
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE DRIESPRONG 
Jaargang 13 – Nr 1 Lente 2018 

 

 

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
 6

3
  -    JA

N
 –

 F
E

B
R

 - M
A

A
R

T
  2

0
1

8
 

D
e

  D
R

I
E

S
P

R
O

N
G

 

 

 

 

 

 

 

Schaarknipwerk Bertje Gielis 

 

 



Beste VVKB Vrienden, 

Wij hebben het nieuwe jaar bij VVKB traditioneel ingezet met onze 

nieuwjaarsreceptie in Mantovani. Elk jaar mogen we meer 

volkskunstvrienden verwelkomen. Steeds meer komen groepen met een 

flink aantal leden, omdat het leuk en gezellig is, en om vrienden uit 

andere groepen terug te zien. De grote VVKB "familie" wordt steeds 

duidelijker en voelbaarder aanwezig. We waren uiteraard ook heel blij 

met de komst van onze ereleden en met vertegenwoordigers van 

bevriende organisaties zoals IVV en Europeadecomité Vlaanderen.  

We zijn goed gestart en we zijn klaar voor opnieuw een druk en boeiend 

werkjaar. Vele groepen gaan naar de Europeade in Portugal. Met onze 

Vlaamse groepen willen we daar een puike prestatie neerzetten met 

een nieuw gecreëerde dans die nog volledig moet aangeleerd worden. 

Iedereen die wil meedansen wordt dus dringend verwacht op het 

komende Dansatelier en op 't Bal. Alle info en details hierover vindt u 

verder in onze Driesprong. 

In maart is er statutaire Algemene Vergadering van VVKB, met 

verkiezing van een nieuw bestuur, en met hernieuwing van de 

mandaten van de Algemene Vergadering.  Een warme oproep aan alle 

groepen om zeker een afvaardiging te sturen naar de Algemene 

Vergadering om te denken en om de nationale werking van VVKB te 

ondersteunen. 

Wij hopen ook heel veel schoon volk te zien op de nationale 

Meiboomplanting op zondag 26 mei in het mooie en gezellige Torhout, 

waar we te gast zijn bij één van onze jongste groepen namelijk 

Danspas.  

Laten we vooral verder doen met wat we bezig zijn en waar we goed in 

zijn. We doen dat zonder veel tralala omdat we er zelf in geloven en 

omdat we omdat we er deugd aan beleven. Dansen, vendelen en 

musiceren is een stukje van ons leven waarbij 1 + 1  geen 2 is maar 

minstens 5. Het is niet alleen leuk om te kunnen dansen, we hebben er 

ook vrienden in onze groep, vrienden ook in andere groepen, we doen 

aan "sport" en we houden de Vlaamse Volkskunsttraditie in ere en 



bouwen ze verder uit. Houden zo en fier zijn dat we daar een stukje 

van mogen mee-maken. 

Wij wensen iedereen een fijn werkjaar.  

Uw voorzitter, Theo Smet 

 

 

 

 

 

 

 

Europeade 2018 

Te gast in VISEU – Portugal 

Dit jaar trekt de Europeade van 25 tot en met 29 juli naar het 

centrale deel in het Noorden van Portugal, meer bepaald naar Viseu. 

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 de 

iets meer dan 5000 deelnemers te ontvangen. 
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Viseu vormt een schitterend decor voor deze 55ste 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.  

Volgende groepen gaan Vlaanderen vertegenwoordigen : 

Canteclaer, De Vlasblomme, De Kegelaar, Pallieterke, De 

Stokkenslagers, Sneyssens, Euterpe, De Sloepe, De Karekiet, De 

Wevers, Reynaert, Brabo Spoor, Danspas, Zannekin, De Hovelingen, De 

Marliere, Ansfried en Pagadderke. Goed voor zo’n 200 deelnemers. 

Een sage uit het Antwerpse 

EL PAGADORES 

De oorsprong van dit woord moet gezocht worden in de Spaanse tijd. 

”Pagador” is afgeleid uit het Spaans en verwijst naar “pagadores” die belast 

waren met de financiën. Deze betaalmeesters waren officieren, die instonden 

voor voeding, betaling en kledij van de soldaten. Het geld ging men halen bij 

de bevolking. Zo zagen de Antwerpenaren een pagador liever gaan dan 

komen. Die pagadores of pagadoren traden ook vaak streng op en doodden 

zelfs mensen die niet aan hun eisen konden voldoen. Vandaar dat een 

pagador, in het Antwerps pagadder, gelijkgesteld werd met een schurk of 

bandiet. 

Die pagadores waren veelal ook te klein om deel te nemen aan de gevechten. 

Vandaar ook die latere naam voor kleine kinderen die ook vandaag nog 

pagadder worden genoemd. 

Er bestaat vandaag trouwens ook nog een pagaddertoren. Dat is een 

uitkijktoren die in sommige havensteden (Antwerpen, Gent, Brugge) in de 

Spaanse tijd door de reders werd gebruikt om hun schepen te zien 

binnenvaren. 



Tenslotte nog dit: iemand die in Antwerpen is geboren en waarvan ook de 

ouders Antwerpenaars zijn, is een Sinjoor! En een kind van een Sinjoor is een 

pagadder. Maar zeg nooit pagadder tegen een Sinjoor! 

BRON : www.Interstedeninfo.be 

Eddy Picavet 

Herinneringen aan Frater Eugène Nouwen ... 

Toen ik midden 80-er jaren van vorige eeuw 

actief werd in Antwerpen op het VVKB-

secretariaat (Trefpunt genaamd) was daar 

iedere week uit het verre Limburg frater 

Eugène aanwezig. Hij behartigde als 

secretaris vooral de administratie, ook deze 

met het sociaal bureau. Maar hij was ook een 

grote steun en toeverlaat.  

Zijn ervaring als schooldirecteur was hem van 

veel nut en hij kon deze ervaring ook 

genoeglijk overbrengen. Hij zorgde o.a. voor het nodige 

kantoormateriaal en overtuigde telkens voorzitter Mon De Clopper van 

het nut van een (nieuwe) aanschaf. Zo bv. de aanschaf van een 

elektrische schrijfmachine en later de computer. 

Wie herinnert zich ook nog Frater Eugène Nouwen? Er is zelfs een straat 

naar hem genoemd in Houthalen-Helchteren. 

In dankbare herinnering, googelde ik zijn naam op het internet en vond 

er o.a. het volgende : 

Vlak na de Tweede Wereldoorlog kent de jonge mijncité Meulenberg-

Houthalen een enorme expansie. De directie van de steenkolenmijn 

zorgt voor alle voorzieningen. Voor het onderwijs richt ze houten 

noodlokalen op, de zogenaamde barakkenscholen. Op 10 september 

1947 krijgt Frater Eugène de opdracht om hier onderwijs te organiseren 

voor 60 leerlingen. Tien jaar later is hij schoolhoofd van een 

jongensschool die deel uitmaakt van een scholencomplex dat 

ultramodern is voor zijn tijd. Op 1 juni 1973 ging hij met pensioen. Zijn 

 

http://www.interstedeninfo.be/


laatste jaren bracht hij door in het rusthuis van de school. De kinderen 

kwamen niet alleen van Meulenberg, ze kwamen van Laak, van overal. 

Vanuit de school vertrok toen alles en de mensen werden bij de school 

betrokken. Toen de school nieuw was, waren er douches waar zelfs de 

mensen van Meulenberg zich konden wassen. Maar toen hadden de 

mensen ook niks anders dan de school. Het sociale leven werd gestuurd 

vanuit de school.  

Eugène Nouwen was erg geboeid door muziek. Zijn eerste knapenkoor 

stichtte hij in Lanaken. Daarna werd hij de promotor van de Zonhovense 

Leeuweriken en in Houthalen richtte hij het volwassenenkoor Viva la 

Musica op. Dit koor, waarin veel leerkrachten actief waren, kende in de 

jaren vijftig een sterke groei. Frater Eugène had ook een enorme 

belangstelling voor de volkscultuur. Hij richtte de volksdansgroep 

Rondinella op en was jarenlang bezieler en nationaal secretaris van de 

Vlaamse Volkskunst Beweging (VVKB).  

Een aantal getuigenissen van voormalige leerkrachten die 

samenwerkten met frater Eugène, geven een duidelijk beeld van de 

invloed van de frater op de school en op het leven in de wijk 

Meulenberg.  De school kreeg nog kolen van de mijn en de leraars 

konden in de Wildrozenstraat gaan wonen. Alle ingenieurs en 

inspecteurs van de mijn mochten komen kijken in de school, maar 

Eugène zei: "Dat is mijn school, ik ben hier de baas". Hij was tenslotte 

de big chief! Hij kreeg van de mijn alles wat hij vroeg.  

Al wie les wou geven in de Savioschool, moest de muzikale vuurproef 

doorstaan bij frater Eugène. Alles geven voor het verenigingsleven. In 

het begin draaide alles rond frater Eugène, zelfs de parochie. Hij was 

ouder dan 80 en toch dirigeerde hij nog. Hij stond altijd klaar voor alles. 

Toen de harmonie in moeilijkheden zat is frater Eugène direct 

voorzitter geworden om de harmonie te redden. Kapitein Zelden Thuis 

werd hij wel eens genoemd.  

Schoolgeschiedenis 

In 1947 stuurden de Fraters van Tilburg vanuit Zonhoven een 

afvaardiging naar Meulenberg. De twee pioniers waren Frater Eugène 



en Frater Martin. Ze begonnen met ongeveer 60 jongens de tweede en 

de derde graad . 

Aangezien de scholen toen jaarlijks een gevoelige stijging van het 

aantal leerlingen kende, werd het onderwijzerskops ook snel 

uitgebreid. Voor 1949 hoorde de Fraterschool samen met de 

zusterschool, daarna kwamen die scholen op eigen benen te staan. De 

jongensschool werd genoemd naar Domenico (Dominiek) Savio. 

In 1951 had de mijn de nijpende nood aan schoollokalen ingezien en 

werden nieuwe schoollokalen gebouwd. 

Het werd voor die periode een van de van de mooiste scholen van 

Limburg . De school werd druk bezocht door allerlei personen omwille 

van haar fijne inrichting. Het oorspronkelijke gedeelte bevatte naast 

de klaslokalen een grote loods, een ruime turnzaal met twee 

kleedkamers en twee zaaltjes met stortbaden, in het voorgebouw 

bevond zich het bureel, magazijn, spreekkamer met bibliotheek, en 

lokalen voor medisch schooltoezicht . In 1957 werd de school dan verder 

uitgebouwd met extra klassen en een tweede loods. Dit gedeelte kent 

een enigszins andere architectuur. Ook werd er aan de school een 

museum voorzien, doch deze plaats werd al vlug als klaslokaal in 

gebruik genomen. In 1956 waren er 339 leerlingen. 

Tegenover de jongensschool bevindt zich het Fratershuis dat in 1950-51 

gebouwd werd. 

In 1994 kent de school een reorganisatie. De kleuterschool wordt een 

zelfstandige school en krijgt de naam “De Kleine Wereld”. De meisjes- 

en de jongensschool fusioneren en vormen een gemengde school onder 

de naam “Savioschool”. 

– In 1997 vierde de school haar 50-jarig bestaan. 

– 6 januari 2000 : de eerste stappen op het internet 

– Op 28 juli 2000 overlijdt Frater Eugène. Hij werd 93 jaar oud. 

De Mecheleir 



VVKB Nieuwjaarsbijeenkomst op 20 januari in de 

Salons Mantovani te Oudenaarde. 

Het nieuwe jaar was net geen drie weken jong toen onze Vlaamse 

volkskunstgroepen in de Salons Mantovani te Oudenaarde samen 

kwamen om er Nieuwjaar te vieren. 

Al enkele jaren gebeurt dat volgens een sterke formule. Bij de goed 

verzorgde staande receptie kunnen we elkaar het beste voor het 

komende jaar toewensen terwijl Fred Scholliers zijn nieuwste video 

over de voorbije Europeade voorstelt. Dit jaar presenteerde Fred ook 

zijn video over de viering van Piet Pottie als Cultuurpersoonlijkheid van 

Kluisbergen, een dag waar veel groepen er het beste van zichzelf gaven. 

Fred wees na de receptie onze tafel aan. De door Jeanne uitgekozen 

poëtische tekst van  Rutger Kopland en het gedicht van Geert De 

Kockere,  “In het huis van de liefde”  sierden de leuke, goed gevulde 

menukaart. 

De ganse avond werd muzikaal 
opgevrolijkt door Bruers en Zussen. Hun 
muziek werd enkel onderbroken voor 
de Nieuwjaarstoespraak van voorzitter 
Theo Smet, het eren van 
verdienstelijke personen, het uitreiken 
van de gouden VVKB-speldjes aan de 
door de groepen voorgedragen 
personen en natuurlijk om de 
muzikanten ook te laten genieten van de heerlijke spijs en drank. 

 
Na de maaltijd nam Jeanne de micro ter 
hand om het door het danscollege 
samengestelde dansprogramma aan te 
vangen met het Gemeenschapsmenuet. 
De ganse avond bezette jong en oud de 
dansvloer en na de Rozenwals werd 
iedereen uitgenodigd om met het 
avondlied het gezellige Nieuwjaarsfeest 
af te sluiten.  
 

 

 



 

Nadat vorig jaar 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 kregen, was het dit 

jaar de beurt aan de nietsvermoedende Andre Dewitte, gewezen 

gouwvoorzitter van VVKB gouw Antwerpen-Brabant. 

Ook muzikant Jozef Gebruers van het orkest van Bruers en zussen kreeg 

een beeldje voor zijn jarenlange inzet. Voor de groep was er een 

lekkere fles wijn.  
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Volgende leden kregen het VVKB-ereteken :  

Frank Buyck, Kathy Ghijs, Rita Vanhuyse, Dries Luypaert, Karolien De 

Coninck, Jeroen Damers, André Vermeulen, Lucette De Boevere, Jozef 

Goossenaerts, José De Belder, Elke Vanhixe, Jolien Vanhee, Stefaan 

Vandommele, Nele Ryckeboer, Petra Blomme, Stefanie Oyaert, Dirk 

Deweirdt  en Annelies Nuyttens 

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

volkskunst in het algemeen! 

 

 

 

 

 

In de kijker :  

Jozef Gebruers speelde al van 

jongs af aan accordeon in 

Tessenderlo bij de muziekgroep 

‘t Lammeleke. Ook voor de CD 

uitgaven van het VVKB 

kindercollege zoals Kom en dans 

een lied en de volgende konden 

we ook op Jozef rekenen. Zo is 

eigenlijk de muziekgroep Bruers 

en zussen ontstaan die heel vaak 

op het bal, de meiboomplanting, 

Sint - Maartensfeest en 

nieuwjaarsfeest ten dans 

speelden. Vandaag speelden ze 

20 jaar geleden het voor de 

eerste keer het VVKB 

nieuwjaarsfeest. Hartelijk bedankt Jozef ! 

          

 

Andre Dewitte en Jozef Gebreurs 

       FOTO : KOEN DENDUYVER   



Andre Dewitte voorstellen is voor velen wellicht niet meer nodig. De 

gewezen gouwvoorzitter van Antwerpen is al ruim 50 jaar actief in Klein 

Brabant en tot ver daarbuiten met volksdans en volkscultuur.   

Hij is penningmeester van VVKB, werkte vele jaren mee met het ANV 

en stond mee aan de wieg van Antwerpen dans er(g)fgoed en Gouw door 

Antwerpen. In naam van de gouw en de hele VVKB hartelijk dank Andre. 

Eddy Lepercq – Koen Denduyver 

 

Als de lente komt … 

De winter heeft de strijd verloren, 

het voorjaar won het pleit. 

De sneeuwklokjes zijn opnieuw ontloken, 

de botten lopen uit. 

Het gras krijgt weer zijn frisse kleur, 

madelief, boterbloem incluis. 

Zwaluwen keren weer naar huis. 

Moeder doet de grote kuis. 

De lente kleurt het veld en wei, 

Narcis en tulp jubelen in de tuin. 

Morgen richten wij de berk 

en klinkt ons meilied luid! 

Eddy Picavet 

 

 

 

 



 

Voor uw agenda 

 

Za 17 MAART 2018 

VVKB Volksdansfeest‘t Bal 

Locatie : Salons Mantovani, Doorn 1 te 9700 Oudenaarde  

Za 31 MAART 2018 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 14 APRIL 2018 Danstreffen vkg. Rondinella 

Aanvang 10 uur 

Locatie : Zaal ’t Goor, Ensbergseweg 107, Tessenderlo 

Za 21 APRIL 2018 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 12 MEI  2018  Kinderbal en volksdansfeest  

bij vkg. Mie Katoen in Brasschaat 

Om 19 uur : Kinderbal 

Om 20 uur : volksdansbal met live - orkest 

Locatie : Ruiterhal, Gemeentepark 10, 2930 Brasschaat 

Info : Herman Vanhove : 03 / 653 02 36 

 

 



Za 26 MEI 2018 : 67ste nationale VVKB Meiboomplanting  

Danspas Wijnendale en vvkb gouw West-Vlaanderen heten jullie graag 

welkom in Wijnendale voor de 67ste Nationale meiboomplanting. 

Programma :  

10u30 : Geleid bezoek aan het kasteel van 

Wijnendale.  

Voor een vlot verloop, graag vooraf 

inschrijven aub via Koen Denduyver 

 

 Afspraak om 10u20 : Oostendestraat 390, 8820 Torhout 

12u00 : Mogelijkheid voor middagmaal op het kerkplein van 

Wijnendale. Koud buffet @ 14 euro/persoon 

Vooraf inschrijven aub via Koen Denduyver : 0496 23 18 03 

koen.denduyver@ichtegem.be  of via Jan Tempelaere : 

jan.tempelaere@skynet.be – 0473 24 44 77  

Reservatie en betaling graag voor 20 mei op IBAN Danspas :  

BE84 1030 3263 9659 + naam  

13u00 : Start meispelen 

14u30 : Feestelijke stoet met de meiboom 

15u00 : Welkom , Kroning meiparen 

Planten van de meiboom 

Afscheid van de winter  

Meiliederen , Vendelen 

Samendans & Kinderdans 

  

17u30 : Avondlied en afscheid nemen 

Zo 27 MEI 2018 : Meiboomplanting Zonnedauw  

Locatie : Kaastrooimolen, Bruggeneindse Heibaan, Heist op de 

Berg. Aanvang 14 uur. 

 

mailto:koen.denduyver@ichtegem.be
mailto:jan.tempelaere@skynet.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 MEI 2018 
67STE NATIONALE vvkb 

MEIBOOMPLANTING 
 

“Plant de mei zoals het 

behoort en laat de lente  

weer lente worden” 

 

 

 
Kerkplein Wijnendale 

Kloosterstraat 

Torhout 

 

 
Een niet te missen 

eeuwenoud en 

traditioneel 

evenement 

 

 
Met feestelijke stoet 

creamarkt, volksdans 

meiliederen, vendelen 

 

 
Kom genieten in de 

gezellige cafetaria 

met drank, 

braadworst en 

pannenkoek 

of dans en zing mee 
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GRATIS TOEGANG 

 

ORGANISATIE: 

DANSPAS WIJNENDALE VZW 

i.s.m de Vlaamse 
Volkskunstbeweging 

 
Contact:  

Jan.tempelaere@skynet.be 
0473 24 44 77 

 
Zaterdag 26 mei ‘18 

12u – 17.30u 

 

mailto:Jan.tempelaere@skynet.be


De kastelen van de Meiboomplanting in Wijnendale. 

De meiboomplanting is dit jaar in Wijnendale, deelgemeente van 

Torhout in het West-Vlaamse Houtland. Een streek met talrijke kastelen 

waar we je graag wat meer info over geven. 

Speciaal voor wie naar de meiboomplanting komt, organiseert vkg. 
Danspas in de voormiddag om 10u30 een gratis bezoek met gids aan het 
kasteel van Wijnendale. Afspraak op de parking (Oostendestraat 390, 
Torhout). Bezoek van 10u30 tot 12uur. Graag vooraf inschrijven! 
 

Kasteel van Wijnendale 

Het kasteel van Wijnendale is een waterburcht, gelegen in de bosrijke 
omgeving van Wijnendale. De burcht werd destijds gebouwd door de 
Graaf van Vlaanderen tijdens de 11e eeuw. De uitgestrekte bossen 
vormden een prima jachtgebied. Doorheen de geschiedenis werd ze 
herhaaldelijk vernield, heropgebouwd en aangepast aan de tijd. Ooit 
was het een machtige, omwalde burcht, met 11 torens en 3 vrijstaande 
donjons… . In 1811 liet Napoleon Bonaparte de ruïnes afbreken, zodat 
enkel één van de oudste torentjes en wat stukjes muur over bleven. In 
1826 verkocht het Huis van Oranje het domein aan J.P. Matthieu, een 
bankier. Het huidige kasteel is grotendeels een 19e-eeuwse 
reconstructie. Een deel van de noordelijke vleugel is 15e-eeuws. De 
oudste vleugel van het kasteel wordt nog steeds bewoond door de 
eigenaren, de familie Matthieu de Wynendaele.  
 

 



De andere vleugel is als toeristisch museum ingericht. Deze herinnert 
aan de belangrijkste gebeurtenissen en figuren uit haar geschiedenis, 
zoals de val van Maria van Bourgondië in de bossen, de schenking van 
het Vrijgeweed door Adolf van Kleef en het onderhoud op het kasteel 
van koning Leopold III op 25 mei 1940 met zijn ministers over de 
capitulatie van het land.  

 
Kasteel d’Aertrycke 
 
De geschiedenis van het ‘Domein d’Aertrycke’ begint in 1865, toen 
August de Maere, geestelijke vader van de haven van Zeebrugge, 98 ha 
van het domein ‘Verloren Kost’ verwierf. In 1869 liet hij het 
neogotische kasteel bouwen. 
In 2012 verwierf de provincie West-Vlaanderen de volledige eigendom  
en werd het Domein d’Aertrycke een volwaardig provinciedomein, 
toegankelijk voor het publiek. Tegenwoordig is het kasteel een 
restaurant. Jaarlijks is er ook een uitgebreide tuinbeurs. 
 

 
 
Kasteel Ravenhof 
 
Het museum Torhouts Aardewerk is ondergebracht in het omwalde 
kasteel Ravenhof, temidden een betoverende Engelse landschapstuin in 



het centrum van Torhout. Door zijn ideale ligging staat deze site 
symbool voor de geschiedenis van Torhout. 
Dit nog gedeeltelijk met authentiek meubilair en wandtapijten 
ingericht kasteel herbergt eveneens de Stedelijke Gildekamer, waarin 
de sinds eeuwen bewaarde ereplatelen van de handbooggilde Sint-
Sebastiaan (opgericht in 1384) worden tentoongesteld. Zeker een 
bezoekje waard. 
 

 
 

 

 

 
SPROKKELINGEN  
 
 
 
0 Wij hebben er wel een poosje op moeten wachten. Maar het loonde 

wel de moeite. Want de wintereditie van het BOERKE NAASNIEUWS van 

de volkskunstgroep Boerke Naas uit Sint-Niklaas, dat wij onlangs op 

onze computer vonden, is werkelijk een stijlvol, uiterst verzorgd en 

voortreffelijk ledenblad dat een brug wil slaan tussen bestuur, leden en 

oud-leden. Wellicht ook het oudste ledenblad want BOERKE 

 



NAASNIEUWS is al aan haar 57ste jaargang toe. Het was een tijdje uit 

circulatie geweest maar nu is het er weer, springlevend en aangenaam 

om lezen.   

In zijn voorwoord dankt voorzitter Gunther De Wolf iedereen voor de 

inzet, de samenhorigheid, de trouw in het voorbije jaar ervaren en 

hoopt op eenzelfde enthousiasme in 2018. Naast verslagen over 

wafelenbak, joelfeest, deelname aan het Sinterklaasfeest, een oproep 

van de redactie, springen vooral twee bijdragen in het oog: het bezoek 

aan Roemenië en dan vooral aan Magura Ilvei met steun aan het lokaal 

centrum voor kinderen met een handicap, en de bijdrage waarin Nest 

Van Eynde, stichter, eerste voorzitter en goede vriend, in het regionaal 

weekblad “Het Vrije Waasland” in 1976 een lans brak voor de 

volkskunst. De fraaie foto’s maken deze wintereditie tot een fraai en 

stijlvol geheel. 

0 Ook in DE ROMMELPOT, maandblad van de vkg REYNOUT uit 

Dendermonde – in een nieuw sober kleedje – staat uiteraard het nieuwe 

jaar centraal. Voorzitster Lut  Dierickx lijkt wel geobsedeerd door de 

hoeveelheid aan “heerlijkheden” die in de feestdagen in de  

grootwarenhuizen over de toonbank zijn gegaan. In een terugblik op 

2017 gaat men op zoek naar o.a. het beste optreden, de beste 

Rommelpotserie, de beste activiteit. In de rubriek “Spreekwoorden” 

heeft men het dit keer over vrienden en vijanden. Uiteraard ook 

aandacht voor de nieuwe productie van het poppentheater “Kalleke 

Step” met “De Lichtjes van de Schelde”. Ook Joost Dierickx, de 

sympathieke patron  van het theater - café Belgica en “Court et Jardin” 

, staat centraal bij het vijftienjarig bestaan van het gezellig 

ontmoetingscentrum. 

In het februarinummer gaat Lut de rijmformule op. En dat klinkt 

verfrissend en creatief. Aandacht ook hier voor de 

Nieuwjaarssamenkomst van V.V.K.B. in Oudenaarde, het 

Poppentheaterfestival, uitspraken rond voedsel, het nieuwe 

Reynoutbestuur , en diverse activiteiten in meer beelden gevat. De 

satékes (of mogelijkheden binnen de groep) op de voorpagina in zwart-



wit lijken ons wel te lang boven het vuur te hebben gelegen … Maar 

anderzijds straalt het enthousiasme er duidelijk uit! 

0 Heel wat soberder klinkt het bij de vkg DE VLASBLOMME uit Bissegem, 

ook al ademt hun ’T BOETIEKSKE ook eenzelfde sfeer van beste wensen 

voor een succesrijk en heilvol 2018. Voorzitter Eddy Lepercq, tevens 

redactielid van “De Driesprong”, formuleert in zijn voorwoord ook zijn 

beste wensen voor een vredevol, gelukkig en succesrijk 2018. Verslagjes 

ook van het Gezellig Samenzijn in Grembergen en de Gouwdansavond 

in West-Vlaanderen, de Volksdansavond voor de Gezinsbond in Kuurne, 

een overzicht van het dansrepertorium 2017 en uiteraard de 

Nieuwjaarsreceptie, krijgen een plaatsje in het geheel. Dat die van “De 

Vlasblomme” smullers zijn weten wij al lang. Vandaar ook aandacht 

voor de wafelenbak waarmee ze hun groepskas willen ondersteunen. 

Humor ontbreekt ook niet, naast de bijdrage over “De Groote Oorlog” 

en meer bepaald van de situatie in Bissegem in 1917 – 1918. Dat alles 

vormt ’t Boetiekske tot een boeiend geheel. 

O Ook DE WEVERS uit Borgerhout lieten met hun SCHERING EN INSLAG 

van zich horen. Ook hier uiteraard aandacht voor het kersverse nieuw 

jaar met hartelijkste wensen van de onvermoeibare André Couvreur, 

voorzitter. Verder een verslag in woord en beeld van hun weekend in 

Houffalize met niets dan glunderende gezichten, feestelijke momenten 

uit het voorbije jaar, het dansrepertorium, deelname aan meer 

succesrijke activiteiten en bijzondere aandacht voor “Exposed Music” 

en de schitterende reacties daarop via face-book. Om de vorm en de 

inhoud zeker een ledenblad om fier op te zijn. 

        

0 Wij kijken ondertussen uit naar nog meer ledenbladen. Wij zijn 

ervan overtuigd dat er nog meer volkskunstgroepen zijn die het 

contact tussen bestuur en leden, oud-leden en sympathisanten via 

een ledenblad op punt houden. Dat mag altijd worden door 

gespeeld aan Eddy Picavet, Martelarenlaan 3/003, 9160  Lokeren 

(tel. 09/348.27.46 ; e-mail: eddy.picavet@skynet.be). Dank bij 

voorbaat! 

                                                                             Eddy Picavet 

mailto:eddy.picavet@skynet.be


Diamanten Oogstfeesten Kortenbos- Massemen 

Dit jaar zijn wij toe aan de 60' editie van de Oogststoet - een 

diamanten jubileum in Kortenbos-Massemen, bij Wetteren. 

Naast de Oogststoet op zondag 5 augustus, is er ook een jubileums 

dagprogramma op zondag 29 juli (met o.a. volksdans, oude 

ambachten, volksspelen, ...). Voor beide evenementen is de 

zoektocht gestart naar volksdansgroepen en volkskunstgroepen. 

Ook oude ambachten en .... die verwant zijn met het landelijk 

erfgoed zijn welkom. Meer info via :  De Smet Michael, Koninklijke vzw 

Oogstfeesten Kortenbos- Massemen , Kortenbosstraat 54, 9230 Wetteren   

Tel : 09 369 85 10 email: secretariaat@oogstfeesten-kortenbos.be 

Of website: www.oogstfeesten-kortenbos.be 

Cursus Dansatelier  

Zoals steeds organiseert het 

VVKB danscollege 2 

dansateliers per jaar. Zo ook op 

zondag 18 februari ’18 in 

Kortrijk.  

In de voormiddag stond de 

Europeadedans voor Viseu op 

het programma.  

Dit jaar werd gekozen voor Polka Berg en een slot van Zwierig dansje.  

De dansvloer was opnieuw te klein om de vele sets van 8 paren ruimte te 

geven en daarom werd er afgewisseld.  

Dansleidster Annelies Budts van het VVKB-danscollege leerde de dans 

zorgvuldig aan de ruim 80 aanwezige cursisten.  

In de namiddag kwamen dan nog andere dansen aan bod :  

De volgende cursus in het najaar is op zondag 18 november 2018 in 

Schilde.         Koen Denduyver 

 

Foto : Koen Denduyver 

mailto:secretariaat@oogstfeesten-kortenbos.be
http://www.oogstfeesten-kortenbos.be/


Boek in de kijker:  

Bij de honderdste verjaring van “De 

Groote Oorlog” … 

VLAANDERENS DAGERAAD AAN 

DE IJZER 

Een boek van JAN HUYBRECHTS 

Er zijn heel wat herdenkingen gepland en 

er zullen er dit jaar nog meer volgen in de Westhoek naar aanleiding 

van de honderdste verjaring van de Groote Oorlog. Herdenkingen en 

activiteiten die veelal de heldhaftige strijd van vier jaar ontbering 

illustreren. Maar waarbij vaak een aspect (met opzet?) over het hoofd 

wordt gezien: het ontstaan en evolutie van de frontbeweging. 

Jan Huybrechts (°1962) die promoveerde tot master 

cultuurwetenschappen, bracht onlangs bij uitgeverij Egmont een 

publicatie op de markt die “een kroniek” wil zijn “van de frontbeweging 

tussen 1914 en 1918”.  

De auteur publiceerde bij uitgeverij Egmont al een twintigtal, meestal 

militaire-historische studies, die de periode tussen 1789 en 1918 in onze 

streken bestrijken, met bijzondere aandacht voor de Eerste 

Wereldoorlog. Eerder schreef hij ook al een uitgebreide cultuur-

historische reisgids “In Vlaanderens Velden”. Drie verkenningen langs 

het IJzerfront 14 – 18. 

“Vlaanderens Dageraad aan de IJzer” schetst het chronologisch 

verhaal van de Vlaamse bewustwording en agitatie aan het front tijdens 

de Eerste Wereldoorlog. Of het vaak verzwegen hoofdstuk uit onze 

oorlogsgeschiedenis, binnen het bredere kader van de militaire 

operaties van het Belgisch leger tijdens de Grote Oorlog geplaatst. 

Jan Huybrechts tekent zeer duidelijk de houding van de Belgische 

regering die ver van de oorlog, in Frankrijk verbleef en illustreert niet 

alleen het arrogante en ondoordachte optreden van de legertop, de 

 



vorst en regering, waardoor men regelmatig kwaad bloed zette bij de 

Vlaamse soldaten aan het front. 

  “Het boek probeert ook aan te geven hoe een minderheidsstroming, 

die werd gedragen door jonge, hoofdzakelijk katholieke intellectuelen, 

studenten, aalmoezeniers, brancardiers en onderwijzers, aan invloed 

en gewicht won naarmate de oorlog zich voortsleepte en de 

tegenstellingen op de spits werden gedreven. 

Hun eisen, rechtvaardige taaltoestanden in het leger en de 

vernederlandsing van het openbaar leven in Vlaanderen -  sinds 

decennia doelstellingen van de Vlaamse Beweging  - botsten op een 

muur van onbegrip en wantrouwen bij de gevestigde machten. 

Gedwongen door de omstandigheden verdween de Vlaamsgezinde 

werking aan het front in 1917 in de clandestiniteit.” Aldus de auteur 

nog. 

“Een eeuw later wordt het boek “Vlaanderens Dageraad aan de IJzer” 

dan ook opgedragen aan het handvol Vlaamse militairen, die enkel 

gewapend met de moed van hun overtuiging, in het slijk van de 

IJzergrachten droomden van een vaderland dat het hunne wel kon zijn 

…’     

Verdeeld over een vijftal hoofdstukken – per oorlogsjaar en evolutie 

opgevat – wordt een duidelijk beeld geschetst van wat het IJzerfront 

voor de Vlaamse bewustwording heeft betekend. 

Een gedegen uitgave die beslist een plaats verdient in elke bibliotheek 

van wie zich Vlaming noemt. 

 Zoals reeds aangegeven is “Vlaanderens Dageraad aan de IJzer – 

Kroniek van de frontbeweging 1914 – 1918” een gedegen en verzorgde 

publicatie van uitgeverij Egmont; prima geïllustreerd, dat 202 pagina’s 

telt, € 15 kost en kan worden besteld bij Uitgeverij Egmont, Madouplein 

8 bus 2, 1210 Brussel (GSM O472/603 552). Warm aanbevolen. Alleen 

maar jammer dat het gekozen lettertype nogal klein en fijntjes uitvalt. 

                                                                        Eddy Picavet 

 



Geslaagd VVKB Bal op 17 maart te Oudenaarde. 

Zo’n 100 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. 

Het orkest van Euterpe zette er vanaf 20 uur meteen de “drive” in voor 

een sfeervolle avond.  

 

 

 

 

 

 

 

De dansvloer stond steeds mooi vol en de dansen volgden elkaar in een 

vlot tempo op. Marc, Annelies en Geronimo van het VVKB-danscollege 

zorgden dat alles in goede banen verliep. 

 

 

 

 

 

 

 

  

   



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Na het zingen van het “ Wazig 

avondduister “ trokken we moe 

maar voldaan huiswaarts de laatste 

winterprik in. Noteer reeds nu reeds in je agenda de volgende VVKB-

bal op 23 maart ‘19 !               

  Koen Denduyver  
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45ste verjaardag van volkskunstgroep De Krekels. 

Tijdens het nieuwjaarsfeest van vkg. De 
Krekels hield voorzitter Walter Casteels 
een toespraak in aanwezigheid van de 
burgemeester van Bonheiden en de leden 
van de groep. Voor het vvkb-bestuur 
waren Andre Couvreur en Danny 
Vandenbrande hierbij aanwezig.   
 
De volkskunstgroep De Krekels vzw. werd opgericht in de schoot van de 
heemkring ‘t Kaaskot van Bonheiden, en op 7 januari 1973, dus bijna 
exact 45 jaar geleden, repeteerden wij voor de eerste keer, toen onder 
de leiding van Emy Dooms, medeoprichtster van de vereniging.  
Op 11 maart van datzelfde jaar werden we dan officieel ‘De Krekels’. 
Op 29 november kregen we ons eigen bestuur en onze eigen statuten 
om dan eind 1975 volledig onafhankelijk te gaan, als vereniging.  
De naam van de vereniging komt van een volkslied dat, in lang vervlogen 
dagen, hier in Bonheiden op school werd aangeleerd: “De Krekels van 
Bonhei”.  
Bijna direct na de oprichting gingen we naar een gedenkwaardig festival 
in Ierland, en een jaar later organiseerden wij ons eerste Internationaal 
Folklorefestival, bij De Cree, met één buitenlandse groep, uit 
Nederland.  
Enkele jaren later hebben we onze feitelijke vereniging omgevormd tot 
een VZW. Op dit ogenblik zijn er 5 onderafdelingen in onze vereniging: 
Jong-Krekeltjes, Krekeltjes, Heikrekeltjes, Krekels en Vriendenkring. 
Allemaal met hun eigen dansleiding en eigen programma.  
In onze statuten staan een aantal doelstellingen, waarop onze 
jaarwerking gebaseerd is. Het meest zichtbare daarvan is uiteraard ons 
jaarlijks weerkerend festival, het Bonheidansfestival. En daar zit dan 
een hele uitgebreide jaarwerking achter, met repetities, 
dansweekends, ontspanning, deelname aan internationale festivals, 
bestuursvergaderingen, enz.  
Maar in de statuten staat ook de volgende doelstelling: “het bieden van 
een gezonde ontspanning in goede groepsgeest.”  
De repetities en optredens kunnen fysiek zwaar zijn, en er moet bij 
nagedacht worden, maar het blijft wel ontspanning, en door de 
organisatie van onze activiteiten leren onze leden samen te werken en 
zelfstandig te organiseren, en door deel te nemen aan ons eigen festival 
en festivals in het buitenland maken onze leden kennis met 

 



buitenlandse culturen. Dat is misschien, op langere termijn, wel de 
belangrijkste verwezenlijking van onze vereniging want ik denk dat wij 
een grote positieve bijdrage leveren voor het behoud en de groei van 
het sociale weefsel in deze gemeente en daarbuiten.  
Hiermee sluit ik af, maar ik wil elk en iedereen hier aanwezig bedanken 
voor de positieve samenwerking gedurende de voorgaande jaren en ik 
hoop en ik reken erop dat wij ook in de toekomst zullen blijven 
samenwerken. Tenslotte is het zo dat wij voortdurend werken aan 
verjonging, zowel in het bestuur van de Krekels als in het 
festivalcomité. Bij De Krekels is dit dringend nodig want de voorzitter 
is bijna 60 jaar ouder dan het jongste lid van de vereniging. Dus ook 
daaraan gaan we verder werken in de loop van dit werkjaar.  
En om af te sluiten hoop ik u allen nog te ontmoeten op de volgende 
activiteiten van  De Krekels.  
24 februari: vlaaienloten  
17 maart: spaghetti-dag  
15 tot 19 augustus: 44ste Bonheidansfestival  
10 en 11 november: optredens in ’t Blikveld ter gelegenheid van 45ste 
verjaardag  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Cursiefje 

 

Het Snoepwinkeltje van 

 Witte Stien 

 

 

Het animatieteam van woonzorgcentrum “Hof ter Engelen” is zeer 

creatief. Zo installeerde het onlangs nog een snoepwinkeltje, waarin 

allerlei zaken uit onze jeugd te koop werden aangeboden. Een hoekje 

in de hall dat o.a. Ellen, Annie, Brigitte, Willy, Ann, Johan, Denise  en 

Shana, beurtelings met veel charme, zeer plichtsbewust uitbaatten. En 

op heel wat belangstelling konden rekenen. Want als je wat ouder 

wordt keer je graag nog eens naar je jeugd terug. Anderzijds was het 

toch wel een gevaarlijke onderneming voor die mensen – en er zijn er 

heel wat – die door hun diabetes te veel zoetigheid moeten vermijden. 

De verleiding is echter zo groot en een verboden vrucht smaakt altijd 

wel veel beter, ook als je de jeugd al een hele poos ontgroeid bent … 

Bij mij riep het heel wat beelden uit mijn jeugd op. Herinneringen aan 

het winkeltje van de Witte Stien op het Klein-Hulst in Sint-Niklaas. Hij 

woonde er heel alleen in een laag gezeten huizeke schuin over de 

school. Zijn vrouw Colletje was al jaren overleden aan ” ’t vuur in den 

buik” en hij runde zijn bescheiden zaakje zo goed hij kon. 

Buiten de schooljeugd kwam er maar weinig volk over de vloer. Op een 

verhoogde tafel in zijn voorkamertje stonden in dozen zijn waren 

uitgestald: muilentrekkers, slappe, gommekes, lekstokken, die men 

later lolly’s ging noemen, muizekes, babbeluten, neuzekes, nestels, 

blaasuit, toepeneuzen of coeverdons, zuur, tipzakken met brokkeling 

of stukjes koek van een crêmeke of “een pieleke kaad”, kauwgom of 

tuterfruut, , zoethout, caliesendjab dat je in een flesje zelf  moest 

aanmaken en eens goed schudden voor gebruik, toverballen, ... 

 



Kortom, een hoorn van overvloed voor wie wel een snoepje lustte. En 

wie deed dat niet! 

Voor 25 centiemen kon je al een snoepje kopen. Van opa kreeg ik al 

eens een cent met een gaatje in. En die brandde dan in mijn broekzak 

hoe dichter ik het huizeke van de Witte Stien naderde. Het was wel 

altijd moeilijk kiezen. Er was zoveel keus. Dat kon wel eens een poosje 

duren. Dat kiezen bedoel ik.  Maar de Witte Stien had tijd zat. Met 1 

frank op zak voelde je al een rijke burger. Als dat al eens – maar toch 

wel zelden - gebeurde, vroeg ik altijd mijn beste vriend José mee om 

me bij mijn keuze te helpen. Wij probeerden het belletje boven de 

deur niet te luid te laten klingelen. Witte Stien hoorde niet meer zo 

goed. En dan gebeurde het wel  dat wij al een voorraad stiekem hadden 

ingeslagen vooraleer hij verscheen. José was daar een crack in. Hij is 

later ook commerçant geworden. Hij was verzot op spekken met 

chocola rond. Die moffelde hij dan vlug in zijn broekzak.  En dan 

gebeurde het wel dat die spek begon te smelten en hij op zijn donder 

kreeg van zijn mama omdat die zak niet meer proper te krijgen was..   

Eigenlijk was dat niet netjes. Maar wij gingen dat wel altijd de dag 

voor de eerste vrijdag van de maand biechten. Omdat de pastoor daar 

blijkbaar niet zo zwaar aan tilde, vertelden wij dat later dan ook niet 

meer. 

Eigenlijk was de Witte Stien een lief baasje. Zijn stem klonk zacht en 

gebroken. Hij hield wel van een babbeltje. Maar ik geloof vast ook dat 

hij zich eenzaam voelde en het moeilijk had zijn Colletje te moeten 

missen. Hij had ook geen familie meer. Maar zijn winkeltje opgeven, 

daar dacht hij nooit aan. Als hij overleden is zijn we samen met onze 

meester naar zijn begrafenis geweest. Dat waren wij wel aan hem 

verplicht: wij waren toch zijn aandeelhouders. Wij waren er alleen …. 

Hij is er echter niet rijk op geworden. Wat wil je. Van 25 centiemen 

moest je er wel een hele boel samen krijgen om een kapitaaltje te 

vergaren. Dat is bij de Witte Stien nooit gelukt. Hij had ook maar arme  

en dubieuze klanten …                                    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. 

• Rita Maes ging van ons heen op 6 december 2017, Rita is de 

grootmoeder van Katleen Cuyvers, lid van vkg. VVKB-Klepperman 

uit Mol. 
 

• Op 12 december 2017 overleed Sus Swolfs, medestichter en oud-

hoofdman van vkg. VVKB-Klepperman uit Mol. 
 

• We namen afscheid op 30 december 2017 van Daniel Trio, 

echtgenoot van Cecile Van Reybrouck en vader van Heidi Trio, 

voorzitster van vkg. Danspas in Wijnendale.  
 

• Op 7 januari 2018 overleed Agnes Goris, lid van vkg. De Sloepe 

uit Knokke-Heist. 
 

• Op 11 januari 2018 zag Marthe het levenslicht. Ze is het 

dochtertje van Karolien De Coninck, lid en bestuurslid van vkg. 

De Kegelaar in Wilrijk en Koen Lefranc ,muzikant bij KSA Hanske 

De Krijger in Oudenaarde. 

 

Van vrijdagavond 29 juni tot en met zondag 1 juli 2018 

VVKB Sint-Jansweekend in Merelbeke  

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

Zondag 18 november 2018 : 

Dansatelier Mix in Schilde 

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

Zaterdag 19 januari 2019 : 

VVKB nieuwjaarsfeest  Salons Mantovani in Oudenaarde 



 

• Maria Holvoet overleed op 14 januari 2018. Maria is de moeder 

van Marc Meulenaere en schoonma van Regine Veriest en Lena 

Bonte, leden van vkg. De Vlasblomme in Bissegem. 
 

• Op 22 januari 2018 overleed Louis Swille. Hij was de vader en 

schoonvader van Bruno Verspecht en Lieve Stuyts, beiden leden 

van vkg. De Kegelaar uit Wilrijk. 
 

• Op 20 februari 2018 namen we afscheid van Willy Van 

Croonenburg, lid van vkg. Boerke Naas in Sint-Niklaas. 
 

• Arnold Kesteloot overleed op 9 maart 2018, muzikant bij vkg. 

Boerke Naas in Sint-Niklaas. 

 
 

 

 

 

 

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 2018, dit best dringend in orde brengt, anders stopt 

u abonnement na dit nummer. 

Hiervoor maak je 15 euro over op de IBAN rekening van VVKB: 

BE62 4033 0466 6161 van de Vlaamse Volkskunstbeweging vzw, 

Pijnboomstraat 30, 2800 Mechelen met vermelding Driesprong 2018 

+ 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 instand 

houden en het aanmoedigen van de vernieuwende tendensen van de 

Vlaamse volkskunst”, in de geest dus van art. 3 van de VVKB-statuten.   

DE DRIESPRONG heeft Theo Smet als hoofdredacteur met Koen 

Denduyver als redactiesecretaris en Eddy Picavet, Eddy Lepercq, Geert 

Buys, Piet Pottie en Fred Scholliers als medewerkers.  

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

27, 8480 Bekegem telefoon : 0496 /231803.  

E-post: Koen.Denduyver@ichtegem.be 

DE DRIESPRONG is ook als abonnement te verkrijgen. Hiervoor maakt 

men 15 euro over op rekening BE62 4033 0466 6161 van de Vlaamse 

Volkskunstbeweging vzw,Pijnboomstraat 30, 2800 Mechelen. Een 

abonnement gaat in per kalenderjaar. 
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DE DRIESPRONG houdt contact met de aangesloten groepen – en meer 

concreet wat betreft de kalender, activiteit verslagen 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 overschrijving op rekening BE62 4033 0466 6161 (BIC = 

KREDBEBB) van de Vlaamse Volkskunstbeweging vzw, Pijnboomstraat 

30, 2800 Mechelen. Waarvoor onze dank! 

Foto’s kaft 

• Polka Berg is de nieuwe Europeadedans die aangeleerd werd tijdens de vvkb 
cursus in Kortrijk.  
 

• Dansers van de nieuw aangesloten groep Gouden Aren uit Nukerke tijdens 
het VVKB bal in Oudenaarde.  
 

• Accordeonist Lieven Lepeer van muziekgroep Euterpe tijdens de cursus in 
Kortrijk.                               (Foto’s  : Koen Denduyver) 

 

 
 

 

 

 

 

 

Een driesprong is een “plaats waar drie wegen samenkomen”, zo lezen 

we in het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, vulgo de Dikke 

Van Dale. De naam van dit tijdschrift verwijst meer bepaald naar het 

driespan dans – muziek – vendelspel, uiteraard zonder zaken uit te 

sluiten als poppenspel en andere uitingen van volkskunst. 
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Volkskunst is als het kantwerk rond een natie.  

De ziel van een volk wordt zichtbaar in zijn dansen, hoorbaar in zijn muziek. 

Het vuur in een volk krijgt vorm als vlammende vaandels de ijle lucht 
doorklieven. 

De geest van een volk weerspiegelt zich in de ernst en de humor binnen oude 
en nieuwe volksgebruiken. 

De volkeren in Europa moeten zich vast verenigen rond hun nationale 
verscheidenheden, om grenzen niet langer grenzen , 

 maar raaklijnen te laten worden. 

 

▪ Verantwoordelijke uitgever : 

Theo Smet, Beukenhofstraat 52 bus 101, 8570 Vichte 

  


