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De DRIESPRONG

Schaarknipwerk BertjeGielis

Beste VVKB Vrienden,
De dagen, de weken, de maanden, de jaren vliegen vooruit en
niemand kan dit tegen houden. Hoe drukker we het hebben hoe
sneller de tijd voort vliegt. En mensen die te veel tijd hebben zien
de uren voorbij kruipen. Het is allemaal zo relatief. Wat voor de ene
geldt is voor de andere absoluut niet zo. Wat de ene normaal vindt
kan voor een ander absoluut niet door de beugel. Ook het gezegde:
"Wat niet weet, niet deert …." klopt niet meer. Er wordt bij
voorbeeld zo veel geregeld "onder vrienden" of "met de mantel der
liefde bedekt" en alles zou in orde zijn.
Gelukkig zijn er mensen die hier niet mee akkoord zijn, en die
wanpraktijken aan de kaak stellen. Iedereen is dan ten zeerste
verontwaardigd. Maar als het stof weer is gaan liggen, ging alles
vroeger weer z'n gewone gang. Laten we hopen dat het dit keer
eens niet gebeurt. Maar ook hier is alles relatief. Wat er dan
(eventjes) boven water komt is wellicht maar het spreekwoordelijke
"topje van de ijsberg". Er zijn zo veel "afspraakjes" en er worden zo
veel zaken "geregeld" waar we niets van af weten. En misschien
gelukkig maar, want zouden we dan nog rustig kunnen slapen?
De laatste weken horen we steeds luider roepen naar "volledige
transparantie". Het is op kleine schaal natuurlijk, maar in VVKB is er
volledige transparantie, en die is er altijd al geweest. We zwemmen
niet in het geld en we moeten het beschikbare geld zeer zuinig
beheren. Bovendien zijn er geen betaalde mandaten en zijn er geen
zitpenningen per echte of zogezegde vergadering. IEDEREEN in het
dagelijks bestuur van VVKB en in de algemene vergadering doet
ALLES GRATIS! Er worden zelfs geen verplaatsingskosten
aangerekend. ALLES GRATIS EN VOOR NIETS. Te allen tijde kan
iedereen die hier zin of behoefte aan heeft de boekhouding van
VVKB inkijken en jaarlijks krijgt de algemene vergadering een
volledig overzicht van de boekhouding. Zo hoort het en zo is het
goed.
Bedankt aan iedereen die zich op gelijk welk niveau gratis inzet
voor VVKB en de volkskunst.

Na een zeer geslaagde nieuwjaarsreceptie hadden wij onze eerste
Danshappening van het jaar. Ruim zestig cursisten leerden
enthousiast enkele nieuwe Vlaamse dansen waaronder ook dit jaar
de Europeadedans voor Turku 2017! Een mix van Dorpskermis en
kermisdans van Ruppelmonde. We geven opnieuw afspraak voor een
tweede repetitie net voor ‘t Bal van VVKB op 18 maart in salons
Mantovani. Intussen goed oefenen in eigen groep en dan komt dit
allemaal pico-bello in orde.
Op zondag 21 mei planten we de meiboom in Reet. 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.
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.

Theo Smet.

Uw voorzitter, Theo Smet

Europeade 2017
Te gast in Turku–Finland
Dit jaar trekt de Europeade van 26 tot en met 30 juli naar het
westen van Finland, meer bepaald naar Turku. 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. De stad maakt zich klaar om ruim 6000
deelnemers te ontvangen.

Turku vormt een schitterend decor voor deze 54ste 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 het grootste internationaal folkloregebeuren.
Turku ontwikkelde zich in de 13e eeuw tot de eerste stad van
Finland.
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als bruggenhoofd en later als administratief centrum voor het
ingelijfde Finse gebied. In de 13e eeuw werd Turku ook de eerste
bisschopszetel van Finland. Turku is eeuwenlang de belangrijkste en
grootste stad van het land geweest, een positie die pas midden 19e
eeuw aan de nieuwe hoofdstad Helsinki werd afgestaan. De enige

universiteit van het land was in Turku gevestigd van 1640 tot 1827,
toen een brand bijna de volledige stad vernietigde en de universiteit met
de nog resterende overheidsfuncties werd overgeplaatst naar Helsinki.

Kasteel van Turku foto : Koen Denduyver
Turku was samen met Tallin in 2011 culturele Europese
hoofdstad van Europa.
De oude stad kent veel monumenten en bezienswaardigheden,
zoals:
•
•

•
•

Het 13eeeuwse kasteel is nu een historisch museum.
De grote kathedraal werd in 1300 ingewijd. Het is de zetel van de
aartsbisschop van Turku en bovendien de moederkerk van
de Evangelisch-Lutherse Kerk van Finland. De dom wordt
beschouwd als het nationale heiligdom van het land. Er zijn heel
mooie praalgraven van bisschoppen en krijgsheren en ook van de
Zweedse koningin Karin Månsdotter (1550–1612)
Het Turku Art museum met een rijke kunst collectie.
Cosmic comic café met meer dan 70 soorten bier en 25 soorten
cider.

•

•

•

•

Luostarinmaki handicrafts museum : Dit is een open lucht museum,
dat bestaat uit 18 gebouwen gebouwd in de 18 e eeuw. Ze
overleefden de grote brand van Turku in 1827.
Aboavetus en ars Nova : deze musea tonen traditionele en moderne
Scandinavische kunst
Forul Laritiem museum met authentieke voorwerpen en schepen uit
diverse tijdperken.
Sibelius museum met vele instrumenten van de gekende componist.

De rivier Aura snijdt de stad
middendoor
Foto’s : Koen Denduyver

Gatorade Center

Kathedraal

Wij noteerden alvast in grote trekken het programma :
Woensdag 26juli:
- Aankomst van de groepen en inkwartiering Gatorade Center
- Begroetingsavond in Europeade dorp Varvintori
- Met internationaal Turku concert en dansvoorstelling “ The River”
met 300 dansers, muzikanten en zangers uit Turku

Donderdag 27 juli :
-

Repetities openingsplechtigheid
Folkloremarkt, foto expositie en workshops in Europeade dorp
Optredens groepen in stad en omgeving
Europeade Forum
OPENINGSPLECHTIGHEID - Gatorade Center
Europeade by Night in Europeade dorp Varvintori

Vrijdag 28 juli :
-

Optreden groepen in stad en omgeving
Europeade Forum
Concert van kinder- en jeugdgroepen in Europeade dorp
Europese koor en muziekavond –Concert Hall
Europeade by Night in Europeade dorp Varvintori

Zaterdag 29 juli :
-

Europeade Forum
Optreden groepen in stad en omgeving
Officiële ontvangst door de stad Turku in boot “ Suomen Joutsen”
OPTOCHT van alle deelnemers langs de rivier Aurajoki
Wereld record poging Humppa dans
EUROPEADE BAL- in Europeade dorp Varvintori

Zondag 30 juli :
-

Repetities slotplechtigheid
Folkloremarkt, foto expositie en workshops in Europeade dorp
Eredienst in de kathedraal
SLOTPLECHTIGHEID - Gatorade Center
Turku bij Night

Maandag 31 juli
- Ontbijt en terugreis

FOTO : KOEN DENDUYVER

DE BIBLIOTHEEK VAN TURKU

Koen Denduyver

Het Volksleven de Jaarkrans rond.
Deel 3
Van Vastenavond tot Beloken Pasen
In deze bijdrage overbruggen we de periode die ons van na Lichtmis
naar Beloken Pasen brengt. De tijd van de vasten en het ontwaken
van de natuur na de lange wintertijd.
Er was een tijd dat men al de volkskundige gebruiken meende te
moeten afleiden uit het heidendom. En liefst nog uit het oeroude
Germaanse
heidendom.
Uitzondering
daarop
waren
de
vastenavondfeesten die men toeschreef aan de Oudromeinse
saturnaliën (viering ter ere van de god Saturnus). De
vastenavondfeesten in onze streken vinden echter hun eenvoudige
oorsprong in een voorbereiding naar de lange vastentijd toe. “Men
wilde zich nog eens te goed doen aan spijs en drank, wat ook nog
een andere aanleiding inhield, nl. het opruimen van de bederfelijke
voorraad.”
Het woord “carnaval” of het Italiaanse woord

“carnevale” slaat duidelijk op “vlees opruimen” of “carne+vale”
(vlees, vaarwel).
Bij eten hoort uiteraard ook drinken en als ons volk feestviert doet
ze dat op uitbundige wijze. Herhaaldelijk reageerde de Kerk dan
ook op de uitspattingen. Maar ook de burgerlijke overheden stelden
paal en perk aan deze festiviteiten door o.a. het dragen van een
masker te verbieden. Volksgebruiken kan men echter niet
opdringen, ze moeten spontaan groeien uit het volk zelf. Wat in de
middeleeuwen als “zotlopen” al een hoogtepunt bereikte, behoort
vandaag bijna totaal tot het verleden. In onze contreien is Aalst een
echte carnavalstad gebleven met prinsverkiezing, kleurrijke stoet,
dag van de “vuil jeannetten” op maandag en popverbranding op
dinsdag.
Maar waar hoort ge nog :
Vastenavondzot !
Doe de deur op slot !
Of deze verwijzing naar het varkensfeest :
‘k Heb gezongen, niks gekregen.
Wie wil mij een stukje geven
van het varkentje zijn gat ?
Snij maar goed
En snij maar diep !
Natuurlijk in uw vinger niet !
Veel van deze bedelliedjes werden begeleid op de rommelpot.
Langs de Maaskant sluit men vandaag nog aan bij de Rijnlandse
tradities.
Op Aswoensdag begint de veertigdaagse vasten, die eertijds
zeventig dagen telde. Het askruisje is vandaag nog alom bekend.
Kinderen werd vroeger wijs gemaakt dat – als ze hun kruisje tot
Pasen konden bewaren – de pastoor hun nieuwe kleren zou
schenken.
Vastenavondvuren waren in feite lentevuren, waar een reinigingsen vruchtbaarheidsritus aan de grondslag van lag. Maar daar is
vandaag nog weinig van overgebleven.

In Geraardsbergen is de
”Tonnekensbrand”
op
de
Oudenberg bewaard, net als
de “Krakelingenworp” en het
drinken van levende visjes uit
een schaal door de notabelen
van de stad.
Voor een ander zeer oud
gebruik moest men de tweede
woensdag van de vasten naar
Ieper. Vanop de Halletoren
werden levende katjes naar
beneden gegooid. Niet alleen
zijn de katten vervangen door
pluchen
exemplaren,
ook
gebeurt het nu op de eerste
zondag van mei. Frans Van
Immerseel bouwde in de loop
van de jaren een schitterende
stoet uit die internationale
vermaardheid verwierf..
Op Halfvasten laaide op meer
plaatsen de carnavalsgekte
nog even op. Elders kreeg de
viering van Halfvasten een
heel andere betekenis als
slotfeest van de wintertijd.

Krakelingenstoet en tonnekensbrand in Geraadsbergen.

Kattenstoet Ieper

Op Passiezondag deden de kinderen hun (vandaag plechtige)
communie, dat vandaag gekoppeld is aan de vernieuwing van de
doopbeloften. Met Palmzondag wordt de Goede Week ingezet.
Zowat overal wordt de palm (buxus) gewijd als herinnering aan de
blijde intocht van Christus in Jeruzalem. Na de palmwijding en –
processie trekken de boeren ter bescherming van hun akkers en het
bevorderen van de vruchtbaarheid naar hun akkers om “te palmen”
of het plaatsen van een palmtakje op de hoeken van hun land. De
woensdag van de Goede Week noemt men in West-Vlaanderen op
sommige plaatsen nog het “Schortelfeest” of “Schortelwoensdag”

omdat hier het klokkengelui al werd gestaakt en de spinnenwielen
werden opgeborgen. In Passendale spreekt men nog altijd van :
Men schurst de rokken en de klokken.
Hier moet zeker ook verwezen worden naar de passiespelen, die net
als de kerstspelen van in de kerk naar buiten de kerk evolueerden
maar hun gedramatiseerd christelijk accent behielden. In
Mariekerke (aan de Schelde) situeerde Bert Peleman in de loop van
de jaren zijn “Christus aan de Schelde” waarin meer volksfiguren de
hoofdrol spelen.
De “klokken van Rome” luiden de paasvreugde in, vooral voor de
kinderen die in hun tuintje paaseieren vinden. De Paastijd
betekende ook de periode van de begankenissen en processies. Met
de paardenprocessie van Hakendover toch wel als belangrijkste,
waar vaak honderden paarden in galop over de velden stormen om
vruchtbaarheid af te smeken.

Eindigen we met Beloken Pasen, de dag waarop de molenaars of
“mulders” hun Pasen hielden. Vandaar dat men hem ook wel
“Mulderzondag” noemde.
Zo zingt de paasvreugde het overal uit, ook in de natuur die
ontwaakt uit zijn winterslaap en de eerste lentebloemen kleurt.
“De wintertijd is nu voorbij.
In bossen, velden en de hei
vieren wij straks heel blij de mei !”
Eddy Picavet

Welke vogel is de mysterieuze Blauwvoet ?
Een paar jaar terug kwam er een studie
uit van Walter Deconinck, ereleraar
biologie uit Kortrijk en van Olivier Dochy,
lid van de vogelwerkgroep Natuurpunt
Westland uit Zonnebeke
Eddy Lepercq, zelf natuurvriend, maakte
hierover een knipsel. In een vierdelige
reeks laat hij jullie kennismaken met deze
vogel.
deel 1 - De Blauwvoet
ontvoogdingsstrijd.

als
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De naam Blauwvoet, het symbool voor de
Vlaams gezinde studenten in de 19de eeuw,
duikt in de geschiedenis en bij vogelkenners
her en der op. De soort is echter in geen
enkele vogelgids terug te vinden.
Olivier Dochy gebruikte de vraag: “Voor welke soort vogel is de
Blauwvoet dan de historisch verantwoorde naam ? “ voor de
vogelquiz op de nationale Vogeldag 2014 in Antwerpen. Walter
Deconinck hielp met opzoekingswerk naar de meest aanvaardbare
betekenis van de naam Blauwvoet.
Uitvoerig opzoekingswerk leidde tot een intrigerend verhaal over
vissers, volksopstanden, Reinaert de Vos, valken en valkeniers,
meeuwen met klauwen en de invloed van het weer op de vogeltrek.
De Vlaamse ontvoogdingsstrijd
Op studentenvergaderingen en zangfeesten wordt nog altijd het lied
“De Blauwvoet” gezongen, ook genoemd “Het Lied der Vlaamsche
Zonen”. Het lied bevat de bekende uitroep “Vliegt de Blauwvoet?
Storm op zee!”.
De tekst van dit lied werd in 1875 geschreven door de Roeselaarse
studentenleider Albrecht Rodenbach (1856-1880).

Tot lang na Rodenbach werd de Blauwvoet afgebeeld als een
gestileerde zeevogel met meeuwachtige trekken en open gespreide
vleugels.
Standbeeld van Albrecht
Rodenbach
met
een
Blauwvoet in zijn hand
op het De Coninckplein
in Roeselare.
Foto: Olivier Dochy

De Blauwvoeten, stoutmoedige kerels van Veurne-Ambacht
Richard Blauvoet is een naam op een akte uit 1138 uit de buurt van
Veurne. Men vermoedt dat die naam van een vogel komt (Viaene,
1960). De Brugse baron Kervyn de Lettenhove publiceerde in 1847
een standaardwerk over de geschiedenis van Vlaanderen. In de 12 de
en 13de eeuw in de streek van Veurne-Ambacht, waren er twisten
tussen 2 volksgroepen : de Blauwvoeten uit de kuststreek en de
Isengrims die tot de Franse bourgeoisie behoorden en meer
landinwaarts leefden.
Was de naam Blauwvoet of Blavot, Blavotins een scheldnaam of
werden ze neerbuigend zo genoemd omdat ze blauwe voeten
hadden van de kou, van in de schorremodder te ploeteren, van
textiel te kleuren of van wat dan ook? Als ze zichzelf zo noemden,
zat er ongetwijfeld iets meer heldhaftigheid achter. Een aanwijzing
hiertoe staat in het werk van Kervyn de Lettenhove te lezen:
Vrij vertaald:
Herbert van Veurne verschijnt in de geschiedenis als de leider
van de mannen van het Saksische ras die zich nooit lieten
onderwerpen. Men gaf hen de populaire bijnaam van
Blauwvoeten, niet alleen in de streek van Veurne, maar ook in
alle kustgebieden van Vlaanderen, Zeeland en Holland.
De “épervier de mer” verwijst naar een soort sperwer die volgens
de auteur en de overlevering dicht bij de zee leeft en net als de
Blauwvoeten van de Veurnse clan het stoutmoedige leven van

piraten leidt. In die tijd werden door de gewone man wellicht alle
roofvogels met haaksnavels en klauwen “épervier” genoemd.
Storm op zee!
Albrecht Rodenbach las in Hendrik Consciences boek “De Kerels van
Vlaanderen” hoe sommige aanhangers van de Blauwvoeten om in het
ommuurde en omwalde gebouw van de welgestelde Burchard binnen
te geraken aan de toegangspoort een wachtwoord gebruikten. Op de
vraag “Vliegt de Blauwvoet?” werd geantwoord met “Storm op
zee!”.
Als 19-jarige schreef Rodenbach in 1875 de tekst van het lied “De
Blauwvoet”, met in de laatste zin van het refrein de later in de
studentenbeweging bekend geworden uitroep: “Vliegt de
Blauwvoet? Storm op zee!”:
Ei! Het lied der vlaamsche zonen,
met zijn wilde noorder tonen,
met het oude vlaamsch Hoezee:
Vliegt de Blauwvoet - storm op zee!

Gedenkteken aan de ingang van het Klein
Seminarie Roeselare, waar Rodenbach school
liep, met de tekst van het Blauwvoetlied.
Foto: Olivier Dochy

Dat Rodenbach met de Blauwvoet de Visarend van Conscience
bedoelde is zeker. Hij vertaalde het Blauwvoetlied zelf in
“L’aiglevole! – l’Ondebruit.” (“De arend vliegt! - De golven
ruisen.”).
In de volgende Driesprong lees je : deel 2
Eddy Lepercq

Voorjaar
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 de sprei
van duizend ijskristallen
het voorjaar al geboren.

Nog even heerst het grauw,
het wit, het grijs …
Dan breekt de lente uit
In duizend frele tinten
van zuiverste pastel …
Ik weet het zeker:
straks planten wij
de mei !

Eddy Picavet

Voor uw agenda
Za 18 MAART 2017
VVKB Volksdansfeest‘t Bal
17u00 Repetitie Europeadedans
19u30 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 8 APRIL 2017 Kinderbal en volksdansfeest
bij vkg. Mie Katoen in Brasschaat
Om 19 uur : Kinderbal in piratenthema
Om 20 uur : volksdansbal met live - orkest
Locatie : Ruiterhal, Gemeentepark 10, 2930 Brasschaat
Info : Herman Vanhove : 03 / 653 02 36

Za 8 APRIL 2017 Kaasbuffet van vkg. De Sloepe Knokke-Heist
Aanvang 19.30 uur, Grandioos kaasbuffet ten voordele van
de Europeadereis gevolgd door vrije dansavond.
Locatie : Zaal Ravelingen, Maes en Boereboomplein te
Heist aan Zee.
Prijs : € 13 volw, € 7 kinderen
Meer info en inschrijvingen : Jan Claeys :0478 / 52 54 24

Za 22 APRIL 2017 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 2017 :66ste nationale VVKB Meiboomplanting
14.00 meiboomplanting
Locatie : Rozenlaan 44 te 2840 Reet

SPROKKELINGEN

Met de regelmaat van een klok vallen “ SCHERING EN INSLAG “ van
vkg. De Wevers (Borgerhout), “DE ROMMELPOT “ van vkg.Reynout
(Dendermonde) en “ ’T BOETIEKSKE “ van vkg. De Vlasblomme
(Bissegem ) in de bus. Met telkens weer heel wat informatie over
het reilen en zeilen van de groep.
Zo pakt “DE ROMMELPOT “ met een vernieuwd maandblad uit
waarin men leest dat men op zoek is naar een nieuwe sponsor, maar
ondertussen speels en verrassend uitpakt met meer geïllustreerde
verslagen van voorbije activiteiten. Er wordt ook gepeild naar de
best geslaagde activiteit van het voorbije jaar, noteert men een
hele reeks “benevelde” uitdrukkingen, vraagt men aandacht voor de
komende producties van het marionettentheater Kalleke Step, heeft
men het ook even over heksen en publiceert men reeds het
programma van de Europeade 2017 in Turku (Finland). Ook meer
items uit de archieven ontbreken niet.
In “SCHERING EN INSLAG” blikt voorzitter André Couvreur met
dankbaarheid en vreugde terug op “Veertig jaar De Wevers”. En de
succesrijke activiteiten daarrond. Er wordt ook nog even stil gestaan
bij de deelname aan de Reuzenstoet in Borgerhout. Daarbij kreeg de
smijtpop “De Spaanse Wallebak” heel wat bekijks. In een speciale
bijdrage wordt de geschiedenis van deze folkloristische figuur
geschetst. Ook het verjaardagsweekend in Cadzand werd een
succes. Daarvan getuigen heel wat foto’s. Uiteraard ontbreken ook
dit keer het puzzelhoekje, de familierubriek met verjaardagen niet.
En brengt het een duidelijk beeld van de activiteiten voor 2017
gepland.

In “T BOETIEKSKE”, het ledenblad van vkg. De Vlasblomme
(Bissegem), vraagt voorzitter Eddy Lepecq in zijn voorwoord “Even
de aandacht”, krijgen wij nog een uitgebreid verslag van de
Europeade in Namen en volgen wij de perikelen rond een verdwenen
buggy. Verder ook enig familienieuws, een kleine greep uit de
moppentrommel van Regine en ook al meer activiteiten voor 2017
gepland. Uiteraard ontbreekt ook een bijdrage rond “Den groote
oorlog” niet.
Dank ook voor de tal van lieve wensen die ons op de brug van oud
naar nieuw werden toegestuurd. Dat doet altijd deugd ! Van harte
wederkerige wensen en ruim succes voor de groep in 2017 !.
Eddy Picavet

VVKB Nieuwjaarsbijeenkomst op 14 januari in de
Salons Mantovani te Oudenaarde.
Een record aantal vrienden van de volkskunst wensten elkaar veel
geluk tijdens de receptie van onze
jaarlijkse
VVKB
nieuwjaarsbijeenkomst te Oudenaarde. Op de achtergrond speelde
de video van Fred Scholliers over de Europeade 2016 te Namur.
Na de receptie leidde Fred de 185 ingeschrevenen, een
recordaantal, vlot naar hun tafel. In een door Jeanne prachtig
opgemaakte menukaart met vooraan een mooi welkomwoordje naar
Toon Hermans’ “Helemaal Toon” konden we het menu lezen voor de
avond.
In zijn nieuwjaarstoespraak, ook in naam van ere-voorzitter Piet
Pottie, verwelkomde voorzitter Theo Smet alle aanwezige leden van
de V.V.K.B. , het I.V.V. , het Europeadecomité, de ereleden en de
redactieleden van De Driesprong.
Daar er steeds meer vrienden de weg vinden naar de cursussen
volksdansen, vendelen en de volksdansbals kunnen we hopen dat
mensen volkskunst “cool” beginnen te vinden. Er is ook de
toenemende interesse voor deelname aan de optredens van de
Europeades. Een woordje van dank aan o.a. het Danscollege, De

Driesprong, de webmaster en aan Jeanne Vandenbussche die ook dit
jaar weer voor een prachtig mooie menukaart zorgde.
Hij wenste succes aan de organisatoren van de komende cursussen,
de Meiboomplanting in Reet en de Europeade in Turku.
Het voorgerecht werd een buffet met
Carpaccio van zalm, mierikswortel en
pastinaak, een torentje van rundstartaar
en een emulsie van pikkels, een
kervelsoepje en vleesballetjes, Cannelloni
van kabeljauw met fondue van prei en
Parmezaan.
Na de toespraak werd onder muzikale begeleiding de aangepaste
wijn voor het hoofdgerecht uit geschonken. Theo zat net op tijd aan
tafel om de wijn te proeven en hij vond dat ze goed was.
Aan tafel liet Theo een kaart ter ondertekening doorgeven ter
gelegenheid van de pensionering van Geert Buys, na vele actieve
jaren bij V.V.K.B. en Danspunt.

FOTO : FRED SCHOLLIERS

De hoeksteen die de voeling met de groepen houdt is de
gouwwerking. Daarom ontvingen ook de ere-gouwvoorzitters Leon
Vercammen uit Oost-Vlaanderen en Roland Man uit West-Vlaanderen
een attentie in de vorm van een beeldje als dank voor hun
jarenlange
inzet.

Na het hoofdgerecht ‘Paupiette van parelhoen en boschampignons,
zalf van knolselder en jus met dragon’ ontvingen de genomineerden
voor het gouden V.V.K.B.-speldje hun ereteken.

De muzikale omlijsting werd door het West-Vlaams volksdansorkest
verder gezet en na de afsluiter van ijssoufflé met rode vruchten en
mokka met chocolaatjes werd de dansavond ingezet en de dansvloer
stond bijna steeds vol dansliefhebbers.
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

Foto : Fred Scholliers

Volgende leden kregen het VVKB-ereteken :
Eva Van Kerrebroeck, LucreseBoelaert, Agnes Gooris, Chris Cloet,
Lode Dewaele, Jan Hoet, Lien Delecluyse, Kris Depoortere, Kristof
Lambregts, Delphine Jonckheere, Paul Deprez, Kathy Gelap, Lut
Pattijn, Lander Dewaele, Nadine Couckuyt, Katrien Vanooteghem,
Dennis Lucas, Piet Fonteyne, Wouter Dequidt
We danken hen voor de jarenlange inzet voor hun groep en de
volkskunst in het algemeen!

Gouw West-Vlaanderen : Roland Man en opvolger Koen Denduyver, Theo Smet
, Gouw Oost-Vlaanderen opvolger Lieve Tratsaert en Léon Vercammen
Foto : Fred Scholliers

Cursus Dansatelier
Zoals steeds organiseert het VVKB
danscollege 2 dansateliers per jaar. Zo
ook op zondag 19 februari ’17 in
Kortrijk.
In
de
voormiddag
stond
de
Europeadedans voor Turku op het
programma. Een leuke mix van
Kermisdans van Ruppelmonde en
Dorpskermis.
De dansvloer was opnieuw te klein om
de vele sets van 6 of 8 paren ruimte te
geven en daarom werd er afgewisseld.
Dansleider Robbie Vanhoutteghem van het VVKB-danscollege leerde de
dans zorgvuldig aan de ruim 65 aanwezige cursisten.
In de namiddag kwamen dan nog andere dansen aan bod : De Pajotse,
Kadril van Zichem en Zwierig Spelleke.

De volgende cursus in het najaar is op zondag 19 november 2017.
Koen Denduyver

Boek in de kijker: Driekoningenliederen
De ANV-werkgroep Volkscultuur heeft onder
leiding van Tony Vaessen al heel wat
gepresteerd in het bewaren en vastleggen van
ons Vlaams erfgoed. In samenwerking met de
VVKB bracht men in de voorbije jaren al de
publicatie uit rond “TRADITIES IN BEWEGING
IN VLAANDEREN EN ZUID-NEDERLAND”. Daar
heeft men nu recent de publicatie “DRIE
KONINGEN ZINGEN” aan toegevoegd. Ook dit
keer met de zeer gewaardeerde medewerking
van de Vlaamse Volkskunstbeweging (VVKB).
Het is ook dit keer een gedegen, handige,
uitgebreide brochure geworden die kan
opgesplitst in twee grote delen : 1. Achtergronden, gebruiken en
hedendaagsheid van de viering van Driekoningen en Verloren Maandag. 2. Een
uitzonderlijk rijke schat van liefst zo’n 150 Nieuwjaars- en
Driekoningenliederen met tekst en melodie, die door Armand De Winter,
internationaal voorzitter van de Europeade, werd samengesteld. Het geheel
wordt ook nog aangevuld met een DVD waarin tientallen liederen werden
opgenomen. De bijdrage van de vkg. De Kegelaar uit Wilrijk mag daarin zeker
heel speciaal worden onderstreept.
In zijn inleiding stelt Marc Cels : “Het immateriële erfgoed wordt in deze tijd
meer dan vroeger uitgedaagd, maar minder dan vroeger ondersteund. Toch
stimuleert dat het voortbestaan soms. In dat geval het goede leven dat in
tradities vorm krijgt. Het goede leven moet immers van onderuit groeien. Wij
kunnen niet loochenen dat het wegvallen van ondersteuning op landsniveau
door de overwegend economische aandacht ervoor een nadeel is. Eveneens
zorgen de op mondiale technologie en op uniforme consumptie gerichte
culturele evolutie voor hinder. Erfgoedcellen, heemkundige kringen,
volkskunstverenigingen en het gildewezen blijven het goede leven in deze
cultuur van onderuit huldigen…..”
De jongste decennia zijn heel wat tradities jammer genoeg teloor gegaan. Wij
herinneren ons nog levendig de Driekoningenstoet die door de Sint-Niklaase
straten trok (met kameel!) en de kleine mannen die tussen Kerst en
Driekoningen van huis tot huis trokken, al dan niet met een ster. In de sfeer
die Felix Timmermans zo schitterend schetste in zijn “En waar de ster bleef
stille staan”. Een brok authentieke Vlaamse folklore met de figuren van Pietje
Vogel (palingvisser), Suskewiet (herder) en Schrobberbeek (bedelaar). In onze

streken sprak men ook over “sterzingen” of “herderkens zingen”. Kinderen
hoopten zo een centje te kunnen vergaren. Kwam er echter weinig in het
laadje dan had men daar ook een repliekje voor klaar. Met “Hoog huis, laag
huis. Er zitten gierige pinnen in huis”. Jeugdherinneringen … Vergane tradities
De nieuwe publicatie is een echt document geworden dat heel vlot leest en
met talrijke tekeningen, schetsen, gravures werd geïllustreerd. Een handig
boek dat “ een vereniging van jongeren of volwassenen wil ondersteunen in
de voorbereiding en uitbouw van een nog levendige brok traditie.” Aldus
Tony Vaessen, voorzitter van de werkgroep Volkscultuur uit Lommel.
Het is zoals reeds gezegd een uitgave van de AVN-werkgroep Volkscultuur
o.l.v. Tony Vaessen, 180 pagina’s dik en een uitgave van Skribis. Het is
ook vergezeld met een dvd met tientallen driekonigenliederen, kost € 25
en kan worden besteld bij het VVKB-secretariaat of bij André Dewitte,
Molenstraat 27, 2870
Puurs (tel. 03 / 889 58 46 – e-mail:
dewitte.andre@skynet.be). Warm aanbevolen !
Eddy Picavet

Groep in de Kijker : 70 jaar VVKB De Klepperman
Volkskunstgroep De Klepperman uit Mol kan rekenen op een ruime
traditie. De groep werd 70 jaar geleden gesticht in oktober 1946. Ter
gelegenheid van hun verjaardag werd de jubileumuitgave over de groep
bijgewerkt, waren er optredens en een tentoonstelling in het
parochiecentrum Ginderbuiten in Mol.
Herman Boyen , hoofdman van de groep geeft een relaas :
Hoe ik erbij verzeild geraakte, kan ik me,
met de beste wil van de wereld niet meer
herinneren. Maar in elk geval was ik één
van de zesenveertig, die belangstelling
hadden voor de oprichting van een
volksdansgroep, gepatroneerd door VTBMol-Balen-Olmen. En ik was ook één van
de drieëntwintig die op zaterdag 12
oktober 1946 het wankele bruggetje van
de watermolen trotseerden, om de
stichtingsvergadering
van
genoemde
volksdansgroep bij te wonen.
Het woord werd gevoerd door Leo Hannes en Carlo Van Elsen en dat er al
dadelijk een bestuur gevormd werd met Carlo als voorzitter, J. Aerts als
schatbewaarder en M. Theeuws als secretaresse. Later werd dit bestuur nog

aangevuld met Kamiel De Boulle als ondervoorzitter en Cois Caers als
speelman.
De volgende zaterdag was het al bingo. Zesendertig volksdanslustigen kwamen
opdagen om de eerste les te volgen, ondersteund door dertien leden van de
Turnhoutse Liereman die ook de lesgeefster Jeanne Venmans en speelman
Bert Venmans meegebracht hadden om de Molse volksdansers hun eerste
danspasjes te leren. En dat waren de Jagersmarch en ... Jingle Bells. Niet te
verwonderen dat ik deze dans ook na vijftig jaar nog in de benen had !
De laatste zaterdag van oktober gaven zowel Liereman als zus en broer
Venmans forfait maar, vindingrijk als de Mollenaren waren, oefenden ze de
Lancier in om deze te kunnen demonstreren op het in die tijd drukbezochte
"Bal van den Eden".
Maar de boreling had nog geen naam en daags na Sinterklaas kwam
"Doedeljoe" uit de bus. Niet voor lang echter, want enkele weken later had
één van de leden het pas-verschenen boek van pastoorke Van den Bergh
"Postele op ter Heyden" gelezen en die pater had geschreven dat er destijds
een Molse dans was, de Klepperwals. Wat de aanleiding werd om de
volksdansgroep definitief ten doop te houden onder de naam "Klepperman".
Die naam fungeerde ook op de uitnodiging van de eerste Ouderavond op
zondag 5 januari 1947 in zaal Vermeylen op de Rozenberg waar, met de steun
van de Liereman, niet minder dan zevenentwintig dansen werden uitgevoerd.
Als tegenprestatie voor de hulp van de Liereman trokken op l februari niet
minder dan achtenveertig Kleppers naar Turnhout om er de volksdansavond
van hun petergroep bij te wonen.
Maar veertien dagen later werd er voorlopig - den blok opgelegd, 't
Was immers vastenavond en naar
het goede, oude christelijk gebruik
moest dan het lief in de pekel
gelegd worden om het met
halfvasten om te draaien en het er
met Pasen uit te halen. Alhoewel
er - toen - nog niet zoveel
koppeltjes gevormd waren bij
Klepperman,
werden
de
26-02-1949 Kempisch feest
oefenstonden toch geschorst om
even terug de benen in te smeren
op halfvasten.
Tijdens het werkjaar 1995-1996 starten we met de voorbereidingen van 50
jaar Klepperman. Na grondige opzoekingen in de eerste verslagen vinden we
de juiste startdatum: 12/10/1946. Met de leden organiseren we enkele
vergaderingen over de mogelijkheden van een viering voor het gouden
jubileum. Ditmaal had dit feest plaats op zondag 25 februari 1996.

Er wordt o.a. gezocht naar de gedenksteen van "Klepperman" in de
watermolen, en deze wordt uiteindelijk gevonden. Deze steen met de
vermelding van Klepperman en van het jaartal 1946 in Romeinse cijfers is op
de tentoonstelling te bezichtigen. Later, in de loop van 1997, zal deze steen
samen met een nieuwe gedenksteen i.v.m. 50 jaar Klepperman terug
geplaatst worden in de voorgevel van de watermolen.
Ondertussen zijn we opnieuw
20 jaar verder en is de groep
nog steeds actief in de regio.

Optreden 13/03/2016 in Dienstencentrum Mol

Overzicht van de hoofdmannen van
vkg. KLEPPERMAN 1946-2016
1. Van Elsen Carlo 46-47 , 2. Swolfs Sus 47-50 , 3. Van Hoof Dries 50-51, 4.
Caers Cois 51-52 , 5. Swolfs Sus 51-52 , 6. Vos Alfons 51-52 , 7. Van
Eyndhoven Louis 52-53 , 8. Vandenbroeck Marcel 53-55 , 9. Vanherck Rik 5557 ,10. Van Hoolst Jan 57-60, 11. Hermans Jo 60-61, 12. Vanderschoot Erik
61-63, 13. Smet Johan 63-64 , 14. Loos Mark 64-69 , 15. Loos Luc 69-70, 16.
Van Elsen Marleen 70-71 ,17. Boyen Herman 71-heden

Optreden op 10 mei 2016 tijdens de dinsdagmarkt in Mol
Foto’s : Klepperman

Volkskunstgroep Den Dries ontvangt cultuurprijs.
Op 29 januari 2017 ontving vkg. Den Dries uit Deurne de carrièreprijs van
cultuur. Ze werden gekozen uit 13 andere cultuurmakers.
Tijdens de viering van de Laureaten van de Kunst 2016 werd de prijs
overhandigd door districtsschepen Ariane Van Dooren. Net nu is de groep
bezig met een jubileumjaar en al 40 jaar actief in Deurne. Het geeft een
enorme boost aan de groep om er nog vele jaren in te vliegen.
Eerst bracht de groep nog een kort optreden met “De Oepsa”, en “op de
grote markt op het volkslied gezongen door AxlPeleman” en De
Rozenwals. Deze dans hebben ze zelf bij vele leden die huwden gedanst
,zo ook met het huwelijk van Gerda De Potter in Frankrijk.Hier wordt in
het midden van de kring dan het bruidspaar geplaatst en de dansers
dansen rond het bruidspaar.
Na ons optreden kregen wij dan de cultuurprijs in handen : Dit was een
zeer mooie trofee De Boom van Deurne,ontworpen door kunstenaar Jan
Princen. Na de voorstellingen was er een feestelijke receptie.
Nu kijken wij uit naar de samenwerking met de Harmonie “Door
Eigenkracht” waar wij op zondag 9 april’17 iets moois gaan brengen.

Foto : Anne-Mie De Potter

Geslaagd VVKB Bal op 18 maart te Oudenaarde.
Zo’n 120 dansers van diverse groepen waren opnieuw paraat in
Salons Mantovani te Oudenaarde voor het jaarlijkse VVKB-Bal.
Vooraf, in de namiddag was er de cursus over de Europeadedans.
Deze keer geen receptie, zoals vorig jaar met het feest van de 65 ste
verjaardag van VVKB, maar het orkest van de “Zwierige maten” uit
Oost-Vlaanderen zette er meteen de “drive” in. Het orkest bestond
uit muzikanten van Sneyssens - Evergem en Reynout - Dendermonde
die ook vorig jaar tijdens de 65ste meiboomplanting speelden in
Wippelgem.

De dansvloer stond steeds mooi vol en de dansen volgenden elkaar
in een vlot tempo op. De leden van het VVKB-danscollege zorgden
dat alles in goede banen verliep.

FOTO ’ S : KOEN DENDUYVER

FOTO ’ S : KOEN DENDUYVER
Na het zingen van het “ Wazig
avondduister “ trokken we moe
maar voldaan huiswaarts. Noteer reeds nu reeds in je agenda de
volgende VVKB-bal op 17 maart ‘18 !
Koen Denduyver

Renaat van Overbeke, oprichter van
volkskunstgroep
VVKB
Hopsenioorkens
in
Mechelen
verblijft nu samen met echtgenote
Hilde op “ Campus De Muze”,
Rubensstraat 29, 2812 Muizen bij
Mechelen. Een bezoekje of kaartje
doet altijd deugd.
In de volgende Driesprong zetten we deze groep in de kijker.

Boek in de kijker
Op donderdag 2 maart 2017 verscheenin
Hazebrouck, Frans-Vlaanderen het boek:
“ Annales du Comité Flamand de France”.
Van de 13 hoofdstukken zijn er 2gewijd aan
dansenin de grensstreek door MarieChristine en Patrick Bollier : “Dans en
Frontier (s)” en “Een bal met D'Aubat St
Flour”. Etienne Vankeirsbilck was hierbij
aanwezig.
*Dance en Frontier (s) : Deze grensoverschrijdende reizen in de
geschiedenis worden geïllustreerd door de route van een paar
dansen gekozen vanwege hun verschillende transmissies en
veranderingen in ruimte en tijd.Het eind van het artikel geeft een
overzicht van de "Vlaamse" opwekking van dans in Frans-Vlaanderen,
met de nadruk van de grensoverschrijdende dynamiek.
- Een bal met D'Aubat : St.-FlourD'Aubat, geboren in Saint-Flour
Auvergne en dansmeester in Gent, is nog steeds beroemd met de
publicatie in Gent van zijn "Honderd contradansen " van 1757 tot
1767. Dit artikel is een samenvatting van zijn biografie en zijn werk
met o.a. een aantal niet-gepubliceerde documenten.
Het boek kost 25 euro, telt 352 pagina’s, in 250 exemplaren. Het is
beschikbaar via de bibliotheek van het ComitéFlamand de France,
open elke vrijdag van 14
uur tot 17u30 , 5 rue des
Augustins - BP 30203 59524 HazebrouckCedex
Telefoon : 0033 328 41 45
54 , E-mail voorzitter :
p.masingarbe@orange.fr
of via Marie-Christine en
Patrick Bollier.

Cursiefje

Er zijn geen zekerheden meer!

Ik denk dat ik mijn krant maar opzeg. Wat je daar de jongste
maanden allemaal in leest. Ze stellen alles in vraag. En het gaat
van kwaad naar erger ! Zo nog vorige week. Specialisten beweerden
in een uitgebreid artikel dat ouderen teveel drinken ! En dat
terwijl men tijdens de hittegolf enkele weken vroeger er nog sterk
had op aangedrongen meer te drinken. Water !?! Nadat Onze Lieve
Heer al eeuwen geleden water in wijn had veranderd. Dat moet
toch een reden hebben gehad. En de paters ? Die brouwden bier
omdat het water besmet bleek. De kassa rinkelde. En rinkelt nog.
Trappist van Westmalle, West-Vleteren, Orval … Is er iets
heerlijkers ?
O ja ! Een goed glas wijn ! En dat hoeft dan nog geen Petrus,
chateau Rotschild of Saint-Estephe te zijn. Ik vroeg het jaren
geleden al aan mijn diabetesspecialist. Hij was formeel : een glas
of twee per dag – liefst rood – is goed voor de cholesterol. Een
betere raadsman kon ik me niet indenken : hij heeft zelf een
wijngaard …
Toen ik na de consultatie weer thuis kwam vroeg mijn lieve
echtgenote benieuwd wat hij gezegd had. En ik antwoordde : hij zei
dat ik tenminste drie glazen per dag moest drinken. Maar dat heeft
ze niet geloofd. Na bijna vijftig jaar getrouwd te zijn twijfelde ze
nog aan mij! Er zijn geen zekerheden meer in het leven …
Ik geloof dat ik de liefde voor een goed glas wijn al van in mijn
prille jeugd heb mee gekregen. Ik was amper drie jaar toen ik bij
het begin van de Tweede Wereldoorlog met de familie uit Marcheen-Famenne op de vlucht ging naar Frankrijk. Wij kwamen terecht

in de Bourgognestreek. In een nonnenklooster met een grote
wijngaard. Daar is wellicht de basis gelegd. Ik prijs die zusterkes
uit “la douceFrance” nog altijd. Ik stond er ook op een goed blaadje
: ze noemden mij “le petit Jésus” ...
In een reactie op dat fameus artikel in de krant reageerde een
huisarts met de bewering dat hij mensen boven de tachtig niets
meer verbiedt. Maar dat het zinnig is alles met mate te gebruiken.
Dat lijkt me een zeer wijs man. Daarbij ik drink altijd een glas (en
meer!) met maten. En dat kan toch geen doodzonde zijn als je dat
elke dag doet. Dan wordt dat toch een dagelijkse zonde ?. En dat is
niet zo erg, zei onze pastoor vroeger altijd.
En nog iets : ik ben blij dat die kaap van tachtig nu bereikt is ! En
dat Duvel me niets zegt. In de hemel zal die zeker niet te
verkrijgen zijn. Kwestie van de concurrentie buiten te houden !
Begrijpelijk ! Je kan toch moeilijk bij de duivel te biecht gaan. Dat
zei Brueghel eeuwen geleden ook al ! En hij schilderde met
virtuositeit en uitzonderlijk talent zijn prachtig tableau van
Vlaamse spreuken dat je in een museum in Berlijn terugvindt. Een
hele lading zegswijzen vol die tot vandaag wel zekerheden zijn
gebleven !Eddy Picavet
Noteer nu reeds in je agenda :
Van vrijdagavond 30 juni tot en met zondag 2 juli 2017
VVKB Sint-Jansweekend in De Pinte
------------------------------------------------------Zondag 19 november 2017 :
Dansatelier Mix in Doornzele
------------------------------------------------------Zaterdag 20 januari 2018 :
VVKB nieuwjaarsfeest Salons Mantovani in Oudenaarde

In memoriam : BertjeGielis:

Op haar 81ste verjaardag
hadden we een kort
interview met Bertje of
ook gekend als “ons
Moeke”.

Ik ben begonnen met schaarknipwerk te maken
vanaf 10 of 11 jaar uit interesse en zonder
voorbeelden.
Ik
knipte
toen
vele
huwelijkslevensbomen voor vrienden in de
volksdansgroep. Daarna ook een jaarlijkse
volkskunstkalender.Voorbeelden zijn overal te
vinden en met wat fantasie vormt het een
geheel.
Zolang mijn vingers het toelaten zal ik
voortdoen, want ik doe het nog altijd even
graag en met veel liefde, want bij een hobby
moet dat er bij zijn.

Op de weg tussen wieg
en graf wisselen een
lach en een traan
regelmatig af.
wij

• Bertha (Bertje)Gielis, maakster
van talrijke knipwerkjesoverleed
op 19 december 2016 op 90 jarige
leeftijd.
• Op 22 december 2016 namen we
afscheid van Godelieve Brouwers,
lid van vkg. De Hopsenioorkensuit
Mechelen.

BERTJE GIELIS TIJDENS
JOELFEEST 2012

In beide willen
naast u staan.

• Op 29 december 2016 is André Meyns overleden, grootvader
van Benny en TinnekeMeyns - Staelens en overgrootvader van
Elena Meyns, lid van vkg. De Hovelingen-Viking uit Gistel.
• Cor Patteeuwwerd geboren op 12januari 2017, kleinzoon van
Frank Buyck en Kathy Ghys, leden vkg. De Vlasblomme in
Bissegem.
• Op 19 januari 2017 overleed Ria Delie, echtgenote van Erik
Jongenelen en muzikante bij vkg. Jovolka in Kapellen.
• Op 23 januari 2017 namen we afscheid van Marie-Rose Leplae,
schoonmoeder van Tine Bruynooghe, lid van vkg. De
Vlasblomme in Bissegem.
• Ook Werner Demuynck overleed op 23 januari 2017, hij was de
vader van Lieven Demuynck, gewezen dansleider van diverse
West-Vlaamse groepen.

• Marcel Denduyver is gestorven op 19 februari 2017, vader van
Koen Denduyver en Vanessa Dhiedt, opa van Lisa en Jade,
leden van vkg. De Sloepe in Knokke-Heist en vkg. Danspas in
Wijnendale. Koen is er ook dansleider en gouwvoorzitter van
VVKB West-Vlaanderen.
• Op 11 maart 2017 overleed Maria Callemin, moeder van Robert
en Rita Couckuyt–Neyrinck, leden van vkg. De Vlasblomme in
Bissegem.

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 2017, dit best dringend in orde brengt,
anders stopt u abonnement na dit nummer.
Hiervoor maak je15 euro over op de IBAN rekening van VVKB:
BE62 4033 0466 6161 van de Vlaamse Volkskunstbeweging vzw,
Pijnboomstraat 30, 2800 Mechelen met vermelding Driesprong
2017 + 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
deVlaamse 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 instandhouden 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 /231803.
E-post: Koen.Denduyver@ichtegem.be
DE DRIESPRONG is ook als abonnement te verkrijgen. Hiervoor
maakt men 15 euro over op rekening BE62 4033 0466 6161 van de
Vlaamse Volkskunstbeweging vzw,Pijnboomstraat 30, 2800
Mechelen. Een abonnement gaat in per kalenderjaar.

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
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- 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 overschrijving op rekening BE62 4033
0466 6161 (BIC = KREDBEBB) van de Vlaamse Volkskunstbeweging
vzw, Pijnboomstraat 30, 2800 Mechelen. Waarvoor onze dank!
Foto’s kaft
• Geert Buys, jarenlang trouwe medewerker op het VVKB secretariaat in
Antwerpen en later bij Danspunt, werd gefeliciteerd door alle VVKB
leden met zijn welverdiende pensioen. ( Foto : Lieven Stubbe )
• Vendelier Steven Eerdekens van vkg. Reynout uit Dendermonde tijdens
Europeade Namur.
(Foto : Fred Scholliers)
• Accordeonist Otto Teunis van de vkg. De Kegelaar uit Wilrijk tijdens
Europeade Namur.
(Foto : 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.

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

