Dominique 

Vancraeynest en Bert Degrave, beide leden van vkg. Scarminkel 

uit Sente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DE DRIESPRONG  

is het driemaandelijks tijdschrift van de 

Vlaamse Volkskunstbeweging vzw. 

Secretariaat en zetel: p/a Lieven 

Stubbe, Pijnboomstraat 30, 2800 

Mechelen  

Mail : lieven.stubbe@telenet.be 

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

winternummer . 

DE DRIESPRONG is “de spreekbuis van de vereniging en begeleidt 

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

aanmoediging en het propageren van de Vlaamse volkskunst; het 

bijdragen tot de culturele herwaardering van de vrijetijdsbesteding; 

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

eenheid in verscheidenheid – van onze eigen volkskunst; het 

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

werkingsverslag 2001 van de Vlaamse Volkskunstbeweging). En “het 

ondersteunen, het instand houden en het aanmoedigen van de 

vernieuwende tendensen van de Vlaamse volkskunst”, in de geest 

dus van art. 3 van de VVKB-statuten.   

DE DRIESPRONG heeft Theo Smet als hoofdredacteur 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.  

 

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:  

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

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

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

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

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

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

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

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

DE DRIESPRONG ontvangt vanwege de overheid geen subsidies, 

evenmin als zovele andere Vlaamse tijdschriften en verenigingen, 

helemaal in overeenstemming met de bepalingen van het “Decreet 

betreffende de amateurkunsten” van 22 december 2000, dat het 

Vlaams verenigingsleven de facto gedeeltelijk financieel 

drooggelegd heeft. Private steunverlening is bij decreet natuurlijk 

niet verboden en kan via storting/overschrijving op rekening BE62 

4033 0466 6161 (BIC = KREDBEBB) van de Vlaamse 

Volkskunstbeweging vzw, Pijnboomstraat 30, 2800 Mechelen. 

Waarvoor onze dank! 

Foto’s kaft 

 Dansers op het VVKB bal 2014 in Salons Mantovani te Oudenaarde. 

 Chantal Vandooren speelt accordeon tijdens VVKB dansatelier in 
Doornzele.                                                    (Foto’s : Koen Denduyver)  

   

 Vendeliers van Jovolka, Kapellen tijdens nationale meiboomplanting 
2014 in Antwerpen. 

(Foto’s : Fred Scholliers)    
 

 

 

 

 

 

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. 

mailto:dewitte.andre@skynet.be
mailto:fred.scholliers@telenet.be


 

 

 

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 

  


