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De DRIESPRONG

Schaarknipwerk Bertje Gielis

Beste VVKB Vrienden,
De natuur lijkt van slag. Men hoort wel eens beweren: “Er zijn geen
seizoenen meer” en inderdaad we hebben nauwelijks een winter
gehad, zoals we dat in het verleden hadden en zoals we dat
eigenlijk verwachten. De mensen die “winterbanden” op hun auto
legden, hadden dit eigenlijk niet hoeven doen, tenzij men op
skivakantie ging. Maar ook daar was het soms zoeken naar sneeuw
om toch een beetje te kunnen skiën.
En daarmee lijken ook veel mensen van slag. Niet alleen daardoor
natuurlijk maar ook daar het feit dat we elk moment
geconfronteerd worden met de miserie van heel de wereld gaande
van vluchtelingen, asielzoekers, moord en verkrachting tot het feit
dat het niet denkbeeldig is dat binnen afzienbare tijd een fascist
(is misschien een tè groot woord) president zou kunnen worden in
de USA. President worden betekent: “verkozen door het volk”. Hoe
erg moet dat “volk” dan wel niet van slag zijn???
Gelukkig is onze geliefde volkskunst NIET van slag. Trouw aan de
tradities en de natuur rusten wij uit in de winterperiode en komen
we weer tot leven in de LENTE. Na een zeer geslaagde
nieuwjaarsreceptie hadden wij onze eerste Danshappening van het
jaar. Ruim NEGENTIG cursisten leerden enthousiast enkele nieuwe
Vlaamse dansen waaronder dit jaar vooral de Europeadans voor
Namen 2016! Een nieuw gecreëerde dans van eigen bodem en van
eigen dansleiders, de “Spilpolka” werd aangeleerd. En … iedereen
was vol lof over de dans en ziet dit wel zitten voor de Europeade.
We geven opnieuw afspraak voor een tweede repetitie op ’t Bal
van VVKB op 19 maart in Mantovani. Intussen goed oefenen in eigen
groep en dan komt dit allemaal pico-bello in orde.
Dit jaar bestaat VVKB 65 jaar! Wij vieren dit op een gepaste
manier tijdens ’t Bal op 19 maart. Na de repetitie van de
Europeadedans houden we een uitgebreide receptie, waarna
iedereen op de dansvloer wordt gevraagd voor “ons Bal”. Bij deze
bent ook u, geachte lezer, zeer hartelijk uitgenodigd. Meer
informatie verder in “De Driesprong”.

Op 21 mei planten we de meiboom in WIPPELGEM. In een zeer
mooie locatie, met ongetwijfeld zeer mooi weer, vieren we de
traditie van de verwelkoming van de lente en van het nieuwe
leven. Wij verwachten heel veel deelnemers en kijkers om hier een
onvergetelijke dag te beleven. Noteer alvast die datum in uw
agenda.
En dan komen we zo stilaan aan de vakantie toe met afspraak in
Namen. Er zijn reeds heel veel Vlaamse groepen en deelnemers
ingeschreven en het wordt ook daar zeker en vast een gezellige
bedoening. Namen is niet ver, dus voor de groepen en de mensen
die niet deelnemen is het altijd mogelijk om eventjes over en weer
te gaan en de sfeer en het enthousiasme van de Europeade mee te
beleven.
U ziet er staat nationaal heel wat op het programma. Daarbuiten
heeft elke groep zijn eigen activiteiten en optredens en mogelijk
ook eigen festivals of deelname aan buitenlandse festivals.
Raadpleeg de agenda in de Driesprong en op onze website
www.vvkb.org
Wij wensen iedereen een fijn werkjaar. Zorg voor elkaar, en
GENIET van het dansen, musiceren en vendelen.

Theo Smet.

Uw voorzitter, Theo Smet

Europeade 2016
Te gast in Namur – Namen - Wallonië
Dit jaar trekt de Europeade van 20 tot en met 24 juli naar het
zuiden van België, meer bepaald naar Namur, hoofdstad van
Wallonië. Het zal opnieuw een unieke ervaring en belevenis worden
om het geloof in de eigen volkscultuur via zang, dans, muziek en
typische klederdrachten uit te zingen en te dansen als een
wederzijds respect en geloof in het Europa van de harten.

Namur vormt een schitterend decor voor deze 53ste 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. De stad
ligt aan de samenvloeiing van Samber en Maas. Het huidige
stadscentrum bevindt zich op de linkeroever van de Samber. In
Namen zetelen de regering en het parlement van Wallonië. In
Jambes is er het Elysette, de ambtswoning van de ministerpresident. Er zijn ook heel wat onderwijsinstellingen op alle
niveaus, waaronder de universiteit ( UNamur) en met enkele grote
ziekenhuizen
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Kathedraal Saint-Aubain
De oude stad kent veel monumenten, zoals:











De Halle al' Chair (vleeshuis), gebouwd in 1588, die sinds
1855 een archeologisch museum herbergt.
Achter het vleeshuis bevindt zich de Grognonpoort uit 1728.
De Onze-Lieve-Vrouwekerk (Harscamp) uit de 18de eeuw.
Het belfort, oorspronkelijk een toren uit een middeleeuwse
omwalling (1388), herbouwd in 1450 en gerestaureerd in 1753.
De Sint-Aubankathedraal, gebouwd tussen 1751 en 1772, in
classicistische stijl. De toren is ouder (13de eeuw en bezit 50
klokken) en behoort tot de vroegere kathedraal die hier gestaan
heeft. In het interieur is er o.a. een smeedijzeren koorhek
uit 1744. De schatkamer bezit een rijke collectie edelsmeedwerk
uit de Maasvallei.
De Saint-Loupkerk, gebouwd tussen 1621 en 1645, in barokstijl.
De Sint-Jan-de-Doperkerk, de oudste kerk van de stad,
oorspronkelijk uit de 13de eeuw in gotische stijl, tijdens
de renaissance in 1616 sterk verbouwd, maar de toren dateert
nog uit 1270.







De citadel van Namen, gelegen op een hoogte van 100 meter
boven de Maas, eertijds een strategisch punt, dat o.a. door
de Romeinen werd beheerst en vanaf de 10de-11de eeuw burcht
van de graven van Namen. Tussen 1816 en 1825 werd het gehele
complex door Nederlanders herbouwd.
Het Hospice Saint-Gilles, huidig Waalse Parlementsgebouw op
het Grognon, aan de voet van de citadel. Eertijds deed het
gebouw dienst als hospitaal.
Het Koninklijke Theater uit de 19e eeuw.

Namen bezit daarnaast nog enkele interessante musea : zoals het
Musée archéologique. Het Musée provincial des Arts anciens du
Namurois is de middeleeuwse en vroegmoderne pendant van het
archeologisch museum. In het Musée Groesbeeck de Croix vindt de
bezoeker o.a. meubelen, houtwerk en vaatwerk uit de
vroegmoderne tijd. Bij het museum hoort ook een mooie tuin.
Verder is er nog het Musée provincial Félicien Rops, gewijd aan de
gelijknamige karikaturist en schilder.

Waals parlement aan de voet van de citadel

Belfort

Namur Expo

Wij noteerden alvast in grote trekken het programma.
Woensdag 20 juli:
- Aankomst van de groepen en inkwartiering
- Begroetingsavond
- Vuurwerk
Donderdag 21 juli :
-

Repetities openingsplechtigheid
Tentoonstellingen
Optredens groepen in stad en omgeving
Europeade Forum
OPENINGSPLECHTIGHEID - Namur Expo
Europeade by Night

Vrijdag 22 juli :
-

Optreden groepen in stad en omgeving
Europeade Forum
Voorstelling kinder- en jeugdgroepen - Place Maurice Servais
Europese koor en muziekavond - Namur Expo
Europeade by Night - Place Maurice Servais

Zaterdag 23 juli :
-

Europeade Forum
Optreden groepen in stad en omgeving
OPTOCHT van alle deelnemers
Fototentoonstellingen
EUROPEADE BAL - Place Maurice Servais

Zondag 24 juli :
- Repetities Slotplechtigheid
- Eredienst, opgeluisterd door Europese koren en
muziekgroepen – kathedraal Saint-Aubain
- SLOTPLECHTIGHEID - Namur Expo
Maandag 25 juli
- Ontbijt en afreis
Koen Denduyver

Reuzen in Vlaanderen
of de geschiedenis van de “Grote Mannen”
deel 1
“Onze meester van het eerste leerjaar was een zeer creatief
man. Regelmatig zette hij een grote tekening op het bord die
hij prachtig inkleurde. Hij had ook een goede stem. En hij zong
dus graag. Wij hebben bij hem heel wat liedjes geleerd.
Daartussen ook het reuzenlied. Hij leerde ons eerst het
refreintje. “Kere weerom, reuske, reuske. Kere weerom
reuzegom! “ Dan bracht hij de strofen aan. Als wij het hele
liedje goed onder de knie hadden trokken wij naar de
speelplaats. De meester zette een hoed op en ging in het
midden van de kring staan; wij dansten rond hem heen. Hij
pakte één van de vrienden vast, zette hem zijn hoed op en stak
hem hoog in de lucht of op zijn schouder. Als hij je uitkoos kon
de dag niet meer stuk … Ik herinner het me nog alsof het
gisteren was …”
(Uit “Herinneringen aan mijn jeugd”)
Reuzen hebben me altijd al gefascineerd. Van mensenheugenis
hebben zij trouwens een belangrijke plaats veroverd in het
volksleven. In de bijbel werd al naar David verwezen die reus
Goliath versloeg en in de Griekse mythologie treffen wij Atlas aan,
die de wereld op zijn schouder torste.

Maar ook vandaag zijn reuzen erg
populair.
Daarvan
getuigt
de
volkstoeloop voor reus Oma en haar
kleinzoon in juni van vorig jaar in
het
centrum
van
Antwerpen.
Moderne versies van reuzen blijven
dus zeer spectaculair.
OMA

Reuzen duiken in tal van volksverhalen en sprookjes op als symbool
van de strijd tussen goed en kwaad. Ze stellen ook vaak helden,
goden of helpers voor maar het kunnen evengoed ook gewone
mensen of volksfiguren zijn. Eigenlijk zijn ze de belichaming van
universele thema’s zoals angst, macht, religie of cultuur.
In heel wat Europese landen worden reuzen sinds de Middeleeuwen
als grote poppen vorm gegeven. Aanvankelijk liepen ze mee in
(religieuze) processies, die veelal uitgingen tijdens kermissen.
Tijdens de Verlichting (18de eeuw) en daarop aansluitend de
Franse Revolutie (1789) kwam er heel wat protest tegen reuzen en
werden er ook een aantal vernietigd of verboden. Daardoor
verdwenen heel wat reuzenfamilies in heel wat landen. Maar bij
ons, in Noord-Frankrijk en Spanje hielden ze tot vandaag stand. Als
de Ronde-karavaan elk jaar Noord-Frankrijk aandoet staan tot in
de kleinste dorpen de reuzen opgesteld en geven aan de doortocht
een heel apart feestelijk accent.
Tot in de 19de eeuw waren reuzen veeleer een stedelijk gegeven en
werd er dan ook van stadsreuzen gesproken. De laatste eeuw
werden de reuzen echter een typisch fenomeen
voor
plattelandsgemeenten. Ze verrijkten met hun opvallende
verschijning ontelbare jubilea, carnavals, stoeten en jaarmarkten.
Ons land telt naar schatting nog zo’n 1500 reuzen. De vzw Reuzen
in Vlaanderen heeft er ruim 700 kunnen identificeren maar is er
vast van overtuigd dat er nog heel wat meer zijn. Onze reuzen
maken een onmiskenbaar deel uit van de feestcultuur in
Vlaanderen.
De oudste reuzen zijn al honderden jaren oud. Daartussen het Ros
Beiaard (Dendermonde), dat mijn kleinzoontje vroeger altijd
omschreef als “het paard met de witte voetjes”, en Gouyasse of
Goliath (Ath). Zij dateren van het einde van de 15 de eeuw, samen
met de Reus van Mechelen (1492), Grootvader (1549) en de
reuzenkinderen Janneke, Mieke en Claesje, de oudste voltallige

reuzenfamilie van ons land. Tot de meest recente reuzen behoort
zeker reuzin Minneke uit Bissegem. Ze ontleent haar naam aan het
volksliedje “En min-ne-kè noar Bissegem gewist”. Ze werd in mei
van dit jaar geïntroduceerd.

Dendermonde

DENDERMONDE

GERAARDSBERGEN

Er bestaan reuzen in alle maten en
gewichten. In de eerste plaats staan ze
bekend om hun lengte. Er kan er echter maar
één de grootste zijn. Die eer valt te beurt aan
Jan Turpin (Nieuwpoort). Hij is zo maar
eventjes 10,4 m hoog en weegt 750 kg. Hij is
zelfs de grootste gedragen reus van Europa.
En er zijn niet minder dan 24 dragers nodig
om hem voort te bewegen. Niet alle reuzen
zijn echter zo gigantisch.
JAN TURPIN

Er zijn er heel wat die kinderen voorstellen en dus heel wat kleiner
van stuk zijn. Zo bijvoorbeeld de dwergenbabyreuzen uit
Borgerhout. De ‘reuskens” uit 1712 zijn niet veel groter dan een
mens. Met hun bolle wangen en hun dikke buik worden ook zij als
echte reuzen erkend.
Een reus bouwen is het werk van vele handen. Meestal maakt een
lokaal kunstenaar of creatieveling het hoofd. Zoals b.v. Firmin De
Vos die de Reynaert familie ontwierp. Samen met de handen en de
armen worden die in papier-maché vervaardigd of uit hout
gesneden. Tegenwoordig gebruikt men daarvoor polyester. Het
lichaam bestond vroeger meestal uit rotan, dat door
mandenvlechters werd gevlochten. Vandaag worden ook metalen
buizen en ijzerdraad gebruikt. Of piepschuim . Dat maakt de
constructie heel wat lichter Die wordt dan op een speciale

constructie geplaatst zodat hij in plaats van te dragen kan wordt
voortgereden. De kledij van de reus is het werk van de
(vrouwelijke) leden van de gilde of vereniging. Die moet uiteraard
op maat worden gemeten, geknipt en genaaid. Soms komen er nog
andere attributen aan te pas. Dan is onze reus helemaal klaar en
kan hij in de gelukkige familie van de “grote mannen’ worden
opgenomen. Een feestelijk moment. Maar daarover in een volgende
bijdrage meer !
BRON : vzw Reuzen in Vlaanderen.

Eddy Picavet

Historische rondleiding in Brussel
Vorig jaar waren we met het VVKBbestuur te gast in Ternat om vandaar de
streek van Pieter Breughel en Brussel te
ontdekken. We konden hiervoor rekenen
op de ervaren gids Johnny Vercammen. In
een driedelige reeks laat hij jullie
kennismaken
met
minder
gekende
hoekjes in de hoofdstad.

JOHNNY VERCAMMEN

Deel 1: de vismarkt en omgeving
Het is niet de bedoeling het vrij toeristisch centrum van Brussel te
gaan verkennen. We gaan vooral op zoek naar de mooie plekjes die
heden nog getuigen van het ontstaan van de stad en haar rijk
historisch belang. Wij vertrekken aan parking 58 op de hoek van de
Zwarte Lieve-Vrouwestraat. Recht daarover staat het Novotel en
om de hoek aan de andere zijde zien we de Zwarte Toren, half
ingesloten door het hotel.
Deze toren maakte deel uit van de 1ste
ringmuur rond Brussel, gebouwd tussen de
XI-de en de XII-de eeuw en was zo’n 7
meter hoog. Andere overblijfselen van
deze 1ste omwalling zijn nog te zien in de
tuin van de dekenij achter de Sint-Michiels
en Sint-Goedelekathedraal, de Anneessens
hoektoren langs de Keizerslaan en de
Villersmuur aan de Cellebroerstraat.
ZWARTE TOREN

De grotere omwalling van de stad( ong. 8 km) uit de XIV-de eeuw
spiegelt zich nu nog in de grote boulevards van de kleine ring
Pentagoon, waar nu jaarlijks Brussel-foor plaats vindt.
Hiervan blijven nu nog juist de Hallepoort en
de tolhuisjes van de Anderlechtse poort en de
Ninoofse poort over. Napoleon liet de wallen
slopen om er zijn militaire parades te laten
plaatsvinden op brede lanen.
Aan de westkant, aan de voet van de Zwarte
Toren van de eerste wal stroomde een arm van
de Zenne als gracht en bijkomende hindernis
tegen mogelijke bestorming door Vlaamse en
Franse troepen van de aartsvijanden: de
koning van Frankrijk en zijn vazal, de graaf
HALLEPOORT
van Vlaanderen.
Een deel van deze gracht, aan de Sint-Katelijnekerk zou later
gebruikt worden om er een dok uit te graven.
In de XIX-de eeuw zou dit dok weer
gedempt worden om er de nieuwe en
huidige Sint-Katelijnekerk op te bouwen.
Van de oude kerk is er, vlak naast, nog
alleen
de
mooie
barokke
toren
overgebleven op de Graanmarkt.
Voor we de vismarkt betreden blijven we
even staan op de plaats waar vroeger, aan
de noordkant van het Katelijnedok de Grote
Kraan
van
Brussel
stond
om
de
binnenschepen te laden en te lossen. Ze
SINT - KATELIJNEKERK
was gemonteerd op 2 reusachtige wielen en
had een grote driehoekige houten arm zoals
er ook in Antwerpen, Brugge en Gent te
zien waren.
Van hieruit verliep de scheepvaart via een
hele reeks dokken naar het kanaal van
Willebroek (XVI-de eeuw). Het kanaal van
Brussel naar Charleroi werd pas veel later
gegraven( tussen 1827 en 1832). De
straatnamen rond de vismarkt verwijzen
nog steeds naar de plaats van de
ondertussen gedempte dokken van de oude
haven van Brussel.

TOREN VAN DE OUDE KERK

Tussen de Brandhoutkaai en de Kalksteenkaai lag het dok dat nu op
de vismarkt (vroeger Koopliedendok) opnieuw gesuggereerd wordt
door een ondiep bekken.
Dat dok was aan de oostkant verbonden met het Sint-Katelijnedok
en aan de westkant met de dokken tussen de Schuitenkaai en de
Steenkoolkaai (Schuitendok), de Hooikaai en de Arduinkaai.
Aan het einde van dit laatste werd een douanepakhuis omgebouwd
tot de huidige Koninklijke Vlaamse Schouwburg of kortweg KVS. De
Kalkkaai en de Timmerhoutkaai, de Weefkaai en de Handelskaai
omringden het Grote Dok tot aan het Ijzerplein. Vlak naast het
Klein Kasteeltje (goed gekend door diegenen die nog hun 3-daagse
moesten doen vôôr hun legerdienst) lag het Mestdok, later
omgedoopt tot Mestbak omdat het de berg mest van de stad
Brussel niet meer de baas kon. Tussen de dokken is er nog het
Groot Godshuis en de Begijnhofkerk, die nog herinneren aan het
Groot Begijnhof van Brussel. Dit begijnhof werd buiten de muren
van de stad gebouwd omdat de gronden daar veel goedkoper
waren. Er was in de middeleeuwen een groot vrouwenoverschot. De
Kruistochten en de regionale conflicten hadden enorm veel
mannenlevens geëist. De achtergebleven vrouwen zochten dan
geborgenheid en veiligheid in de begijnhoven. In de bloeiperiode
zouden er tot 1200 begijnen verbleven hebben. Door verkaveling
van de gronden van het Groot Begijnhof werden voldoende
kapitalen verworven om er het huidige “Grand Hospice Pacheco” te
bouwen voor opvang vooral van behoeftige ouderlingen.
Wordt vervolgd in deel 2:
Het Sint-Gorikseiland,
de bakermat van Brussel

Tekst :Johnny Vercammen
Foto’s : Koen Denduyver

Detail kaart van Brussel door W.B. Craan (1837)

Voor uw agenda
Za 19 MAART 2016
VVKB Volksdansfeest ‘t Bal
17u00 Repetitie Europeadedans
19u30 Receptie 65 jaar VVKB ( inschrijven a.u.b.)
20u30 volksdansbal met live - orkest
Locatie : Salons Mantovani, Doorn 1 te 9700 Oudenaarde
Prijs : € 5 Inschrijven via VVKB secretaris Lieven Stubbe
Mail : secretariaat@vvkb.org

Za 22 MAART 2016 Cursus Volksdans voor beginners
bij vkg. Sint-Sebastiaansgilde Westerlo
Aanvang 20 uur, volksdansbal met live - orkest
Locatie : Asberghoeve, Asberg 2 te 2260 Westerlo
Prijs : € 15 voor de 5 avonden
Mail : info@ssgw.be of 0473/90 63 50

Za 2 APRIL 2016 Doedansding van vkg. Sneyssens Evergem
Aanvang 20 uur, programma met een mix van Vlaamse en
internationale dansen en verzoekjes.
Locatie : Ter Gulden Cele, Doornzele Dries 57, 9940
Evergem Meer info : www.sneyssens.be

Za 30 APRIL 2016 Volksdansfeest van vkg. De Wevers
Aanvang 20 uur
Locatie : Fort van Merksem, Fortstraat 120 te 2170
Merksem Meer info : André Couvreur 0476 47 12 17

Za 21 MEI 2016 : 65ste nationale VVKB Meiboomplanting
Aanvang 10.00 uur meiwandeling,
13.00 meiboomplanting
Locatie : Zaal De Molen, Groeiingen
12 te 9940 Evergem - Wippelgem
Programma : zie folder

Zo 22 MEI 2016
Meiboomplanting bij Zonnedauw
Aanvang 14.00 uur
Locatie : Kaasstrooimolen, Bruggeneindseheibaan te 2220
Heist op den berg

SPROKKELINGEN
EUROPEADEFILM
Fred Scholliers bundelde op een dvd beelden uit de voorbije Europeade
2015 in Helsingborg Zweden. Deze kan besteld worden bij Fred
Scholliers, Gentsesteenweg 77, 9200 Dendermonde of 052/21 77 34 of
fred.scholliers@telenet.be. Prijs: € 10 voor “52ste Europeade 2015 in
Zweden”, met verzendingskosten € 13.
De DVD “50 Jaar Europeade” is ook nog steeds beschikbaar, aan de
prijs van €5, met verzendingskosten € 8. Warm aanbevolen.
Ook dit keer een greep uit de ledenbladen die ons werden toegestuurd.
Waarvoor onze hartelijkste dank !
DE ROMMELPOT, maandblad van de vkg REYNOUT (Dendermonde) zit
sinds het nieuwe jaar in een nieuw kleedje maar de “beestjes” zijn
gebleven… Het bundelt ook dit keer, naast heel wat beeldmateriaal, de
leukste activiteiten van het voorbije jaar, een steeds prettige bijdrage
uit het archief, de eindejaarsfeesten en uiteraard ook de lijst van de

aankomende activiteiten. Daartussen o.a. ook aandacht voor het
poppentheater Kalleke Step dat uitnodigt voor “De Tijdstrein”..
Eddy Lepercq, voorzitter van de vkg. DE VLASBLOMME (Bissegem),
bezorgde ons weer stipt T BOETIEKSKE met aandacht voor het
veertigjarig bestaan, een uitgebreid verslag van hun deelname aan de
Europeade in Helsingborg (Zweden), familienieuws uit de groep en
blijvende aandacht voor “Den Grooten Oorlog”. In de meest recente
editie ook een link naar “De Sterre” van Timmermans en al aandacht
voor de Europeade 2016 in Namen.
Toch spant dit keer André Couvreur, voorzitter en bezieler van de vkg.
DE WEVERS (Borgerhout) de kroon. Hij bezorgde ons in één geste de
ganse jaargang 2015 van SCHERING EN INSLAG.
Met tal van
doorlopende bijdragen rond het ontstaan van de gemeentelijke
spotnamen, en dat niet alleen in het Antwerps ; de geschiedenis van
450 jaar stadhuis van Antwerpen; toelichting bij dansen als de
Horlepiep, All American Promenade, De valse zeeman, …, Ook
liedteksten, de muziek van “Wazig Avondduister” ( Jos Mertens), naast
uiteraard meer activiteitenverslagen en familienieuws, Een gedegen
document dat vast navolging verdient.
Ook vkg. Sneyssens uit Evergem zal opnieuw een groepstijdschrift
uitgeven als opvolger van de vroegere tweesprong. De PR-werkgroep
van Rob, Rosanne en Kamiel zorgden voor een kleurrijk geheel. Ze
zoeken wel nog naar een gepaste naam hiervoor. Suggesties welkom op
pr@sneyssens.be .
Graag vragen wij ook aandacht voor het EUROPEADENIEUWS dat Hilda
Ryssaert ons toestuurde. Een boeiend en kleurrijk geheel dat uiteraard
nogmaals de voorbije Europeade in Helsingborg in de schijnwerpers
plaatst maar ook al uitkijkt naar de editie 2016 in Namen.
HERINNERINGEN is de meest recente bundel cursiefjes die als postume
hulde aan Willy Cobbaut door Eddy Picavet werd aaneengeschreven.
Naast de meest recente korte impressies en mijmeringen, bevat de
bundel ook een handvol Lokerse poëziekes en liederen uit meer Lokerse
revues. De bundel kan nog steeds besteld worden bij Eddy Picavet,
Martelarenlaan 3/003, 9160 – Lokeren (09/348 27 46 - E-mail:
eddy.picavet@skynet.be ). Prijs : € 15.

VVKB Nieuwjaarsbijeenkomst op 9 januari in de
Salons Mantovani te Oudenaarde.
Ook dit jaar stond de V.V.K.B.- Nieuwjaarsbijeenkomst vroeg op de
feestkalender. Ruim 160 personen uit 23 diverse groepen hadden
zich ingeschreven om elkaar in de gastvrije Salons Mantovani te
Oudenaarde het beste voor het nieuwe jaar te wensen. Het
ensemble ‘Bruers en Zussen’ zette de avond in met diverse
folknummertjes.
Na het aperitief met koude en warme hapjes nam Fred Scholliers
zijn taak ter harte om iedereen aan de juiste tafel te laten
plaatsnemen. Bij de mooi opgestelde menukaarten vonden we de
door Jeanne Vandenbussche gekozen toepasselijke Zuid-Afrikaanse
tekst ‘Skouer aan Skouer’.
Zoals vorig jaar werd het voorgerecht
een buffet, deze keer genoten we van
een bordje van Italiaanse ham,
meloenparels en vinaigrette, canapé
met verse gerookte makreel en
Mediterrane
groenten,
butternut
pompoensoep met Oosterse kruiden en
broodkorstjes, parmentier van witloof
en gegratineerde Breydelham.
Tijdens zijn wensen voor een mooi en
gezond nieuw jaar verwelkomde onze
Nationaal VVKB-voorzitter Theo Smet
alle aanwezigen.
Was de grote wereld met zijn
zorgwekkende gebeurtenissen in 2015
beter geworden en wat zal 2016
brengen?

De Europeade van vorig jaar in Helsingborg werd met zijn
schitterende danssuite, vendelen en zang een succes. Namur
verdient dit jaar onze sympathie en steun, daarom een warme
oproep om deel te nemen en de geplande repetities bij te wonen.
In 2016 bereikt V.V.K.B. de ‘pensioenleeftijd’ van 65 jaar, dit zal
passend worden gevierd tijdens het jaarlijkse Bal te Oudenaarde.
Het jaarprogramma werd verder in grote lijnen overlopen en
iedereen werd ook bedankt. Onze voorzitter besloot met de
woorden: “Laten wij er een spetterend jaar van maken”.
Voor het hoofdgerecht werd er in Kruishoutem een varkentje op
een speciale manier gekweekt en dat kwam nu op ons bord terecht
als ‘duroc d’olives met poivradesaus en een waaier van
streekgroenten. Hmm !
Na het uitreiken van de V.V.K.B.-speldjes voor verdienstelijke
personen werd het tijd voor het dessert, een zoete fantasie van
huisgemaakte nagerechten, gevolgd door mokka met chocolaatjes.
‘Bruers en Zussen’ ging verder met een medley van meezingers als
‘Met mijnen vlieger’, Vrolijke vrienden’ en ‘Breng eens een
zonnetje onder de mensen’.
De dansavond werd geopend met
‘Bal in de straat’.
De dansen volgden mekaar vlot op en
er stonden steeds heel wat
volksdansliefhebbers
op
de
dansvloer.

Na “De Rozenwals” 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 – Koen Denduyver

Volgende leden kregen het VVKB-ereteken :
Astrid Smeets, Lina Wynakker, Nele Smet, Belinda Incoul, Evy
Claeys, Annelies Incoul, Geraldine Nolf, Michelle Nolf, Veerle
Rotty, Johan Verbruggen, Evelien Meijfroidt, Rosanne Van
Kerrebroeck, Frank Van Herck, Frans Dewitte, Sandra Vervynck,
Marc Abeel, Roger Coosemans, Marleen Aerts, Katlijn De Cock en
Rudy Vercauteren.

We danken hen voor de jarenlange inzet voor hun groep en de
volkskunst in het algemeen!

De Kegelaar in ’t Goud.
“Volkskunstgroep De Kegelaar vzw uit Wilrijk werd opgericht in 1965.
Zang, dans, vendelzwaaien en muziek werden onder dezelfde noemer
geplaatst, namelijk “volkskunstuitingen”. De Kegelaar laat Wilrijk en
omstreken genieten van onze Vlaamse en historisch-Brabantse
culturele eigenheid en proeven van de diversiteit van andere
culturen.”, zo lezen we op de website van Vkg. De Kegelaar.
1965? Tijd dus om feest te vieren voor het gouden jubileum. De
Kegelaar vierde dit al op 19 september ‘15 op de Bist met een retro
gebeuren (zie De Driesprong – Winternummer ‘15). Om het feestjaar af
te sluiten organiseerde de groep op zaterdag 6 februari ‘16 “De
Kegelaar in ’t goud”, een galavoorstelling in CC De Kern.

De zaal zat die avond afgeladen vol met mensen uit Wilrijk en
omgeving, en met volkskunstvrienden van andere groepen en gouwen.
Het werd een avond om van te snoepen. Zoals in het begincitaat
vermeld: zang, dans, vendelen en muziek werden aan elkaar gebonden
in prachtige suites, die dan weer met elkaar verbonden werden met
dorpstafereeltjes waarin figuren als de burgemeester, de pastoor, de
brouwer en de boer een rol speelden.

De dansen werden puik uitgevoerd, zoals het een “Ambassadeur voor
de Folkloredans in Vlaanderen” past. Alles werd begeleid door een
uitgebreid orkest dat, geholpen door de puike versterking van CC De
Kern, mooie arrangementen speelde met een volle, warme klank. De
zeer authentieke klederdrachten en de vele rekwisieten kwamen door
de vakkundige en sobere belichting uitermate tot hun recht! We
hebben er van genoten!

Vermelden we nog dat de groep elk jaar
het succesvolle
folklorefestival WIVO organiseert, waar een drietal gastgroepen uit
Europa samen met De Kegelaar de show stelen. In 2016 vindt het WIVOfestival plaats tijdens het Sinksenweekend op 14 en 15 mei.
Tekst en foto’s: Fred Scholliers

Cursus Dansatelier Doornzele
Zoals steeds organiseert het VVKB
danscollege 2 dansateliers per jaar.
Zo ook op zondag 21 februari ‘16 in
zaal de Gouden Celle in Doornzele.
In de voormiddag stonden 2 leuke
dansen op het menu aangeleerd door
Geert Pauwels. Geert is al meer dan
20
jaar
dansleider
bij
volkskunstgroep Reuzegom in Leuven
en creëerde heel wat eigen
danssuites voor de volkskunstgroep
waarmee ze optreden in binnen en
buitenlandse festivals.
De wals van Hever en Rallebol waren 2 pittige
dansen die goed gesmaakt werden door de 50
aanwezige cursisten.
Rond 14 uur kwamen nog ruim 40 extra cursisten
erbij voor de nieuwe Europeadedans die gebracht
zal worden in Namur.
De nieuwe creatie was een combinatie van de carnavalsdans en de
spilpolka. Dit zijn 2 dansen ontworpen door Wim Dewitte die toen
dansleider was bij volkskunstgroep Die Boose in Izegem naar aanleiding
van een jubileum van de dansgroep.
De dansvloer was opnieuw te klein om de vele sets van 8 paren ruimte
te geven en daarom werd er afgewisseld. Dansleider Robbie
Vanhoutteghem van het VVKB-danscollege leerde de dans zorgvuldig
aan.

Volgende groepen zorgden voor een afvaardiging : Zonnedauw Hulshout,
Reinaert Mortsel, Zannekin Veurne, Danspas Wijnendale, Reynout
Dendermonde, Sneyssens Evergem, De Wevers Borgerhout, Canteclaer
Zwevegem, Pallieterke Lier, De Sloepe Knokke-Heist, De Kegelaar
Wilrijk, De Moeffeleer Duffel, ’t Veerke Burcht, Tradans , De
Hovelingen-Viking Gistel, Jan en Alleman, Den Dries Deurne en De
Karekiet uit Puurs

De volgende cursus in het najaar is op zondag 27 november 2016.
Koen Denduyver

Groep in de kijker
Volksdansgroep BRABO-SPOOR is ontstaan
als harmonieorkest BRABO-SPOOR, een
vereniging van spoorwegpersoneel in
Antwerpen.
Toen het harmonieorkest op sterven na dood was, kwam men op het
idee om te beginnen met volksdansen. Dat viel zo in de smaak dat de
harmonie ophield te bestaan en alleen de volksdansgroep BRABO-SPOOR
nog overbleef. In 2008 vierde de dansgroep uitgebreid haar veertigjarig
bestaan. De muziek wordt, indien mogelijk, verzorgd door een
accordeon speler en nog aangevuld met enkele andere muzikanten.
De groep treedt naar buiten op het jaarlijkse muziekfestival van de
spoorwegen. Afwisselend met andere spoorwegdansgroepen nemen ze
deel aan het driejaarlijks internationaal FISAIC-folklorefestival. Ook
waren er deelnames aan de internationale Europeade.
Volksdansgroep BRABO-SPOOR oefent haar dansen op dinsdagavond van
19.00 uur tot 21.00 uur in de personeelskantine van station AntwerpenCentraal. U bent steeds van harte welkom om met ons mee te komen
oefenen. Het jaarlijks volksdansfeest vond plaats op zaterdag 20
februari eveneens in Antwerpen-Centraal.
Meer info over vkg. Brabo Spoor kan je bekomen via mail:
daniel.de.keyser2@telenet.be of jan.vervecken@infrabel.be.

50 jaar inzet door Geronimo
Ronald Snauwaert, beter gekend als Geronimo
begon in 1966 zijn eerste dansstapjes op 12 jarige
leeftijd bij vkg. Sneyssens in Evergem. De
groepsnaam gaat terug naar de verhalen van
Albrecht Rodenbach. Het was ook in deze dansgroep
dat Geronimo zijn echtgenote Gerda De Decker leerde kennen. Ook zij
kwam als 12 jarige danseres met haar twee oudere broers dansen bij
Sneyssens. Ze was meteen verliefd op de knappe danser en vendelier
waarmee ze ondertussen 40 jaar gelukkig getrouwd is. 50 jaar later is
Geronimo nog steeds actief bij Sneyssens.
De leden konden dit gebeuren niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
Daarom werden geheime plannen gesmeed om Geronimo te vieren met
de groep en de vrienden na de dansrepetitie van vrijdag 4 maart. Ook
het VVKB-bestuur en het VVKB-danscollege werden hierbij uitgenodigd.
Burgemeester van Evergem, Joeri De
Maertelare en schepen van verbroedering
Filip
Huysman
kwamen
eveneens
Geronimo feliciteren. 50 jaar actief lid
van een vereniging zijn, is niet niks.
Geronimo zet zich ook al 28 jaar in als
voorzitter van de groep en voor het
verbroederingscomité.

De burgemeester heft het glas op Geronimo

Theo Smet sprak namens VVKB de dankwoorden uit en keek al uit om
terug te keren naar Evergem voor de 65ste meiboomplanting.
De leden hadden nog enkele
speciale cadeaus zoals een
eigen loflied voor Geronimo
en wilden hem “danken met
hapjes en dranken”.Het was
leuk om aanwezig te zijn bij
deze toffe, warme en
dankbare groep met Jeroen
en Ruben als aanvoerders.
.
Koen Denduyver
VVKB bestuur rond het feestpaar

De Jovolka Vendeliers trokken naar Ecuador.
De vendelzwaaiers en het orkest van vkg. Jovolka uit Kapellen
trokken begin februari voor een week met een 15-koppige
afvaardiging naar Ecuador.
Ze waren te gast op het jaarlijkse folkore festival in de stad
Ambato : FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE“FIESTA DE LAS
FLORES Y FRUTA” AMBATO 2016
Jovolka kwam in contact met dit festival via het folklorefestival
van Schoten en de daar deelnemende dansgroep Grupo Folklorico
“Tungurahua” uit Ambato. Inez, de secretaris van Jovolka en sinds
vele jaren ook gids voor buitenlandse groepen op het festival van
Schoten, ging 2 jaar geleden al eens op verkenning en in tussentijd
kwam er ook bezoek naar Kapellen voor enkele dans initiaties.
Maar nu trokken de Kapelse Vendeliers en het Jovolka orkest voor
de eerste keer in hun bestaan naar een festival buiten het Europese
continent. Het beloofde een heel avontuur te worden in het verre
Zuid-Amerikaanse land, temeer daar op voorhand niet zo heel veel
details van het festivalverloop bekend waren. Wel stond vast dat
we verschillende keren een podium optreden moesten verzorgen en
ook zouden deelnemen aan de ‘Desfile de las Flores y Fruta’
Ambato is een stad van meer dan 200.000 inwoners op 2500 m
hoogte in de Andes en ligt haast pal op de evenaar, maar voor dit
jaarlijks meerdaagse volksfeest, waarvan het folklore festival een
onderdeel is, komen in totaal zo’n 700.000 toeschouwers van
heinde en verre naar de stad. De podium optredens vonden plaats
in het plaatselijk Coliseo dat elke avond plaats bood aan 6000
toeschouwers. Naast de Jovolka Vendeliers traden nog groepen uit
Chili, Argentinië, Mexico, China en Ecuador zelf op.

Het hoogtepunt van de reis was ongetwijfeld de ‘Desfile’ door de
stad. Op een parcours van 3,5 km zaten en stonden werkelijk vele
tienduizenden mensen schouder aan schouder gedurende uren te
genieten van de prachtige stoet van praalwagens versierd met
bloemen, fruit, brood en ‘Reinas’(lokale schoonheidskoninginnen),
fanfares, dansgroepen en ja dus zelfs Vlaamse vendeliers.
Het enthousiasme van deze mensen is niet te beschrijven. Zo
werden er beslist meer dan duizenden selfies en foto’s gemaakt
met leden van onze groep telkens de stoet even stilstond. Een
hartelijke ontvangst, wat je hier in Europa, laat staan in
Vlaanderen, nog maar heel zelden tegenkomt voor onze
vlagkunstenaars. De hele reis, waarin af en toe ook nog tijd was
voor een uitstapje, was voor de ganse groep een schot in de roos,

zelfs voor de allerkleinsten want ook onze kinderen waren van de
partij.
Om u tot slot een beeld te geven van de sfeer van deze reis gunnen
we u graag een blik op enkele van de vele foto’s die werden
gemaakt. Meer op www.jovolka.be
Philip Bogman

Cursiefje

Een ras apart !

Schoolmeesters en juffen zijn toch wel een klasse apart! Niet
alleen binnen, maar ook buiten de school. Ze commanderen graag.
Het lijkt wel een tweede natuur geworden; zeker als men al enige
anciënniteit achter zijn of haar naam kan schrijven. Je zou het
beroepsmisvorming kunnen noemen die vroeg of laat, maar veelal
ook vooraf al toeslaat. En dat, terwijl men in het onderwijs de
jongste decennia meer en meer over delegeren hoort spreken.
Een juf als vriendinnetje hebben, biedt anderzijds wel zijn
voordelen. Ze zijn zo gemakkelijk geneigd om te zeggen:- wil je
dat nog eens overdoen ? Of …Je bent goed bezig! …En nu doorgaan!
…
Als ze zich inzetten binnen de parochie of gemeenschap willen ze
ook steeds zo graag een dominante rol spelen, net als zij dat bij
hun leerlingen doen of deden of zoals een oude pastoor in zijn
kerk. Kortom! Het zijn en blijven dominante wezens. Het is een
klasse apart!
Vroeger lag dat toch nog wel even anders. Als een juf haar hart
verloren had aan een jongeman – ’t mocht zelfs een schoolmeester
zijn – en er werd van trouwen gesproken, dan werd ze gewoon
bedankt. Zuster Overste kon niet tolereren dat ze in dienst bleef.
Dat kon wel eens te gevaarlijk worden voor de andere zusters!
Zo’n “moeder aan de haard” gold nog als algemene regel. Nu ja,
moeder overste of zuster directrice waren de baas (correctie :
bazin), zelfs over de wedde, die ze persoonlijk bepaalde en ook
uitbetaalde. Op dat vlak heeft Collard wel goed werk geleverd! In

die dagen werd er ook nog gedweept met de ziel van het kind.
Later is het daar rond heel stil geworden …
Ondertussen is er binnen het onderwijs nog meer opgelost en
hebben de dames hun plaats in het klasteam weer opnieuw
ingenomen. Meer zelfs!
Ze maken er meer en meer de
meerderheid van uit, zeker in het basisonderwijs, alhoewel ook
hier al kleuterleiders hun intrede hebben gedaan. Als introductie
voor het beroep van huisman? Kleuterleiders bieden het voordeel
dat ze het gewone verloop van het schooljaarniet in de war kunnen
sturen door een al dan niet geplande zwangerschap …
Maar terug naar de juffen. Raar dat ze, ondanks het feit dat ze al
jaren getrouwd zijn of de vijftig voorbij, nog altijd als juffrouw
worden aangesproken. Daarbij zijn er zelfs instellingen waar men
moet gescheiden zijn of andere vriend hebben om in de
directiezetel te kunnen belanden … Positief is anders ook wel dat
de meesters er door de vrouwelijke aanwezigheid vandaag heel
wat stijlvoller zijn op geworden en meer attent … Dat beweren
ook de statistieken toch. Maar daar kan men vaak alle kanten mee
uit.
Ja, schoolmeesters en juffen …, ze vormen een bijzonder stelletje.
Maar toch heb ik een boontje voor ze die in het onderwijs staan.
Let wel: ze zitten of ze liggen niet … Neen, neen, zij staan … soms
meer dan veertig jaar. Er is veel minder voor nodig om helemaal
kinds te worden!
“Ze zijn zo lief, meneer!”, uitspraak waar De Ridder mee
dweepte, zou ook op hen van toepassing kunnen zijn. Zijn ze niet
de ideale babysitters voor onze kleinkinderen (buiten de oma’s en
opa’s natuurlijk). Is de school niet de meest goedkope opvang
(uiteraard ook buiten de oma of opa) … Ze spraken onlangs zelfs
van schoolgeld uit te betalen voor dat kleine grut …Maar dat is een
brug te ver voor minister Crevits. En vooral haar portefeuille. De
(laatste) nonnekes zouden er echter heel content mee zijn. En ’t is
ook veel zinniger dan het te verbranden …

Laten wij ons gelukkig prijzen dat er mensen zijn die met een
krijtje, een paar breinaalden en vaak ook heel veel geduld “ onze
hoop op de toekomst” niet alleen van de straat houden maar ze
ook nog iets zinnigs te proberen bij te brengen …
Hoe je het draait of keert, schoolmeesters en juffen zijn heel
speciale vogels. Een ras apart. Computers en de meest
geavanceerde moderne methoden en technieken zullen ze wellicht
nooit kunnen verdringen. Ze hebben nog een groot hart voor de
kinderen!

Eddy Picavet

Noteer nu reeds in je agenda :

Van vrijdagavond 1 tot en met zondag 3 juli 2016
VVKB Sint-Jansweekend in Malle
------------------------------------------------------Zondag 27 november 2016 :
Dansatelier in Doornzele
------------------------------------------------------Zaterdag 14 januari 2017 :
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 26 oktober 2015 overleed Maria De Peuter op 87 jarige
leeftijd, weduwe van John Guldentops, oud leden van vkg.
VVKB d’ Oude Landsknecht en moeder van Gerda Guldentops
en grootmoeder van Anke van Akeleyen, leden van vkg. VVKB
De Wevers in Borgerhout.
 Op 8 januari 2016 namen we afscheid van Yvonne T’Joens,
schoonmoeder van Regine Verriest & Marc Meulenaere, leden
van vkg. De Vlasblomme te Bissegem.
 Regina Van den Brande overleed op 14 januari 2016. Ze was
de echtgenote van Jos De Schutter, moeder van Hubert De
Schutter en grootmoeder van Jan De Schutter, leden van Vkg.
De Stokkeslagers uit Pulderbos.
 Op 30 januari 2016 overleed Guido Cornette, vader van Ann
Cornette, lid van vkg. Danspas in Wijnendale.
 Suzan Persyn werd geboren op 15 februari 2016, kleindochter
van Frans Bamelis en Annie Winne, gouwsecretaresse VVKB
Gouw West-Vlaanderen.
 Op 20 februari 2016 werd Alizée Incoul geboren, dochter van
Céline Tack en Benny Incoul en kleindochter van Christine
Dryepondt – Incoul, leden en voorzitster van vkg. De Sloepe in
Knokke-Heist.

 Op 29 februari 2016 werd Luna geboren, dochter van Maaike
Rabaut en Bjorn Vanoverbeke, leden van vkg. De HovelingenViking in Gistel.
 Op 29 februari 2016 overleed Léon Wéry, medestichter met

wijlen Mon De Clopper van de internationale Europeade voor
volkscultuur en bezieler van dansgroep La Plovinette in
Marche en Famenne.

AANDACHT :
Hiermee kreeg U het 1ste nummer in de bus van deze jaargang.
Dit betekent dat voor wie zijn abonnement van De Driesprong
nog moet vernieuwen voor 2016, dit best dringend in orde
brengt, anders stopt u abonnement na dit nummer.
Hiervoor maakt men 15 euro over op de IBAN rekening :
BE62 4033 0466 6161 van de Vlaamse Volkskunstbeweging vzw,
Pijnboomstraat 30, 2800 Mechelen met vermelding Driesprong
2016 + uw naam
Voor de aangesloten VVKB dansgroepen, zijn er 3 abonnementen
van de Driesprong inbegrepen, bijkomende abonnees kunnen aan
gunsttarief van 5 euro doorgegeven worden naar het VVKB
secretariaat bij Lieven Stubbe .

DE DRIESPRONG
is het driemaandelijks tijdschrift van de
Vlaamse Volkskunstbeweging vzw.
Secretariaat en zetel: p/a Lieven
Stubbe, Pijnboomstraat 30, 2800
Mechelen
Mail : secretariaat@vvkb.org
“De Driesprong” verschijnt als lente, zomer, herfst en
winternummer. Teksten binnen voor 15/2, 15/5, 15/8, 15/11.
DE DRIESPRONG is “de spreekbuis van de vereniging en begeleidt
dan ook de doelstellingen ervan, nl. de beoefening, de
aanmoediging en het propageren van de Vlaamse volkskunst; het
bijdragen
tot
de
culturele
herwaardering
van
de
vrijetijdsbesteding; het ondersteunen en het verspreiden – in de
geest van een Europese eenheid in verscheidenheid – van onze
eigen volkskunst; het bundelen van groepen met gelijkaardige
doelstellingen.” (Cfr. het werkingsverslag 2001 van de Vlaamse
Volkskunstbeweging). En “het ondersteunen, het instand houden en
het aanmoedigen van de vernieuwende tendensen van de Vlaamse
volkskunst”, in de geest dus van art. 3 van de VVKB-statuten.
DE DRIESPRONG heeft Theo Smet als hoofdredacteur met Koen
Denduyver als redactiesecretaris en Eddy Picavet, Eddy Lepercq,
Piet Pottie en Fred Scholliers als medewerkers.
Redactie-adres:
De
Driesprong,
p/a
Koen
Denduyver,
Watervallestraat 27, 8480 Bekegem telefoon : 0496 / 23 18 03.
E-post: Koen.Denduyver@ichtegem.be

DE DRIESPRONG is ook als abonnement te verkrijgen. Hiervoor
maakt men 15 euro over op rekening BE62 4033 0466 6161 van de
Vlaamse Volkskunstbeweging vzw, Pijnboomstraat 30, 2800
Mechelen. Een abonnement gaat in per kalenderjaar.

DE DRIESPRONG houdt contact met de aangesloten groepen – en
meer concreet wat betreft de kalender, activiteitsverslagen en
dergelijke meer – via volgende gouw-correspondenten:
- Antwerpen: André Dewitte, Molenstraat 27 te 2870 Puurs.
Tel: 03/889.58.46. E-post: dewitte.andre@skynet.be
- Brabant: Hilde Servranckx, Putweidestraat 16 te 1700 Dilbeek.
Tel: 02/466.46.10. E-post: pippezijpe@telenet.be
- Oost-Vlaanderen: Fred Scholliers, Gentsesteenweg 77 te
Dendermonde.Tel: 052/21.77.34 E-post: fred.scholliers@telenet.be

9200

- West-Vlaanderen: Koen Denduyver, Watervallestraat 27 te 8480
Bekegem. Tel: 0496/23.18.03. E-post: koen.denduyver@ichtegem.be

DE DRIESPRONG ontvangt vanwege de overheid geen subsidies,
evenmin als zovele andere Vlaamse tijdschriften en verenigingen,
helemaal in overeenstemming met de bepalingen van het “Decreet
betreffende de amateurkunsten” van 22 december 2000, dat het
Vlaams verenigingsleven de facto gedeeltelijk financieel
drooggelegd heeft. Private steunverlening is bij decreet natuurlijk
niet verboden en kan via storting/overschrijving op rekening BE62
4033 0466 6161 (BIC = KREDBEBB) van de Vlaamse
Volkskunstbeweging vzw, Pijnboomstraat 30, 2800 Mechelen.
Waarvoor onze dank!
Foto’s kaft
 Volkskunstgroep De Kegelaar uit Wilrijk tijdens De Kegelaar Goud.
(Foto : Fred Scholliers)
 Vendeliers van Jovolka uit Kapellen tijdens festival in Ecuador.
(Foto : Jovolka)
 Violist Eddy Picavet tijdens de Europeade in Wenen van 1978.
(Foto : André Dewitte)

Een driesprong is een “plaats waar drie wegen samenkomen”, zo
lezen we in het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, vulgo de
Dikke Van Dale. De naam van dit tijdschrift verwijst meer bepaald
naar het driespan dans – muziek – vendelspel, uiteraard zonder
zaken uit te sluiten als poppenspel en andere uitingen van
volkskunst.

Volkskunst is als het kantwerk rond een natie.
De ziel van een volk wordt zichtbaar in zijn dansen, hoorbaar in zijn muziek.
Het vuur in een volk krijgt vorm als vlammende vaandels de ijle lucht
doorklieven.
De geest van een volk weerspiegelt zich in de ernst en de humor binnen oude
en nieuwe volksgebruiken.
De volkeren in Europa moeten zich vast verenigen rond hun nationale
verscheidenheden, om grenzen niet langer grenzen ,
maar raaklijnen te laten worden.
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