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Schaarknipwerk Bertje Gielis 

 

 



Beste VVKB Vrienden, 

In naam van alle bestuursleden van VVKB wens ik jullie en jullie 

families heel veel geluk, liefde, warmte en gezelligheid in dit nieuwe 

jaar. Hopelijk blijven jullie gespaard van tegenslagen of van een 

minder goede gezondheid. Een stukje hangt dit af van geluk of 

tegenslag, maar in ons geval zit er ook een stukje "garantie" 

ingebakken dat die gezondheid jullie niet in de steek laat.  

In het lidgeld en in de VVKB verzekering "tegen lichamelijke 

ongevallen" is dit GRATIS inbegrepen. Elke dokter zal je vertellen dat 

"beweging" een absolute noodzaak is voor een gezond leven. Onze 

dansrepetities zijn daarvoor een ideale mogelijkheid en geven tevens 

de gelegenheid om de "stress" van het leven gewoon weg te dansen. 

Vrienden ontmoeten die werkelijk om je bekommerd zijn, en 

waarmee je regelmatig eens stevig gewoon kan "lachen" zijn goed 

voor een gezond leven. "Lachen is gezond" -  we doen het veel te 

weinig. Ik wens jullie allemaal een groep toe die graag en regelmatig 

danst en waar heel veel leute gemaakt wordt. 

Als we rondom ons kijken is er niet veel reden om optimistisch te zijn. 

Gelukkig hebben wij in VVKB nog een bestuur, dat niet in lopende 

zaken is. Gelukkig kunnen wij onze kosten nog betalen en een 

normale goede werking van de vereniging garanderen. Bij ons geen 

"shut-down" want wij willen helemaal geen muren bouwen, 

integendeel. Onze nieuwe VVKB-structuur met autonome 

werkgroepen, werkt steeds beter. Wij ondersteunen de 

gouwwerkingen, die de plaatselijke groepen moeten motiveren en 

helpen om te groeien, te verjongen, te vernieuwen en samen te 

werken. Bij ons geen "fake news". Hierbij krijg je een nieuw nummer 

van onze Driesprong. Wij brengen alleen heel veel informatie, vooral 

goed nieuws en jammer genoeg ook een beetje minder aangenaam 

nieuws. Maar ook dat is een deel van het leven, zoals het is. Ons 

danscollege is volop aan het werken aan een heuse "vormingscursus" 

om de dansleidingen beter te ondersteunen en nieuwe dansleiders op 

te leiden. Ook de 2 dansateliers in het voorjaar en het najaar staan 

al vast. Daarnaast, aarzelend, maar met heel veel overtuiging komt 



ons "Kinderdanscollege" op gang. Ook het jeugdcollege blijft zeer 

actief rond het Sint-Jansweekend. Allemaal goed bezig zou ik zeggen. 

Proficiat, heel veel dank voor al de tijd en energie die jullie hier in 

steken. Doe zo voort; we zijn fier op jullie …. en "….God zal 't u lonen" 

zei men er vroeger bij, maar ik weet niet of dit nu nog zo is.  

Bij VVKB dus ook geen boycot van anderen maar samenwerking onder 

elkaar en zo mogelijk met iedereen die met Volkskunst bezig is. In 

2018 werkten wij veel nauwer samen met Europeadecomité 

Vlaanderen en dat begint steeds meer vorm te krijgen en zichtbaar 

te worden. Denken we maar aan "Europeadedromen" waar we met 

heel veel mensen mochten nagenieten van de Europeade in Portugal 

en al konden voorproeven van Frankenberg. Hopelijk zijn we daar met 

zeer veel Vlamingen. In 2019 beloven wij … nog meer van dat. Verder 

is er een voorzichtige maar zeer positieve toenadering vanuit en naar 

Danspunt. VVKB blijft altijd open staan voor echte en positieve 

samenwerking op grond van gelijkwaardigheid. Als VVKB zijn wij 

beperkt in mensen en middelen. Als wij dus steun kunnen vinden om 

elkaar aan te vullen met wederzijds respect en op een positieve 

manier, dan kan dit een win-win situatie zijn. Wordt zonder twijfel 

vervolgd…. 

Hoewel er niet veel redenen zijn om optimistisch te zijn, kijken wij 

toch met vertrouwen naar de toekomst. Zal dat makkelijk zijn? 

Helemaal niet. Een aantal groepen vechten om in leven te blijven, of 

haken soms, jammer genoeg, af. Vrienden, bestuursleden, WERK (en 

ik het dit geschreven met een hoofdletter) aan de toekomst. Hoe 

moeilijk het ook is, probeer nieuwe dansers te vinden. Dansleiders en 

besturen maak het dansen aantrekkelijk en leuk. Kom naar de 

cursussen om nieuwe dansen te leren en inspiratie bij elkaar te 

vinden. Vanzelf gaat het niet, maar wacht niet te lang tot men het 

niet meer ziet zitten! Wij gaan proberen om jullie hierbij te helpen. 

De algemene vergadering van VVKB besliste op de laatste vergadering 

om intensief te gaan werken aan een project "verjonging". Dit moet 

zeer ruim opgevat worden. Dit is zeker niet alleen verjonging in 

leeftijd, maar "vernieuwing" van het dansrepertoire en van de groep 

in het algemeen. Ook dit wordt zonder twijfel vervolgd. 



Beste vrienden, VVKB wil samen met jullie jong blijven en werken aan 

die toekomst.  

Een gelukkig nieuw jaar! 

Uw voorzitter, Theo Smet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VVKB Nieuwjaarsbijeenkomst op 19 januari in  

Salons Mantovani te Oudenaarde. 

Opnieuw een groot aantal vrienden van de volkskunst wensten elkaar 

veel geluk tijdens de receptie van onze jaarlijkse VVKB 

nieuwjaarsbijeenkomst te Oudenaarde. Tijdens de receptie speelde 

eveneens de film over de Europeade 2018 te Viseu, gemaakt door Fred 

Scholliers.  

Na de receptie leidde Fred de 170 ingeschrevenen vlot naar hun tafel. 

In een door Jeanne Vandenbussche prachtig opgemaakte menukaart 

konden we het menu lezen voor de avond. 

In zijn nieuwjaarstoespraak verwelkomde voorzitter Theo Smet alle 

aanwezige leden van de V.V.K.B. , het I.V.V. , het Europeadecomité, 

de ereleden en de leden van werkgroepen en colleges alsook de 

redactie van De Driesprong. 
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Een samenvatting was hiervan reeds te lezen in het voorwoord van 

deze editie. 

We konden ons weer rijkelijk vullen met 

het lekkers van onze vertrouwde salons 

Mantovani.  

De ganse avond werd muzikaal opgevrolijkt 
door het orkest van Canteclaer Zwevegem. 
Hun muziek werd enkel onderbroken tussenin 
voor het eren van verdienstelijke personen 
die een   gouden VVKB-speldje kregen en 
natuurlijk om de muzikanten ook te laten 
genieten van de heerlijke spijs en drank. 
 
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.  
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 



Volgende leden kregen het VVKB-ereteken :  

Marc De Herdt, vkg. Reinaert Mortsel : Marc is sinds 1982, dus meer dan 

35 jaar, een enthousiaste volksdanser bij Reinaert en een enthousiaste 

bezoeker van vele volksdansbals. Hij is ook al ruim 20 jaar bestuurslid. 

Sander Ramon, vkg. De Hovelingen-Viking Gistel. Sander is 19 jaar en 

danst sinds zijn 4 jaar bij de groep. Hij doorliep elke groep vol 

enthousiasme waardoor hij een brede kennis heeft aan kinder- , jeugd- , 

en volwassen dansen. Sinds enkele jaren geeft Sander ook dansles aan de 

jeugdgroep.  

Annie Allegaert.  Annie was en is nog steeds de sterke vrouw achter de 

sterke man, onze ere-voorzitter Piet Pottie. Eigenaardig genoeg is Annie 

nooit genomineerd om een speldje te krijgen. Dat willen wie hiermee goed 

maken. Als er iemand dit speldje verdient, dan is zij het wel. 

Leopold Van Cleven, vkg. De Sloepe Knokke- Heist. Leopold, of beter 
bekend als Pol, is de oudste danser van De Sloepe. Hij wordt dit jaar 77 
jaar en Pol is nog steeds present op de wekelijkse repetities. Hij is ook 
een actieve medewerker tijdens de vele activiteiten van de groep. 

Josiane Wittenberg, vkg. De Sloepe Knokke- Heist is de echtgenote van 

Pol. Ook zij wordt er dit jaar 77 en kan het dansen niet missen. Zij is de 

spreekwoordelijke sterke vrouw achter de steeds bedrijvige man. 

 

 

 

 

Reinout Van Kerrebroeck, vkg. Seyssens Evergem. Als kleuter volgde 
Reinout zijn oudere broer en zussen naar de kindergroep van Sneyssens. 
Helaas stopte de kindergroep en kleine Reinout moest zes jaar wachten 
voor hij oud genoeg was om mee te doen met de jongeren- en 
volwassenengroep. Als jongste van de hoop stond hij al snel zijn mannetje 
tijdens de repetities en zorgde hij voor jeugdig enthousiasme op 
jeugdweekends en andere uitstappen. Naast dansen stortte Reinout zich 
ook op onze vendelgroep. Twee jaar geleden werd hij de nieuwe 
vendelleider en zo ontdekte hij zijn talent om eigen reeksen te schrijven, 
die veel succes oogsten op optredens. 

              



Julie Steen en Veerle Bekaert, vkg. Zannekin Veurne.  Meer dan 15 jaar 
zijn ze reeds trouw lid van Zannekin. Veerle had eigenlijk geen keuze, ze 
werd meegenomen door moeder Oda en willens nillens werd er gedanst! 
Julie werd dan weer door Veerle meegetroond naar Zannekin in het 
middelbaar. Met veel goesting waren beiden jarenlang dus de 
sterkhouders van de groep. Beide dames zochten woonplaatsen op ver van 
de Westhoek. Ondanks de afstand blijven zij actief Zannekin volgen,  
komen er maandelijks dansen en zijn present op de feestelijke 
bijeenkomsten en optredens. 

Annelies Dequidt, vkg. Zannekin Veurne. Ook Annelies volgde pa André 

en ma Jeanne. Het kleinste rokje werd voor haar genaaid en draaiend 

deed ze haar eerste danspassen op 6-jarige leeftijd. Toen na vele jaren 

het dansen niet meer kon, verscheen zij aan de zijde van André met haar 

viool. Toen ook pa André er niet meer was, kwam zij zeer regelmatig 

supporteren. Zij eigende zich de rol toe van promotor van Zannekin met 

het doel de volksdans een boost te geven en weer op de kaart te zetten.  

 

 

 

 

 

Ann Vandeputte, vkg. Die Boose Izegem. Ann danst al sinds de 

kindergroep bij Die Boose. De laatste jaren kende Ann heel wat medische 

problemen, waardoor dansen niet zo evident meer is, maar ze blijft wel 

een booserikje in hart en nieren en ze is altijd het zonnetje in huis! Ze 

heeft ondertussen ook de dansmicrobe doorgegeven aan haar kroost. 

Dochterlief is een heel enthousiast lid van de jeugdgroep. 

Annelies Casaert, vkg. Die Boose Izegem.  Ook Annelies is er al bij sinds 

de kindergroep. Na al die jaren danst ze nog altijd even graag, al laten de 

knieën en kuiten het soms wel eens afweten… Op Annelies kan je altijd 

rekenen. Zo was ze ook een aantal jaren leiding bij de kindergroep en ze 

zorgt ook graag voor de komische noot 

Michèle Billet, vkg. Die Boose Izegem.  Michèle leerde die Boose kennen 

via de jeugdgroep. Het is een enthousiast en zeer geëngageerd lid!  

                       

 



Sonja Lechant, vkg. Brabo-Spoor Antwerpen. Sonja is al 12 jaar 

bestuurslid en al 25 jaar lid van de groep. Sonja is “in stilte”, DE drijvende 

motor van volksdansgroep Brabo -Spoor. 

Ze verzorgt alle contacten, met de leden maar ook met andere groepen, 

met organisaties, met de Stad, en organiseert buiten de oefenstonden ook 

nog allerlei andere activiteiten 

 

 

 

 

 

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

volkskunst in het algemeen! 

 

 

 

 

 

 

 

Koen Denduyver 

 

 

 

 

 

   
  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

  

FO
TO

’s
 : 

K
O

EN
 D

EN
D

U
YV

ER
 

  

                                   

   



Europeade 2019 

Te gast in Frankenberg – Hessen - Duitsland 

Dit jaar trekt de Europeade van 17 tot en met 21 juli naar 

Frankenberg in Hessen – Duitsland. Frankenberg was reeds eerder in 

1994 de gaststad van de Europeade. Toen waren er zo’n 3500 

deelnemers, maar dit jaar zijn er 5133 deelnemers ingeschreven uit 

202 diverse groepen. 

 

 

 

 

De 56ste Europeade kreeg als motto “ Colors of Europe” Die kleuren 

van Europa komen door de vele deelnemers in diverse traditionele 

kledij van Finland in het noorden, tot Sicilië in het zuiden en van 

Portugal in het westen tot aan Polen in het oosten. Tevens is het ook 

het hoogtepunt van het stadsjubileum 775 jaar Frankenberg. 

Ook nu weer zullen de meeste deelnemers logeren in de scholen in 

de stad en omgeving. 

Voor de voorzitter van het internationaal Europeadecomité Rüdiger 

Hess is het een thuiswedstrijd. Hij is immers burgemeester van 

Frankenberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wij noteerden alvast in grote trekken het programma : 

Woensdag 17 juli: 

- Aankomst van de groepen en inkwartiering in de scholen 

- Regionale begroetingsavond op de Obermarkt om 20:00 uur 

Donderdag  18 juli :  

- Repetities slotplechtigheid 

- Optredens groepen in stad en omgeving vanaf 10 uur 

- Europeade Forum en tentoonstelling op de Untermarkt 

- OPENINGSPLECHTIGHEID  om 18 uur - Wehrweide 

- Europeade by Night in Landratsgarten 

Vrijdag 19 juli :  

- Optredens groepen in stad en omgeving vanaf 10:00 uur 

- Europeade Forum op de Untermarkt 

- Concert van de muziekgroepen om 10:00 uur op de Obermarkt 

- Concert van kinder- en jeugdgroepen om 15:00 uur 

- Kinderbal om 17:00uur 

- Europese koor en muziekavond om 19:00 uur - Wehrweide 

- Europeade by Night in Landratsgarten 

Zaterdag 20 juli :  

- Europeade Forum op de Untermarkt 

- Optredens groepen in stad en omgeving vanaf 10:00 uur 

- OPTOCHT om 15:00 uur van alle deelnemers doorheen het centrum 

- EUROPEADE BAL op de Obermarkt om 20:00 uur 

Zondag 21 juli :  

- Repetities slotplechtigheid 

- Eredienst in de Liebfauenkirche om 10:00 uur 

- SLOTPLECHTIGHEID om 14:00 uur - Wehrweide 

Maandag 22 juli  

- Ontbijt en terugreis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het programma kan je terugvinden via : www.europeade2019.de 

 

Het Europeade Comité Vlaanderen 

bestaat dit jaar 25 jaar en ook dit zal 

gevierd worden tijdens deze Europeade 

in Frankenberg.  

Op dit ogenblik zijn de afspraken met de 

regie nog bezig, maar het is de bedoeling 

om na de repetitie samen te komen met 

alle deelnemers uit Vlaanderen. 

Meer info volgt nog. 

Koen Denduyver 

 

Het stadhuis met 10 torens. 

 

http://www.europeade2019.de/


Dit zijn de deelnemende groepen uit Vlaanderen :  

BE002 Volksdansgroep De Vlasblomme Bissegem vzw Bissegem 

BE003 VVKB Danspas Wijnendale  Torhout  

 VVKB De Sloepe Knokke Heist Knokke-Heist  

BE004 De Hovelingen-Viking Gistel 

BE005 VVKB De Karekiet Puurs 

 Brabo Antwerpen 

 Reinaert Mortsel 

 Tijl en Nele Hove 

 Het Juiste Spoor Antwerpen 

 VVKB De Wevers Borgerhout 

BE006 Volkskunstgroep Nele Grimbergen 

BE007 Folkgroup Euterpe Putte 

BE008 VVKB Canteclaer Zwevegem Zwevegem 

BE009 De Kegelaar Antwerpen 

BE011 Volkskunstgroep De Moeffeleer Duffel 

BE012 Koninklijke Dansgroep Zonne Turnhout 

BE013 Ansfried Westerlo 

BE014 Jan en alleman Wiekevorst 

 Heikneuters  

BE015 Vendeliers De Ronckaert Zoersel 

BE016 Reynout VZW Dendermonde 

BE017 Thebaanse trompetten Hanske de Krijger Oudenaarde 

BE018 KSA Hanske De Krijger Oudenaarde 

BE019 TraDDanS Vilvoorde 

BE020 VVKB Zannekin Veurne Veurne 

 



Voor uw agenda 

 

 

Zo 12 MEI 2019 : 68ste nationale VVKB Meiboomplanting  

Gastheer : Volkskunstgroep Boerke Naas uit Sint-Niklaas 

 

 



Za 25 MEI 2019 

Jubileum Vendelshow van vendelgroep Stokkeslagers uit 

Pulderbos.  Vendelshow t.g.v. 25ste jubileum om 19u30 

Locatie : Sporthal ’t Veld, Schildebaan 22b, 2240 Zandhoven  

Inkom : €10 

Info : Jef Struyf 0478 44 07 03  

         Hubert De Schutter 0478 40 65 74 

Za 8 en Zo 9 JUNI 2019 

WIVO folklorefestival door vkg. De Kegelaar Wilrijk.   

Zaterdag 8 juni : Sinksenbal om 20.00 uur 

Locatie : Rozenkranszaal, Heistraat 390, 2610 Wilrijk 

Zondag 9 juni : Folklorefestival om 15.00 uur  

Locatie : Dionteater, St-Camiliusstraat 29, 2610 Wilrijk 

Voor meer informatie en kaarten: www.dekegelaar.org  

of 0495 86 55 05 of via Erik De Coninck : info@dekegelaar.org 

Vr-Za-Zon 28-29-30 JUNI 2019 

VVKB Sint-Jansweekend 

Het leukste VVKB-Jeugdweekend in een organisatie van het 

VVKB-jeugdcollege. 

Kostprijs : € 45 

Locatie : De Hoge Rielen , Molenstraat 62 te Kasterlee  

Inschrijvingen graag voor 1 juni : jeugdcollege@vvkb.org 

mailto:jeugdcollege@vvkb.org


 



 

 
SPROKKELINGEN  
 
 
 

De ledenbladen van januari die wij van vkg De Kegelaar (Wilrijk), vkg 

Reynout (Dendermonde), vkg De Wevers (Borgerhout) en vkg De 

Vlasblomme (Bissegem) rond nieuwjaar in de brievenbus vonden, 

zongen unaniem van de beste wensen en ruim succes voor het nieuwe 

jaar. Veelal werd ook nog even teruggeblikt op het voorbije werkjaar. 

Ook aandacht voor het driekoningen zingen, vooral bij vkg De 

Kegelaar uit Wilrijk. 

Alysia was ook de eerste om de KEGELAARSKRANT voor februari te 

bezorgen. Ook dit keer ademt het weer dat jeugdige, dat frisse dat 

ik zo tof vind. Prettige nieuwjaarsbrieven in rijm van meer 

geledingen, de aankondiging van het Lenteconcert op 13 april in 

samenwerking met de harmonie Sint-Bavo, de lieve woordjes voor de 

kleinste kegelaartjes van Sandwicheke en uiteraard ook een woordje 

van de voorzitter, … Het maakt van de KEGELAARSKRANT ook dit 

keer weer een fijn, jong en zeer verzorgd ledenblad. 

Voorzitter van de vkg De Vlasblomme (Bissegem) Eddy Lepercq 

verwijst in ’T BOETIEKSKE wat graag naar het feest van O.L.Vrouiw 

Lichtmis, waarbij ook vandaag geen vrouwke zo arm is of ze maakt 

haar panneke warm. Een oude traditie die het vandaag nog altijd 

doet. Zeker bij die van Bissegem dat echte smullers  - of moeten wij 

smulpapen zeggen - zijn. Verder verslagen van het gouwdansfeest 

West-Vlaanderen in Heist; de volksdansavond voor de Gezinsbond 

Kuurne. En al een vooruitblik naar de Europeade 2019 in Frankenberg.  

In SCHERING EN INSLAG, ledenblad van vkg De Wevers uit 

Borgerhout, zet voorzitter en dansleider André Couvreur zijn 

beschrijving van de Vlaamse Volksdansen verder met een reeks 

gezelschapsdansen. Daarmee sluit hij zijn driedelig betoog af. Ook 

 



een “Herinnering“ aan het optreden en receptie n.a.v. het gouden 

huwelijksjubileum van Frans en Godelieve”; de deelname aan de 

Reuzenstoet in Borgerhout; het gezellig samenzijn bij 

“Europeadedromen” in Dendermonde en uiteraard ook een drukke 

activiteitenkalender. 

Fred Scholliers presenteerde ook dit jaar een mooi beeldverslag van 

de Europeade 2018 in Viseu (Portugal). De dvd is nog altijd 

beschikbaar aan de prijs van € 15 bij Fred, Gentsesteenweg 77 , 9200 

– Dendermonde – tel. 052 21 77 34 of e-post: 

fred.scholliers@telenet.be. 

Eddy Picavet publiceerde zijn vierde en laatste bundel onder de titel 

“De laatste Rozen” met ook dit keer een reeks recente cursiefjes, 

gelegenheidsteksten en ook impressies rond de jaarkrans. Te 

verkrijgen aan de prijs van € 20 op zijn adres: Eddy Picavet, 

Martelarenlaan 3/003, 9160 Lokeren – tel. 09 348 27 46 of e-mail: 

eddy.picavet@skynet.be 

                                                                             Eddy Picavet 

Een legende uit West-Vlaanderen 

Het Minnewater in Brugge 

In de tijd dat de Romeinen Gallië veroverden vestigde zich een 

zeeman met zijn beeldschone dochter in Brugge, waar toen nog heel 

wat plassen, moerassen en bossen voorkwamen. Omdat hij voelde dat 

hij niet zo lang meer zou leven ging hij op zoek naar een bruidegom 

voor zijn dochter. In Horneck vond hij een ideale schoonzoon. Maar 

Minna had meer oog voor Stromberg, een jonge krijger uit de naburige 

stam, waar vader niet zo mee opschoot. Vandaar dat ze het aanzoek 

altijd maar voor zich uitschoof. Daar was haar vader niet mee 

opgezet. En na meer pogingen om zijn dochter aan Horneck te 

binden, raakte het geduld van vader uiteindelijk op en stelde hij een 

ultimatum: hij verwachtte een positief antwoord voor zonsopvang van 

de derde dag. Ondertussen was de jonge krijger ten strijde 

vertrokken, nadat beide geliefden eeuwige trouw en liefde hadden 

gezworen. Minna was in alle staten. Ze vluchtte het dichte 

mailto:fred.scholliers@telenet.be
mailto:eddy.picavet@skynet.be


struikgewas in het bos in. Als Stromberg na de strijd terugkeerde en 

vernam wat er met Minna was gebeurd, ging hij op zoek. Hij vond 

haar terug, totaal uitgeput van het vele zwerven. Ze stierf in zijn 

armen. 

Eerst wou Stromberg zich van het leven benemen, maar hij bedacht 

zich. Hij besloot voor haar een blijvend aandenken op te richten.  Op 

de plaats waar Minna overleden was bouwde hij eerst een hut. 

Vervolgens legde hij een dam in de brede beek aan en in het midden 

van de droge bedding maakte hij een graf waarin hij zijn geliefde 

Minna voor eeuwig te ruste legde. Daarna liet hij het water weer zijn 

vrije loop gaan. Op de oever waar hij Minna had gevonden, plaatste 

hij een zware rotsblok waarop hij “MINNA-WATER” beitelde als 

aandenken aan zijn geliefde. 

Het zou op dezelfde plaats zijn waar later de 

toren werd gebouwd die nu nog steeds het 

MINNEWATER domineert, op een boogscheut 

van het Brugse begijnhof. 

Een hartverscheurend verhaal op een zo 

idyllische plaats in het “Venetië van het 

Noorden”, Brugge, die “scone”. 

BRON: Naar “Sagen en Legenden uit de 

Nederlanden” door Filip Gysels. 

                                                 Eddy Picavet 

 

 



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, 

madeliefje, 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! 

                                                         Uit “De laatste Rozen” 

Eddy Picavet 

Cursus Dansatelier  

Zoals steeds organiseert het VVKB 

danscollege 2 dansateliers per jaar. Zo 

ook op zondag 17 februari ’19 in 

Kortrijk.  

In de voormiddag stond de 

Europeadedans voor Frankenberg op 

het programma. Een leuke mix van 

Wals van Hever en zotte Kermis.  

De dansvloer was opnieuw te klein om 

de vele sets van 8 paren ruimte te 

geven en daarom werd er afgewisseld.  

 

 



Dansleidster Annelies Buts van het VVKB-danscollege leerde de dans 

zorgvuldig aan de ruim 100 aanwezige cursisten.  

In de namiddag kwamen dan nog andere Vlaamse dansen aan bod . 

Koen Denduyver 

Uit de geschiedenis van de Vlaamse dans 

Wij mogen wel stellen dat de dans in zijn meest primitieve vorm zo 

oud is als de mensheid zelf.  De mens heeft steeds zijn emoties 

uitgedrukt in één of meer bewegingen; aanvankelijk ritmisch 

ondersteund door handgeklap en voetengestamp. Pas later kwamen 

er instrumenten bij te pas. 

In een tweetal bijdragen willen wij graag de evolutie van de dans 

schetsen in zijn groei naar onze typische Vlaamse volksdansen. Wij 

steunen daarbij graag op de reeks, verschenen in het ledenblad 

“Schering en Inslag” van de vkg. De Wevers uit Borgerhout. Met 

oprechte dank aan André Couvreur, groepsleider en samensteller. 

Deel 1 

In dit eerste deel keren wij nog even terug naar de meest primitieve 

dansvormen, waarmee de primitieve volkeren niet alleen hun 

levensvreugde maar ook hun dank en eerbetoon aan hun voorouders, 

helden en natuurelementen uitdrukten. Ook de krijgsdansen krijgen 

hierin een plaatsje. De zwaarddansen stammen uit deze vroege 

periode. Aanvankelijk werden de zwaarden in de grond gestoken. 

Later werden figuren gevormd en tot de zesster (of roos) gevlochten 

als symbool voor de zon. Meer volksdansgroepen dansen deze 

zwaarddans nog, die vanuit Schotland naar ons toekwam. 

Tot de inval van de Romeinen kenden de Galliërs vooral religieuze en 

krijgsdansen. Na Rome en Clovis (rond 300 na Christus) drukte het 

christendom zijn stempel op de dansen. In het begin werden pogingen 

gedaan om de dansen te kerstenen, waarbij zelfs in de kerken werd 

gedanst om de eredienst op te luisteren. Dit laatste werd in Spanje 

eeuwen gepropageerd. Maar vrij vlug verbood de geestelijkheid de 

dans omdat deze in de oude religie wortelde. Zo reageerde Eligius in 



de 7de eeuw fel tegen de bij de dansen gezongen duivelse liederen, 

die uit de voor-christelijke tijd stamden. 

Gedurende de ganse middeleeuwen werd de dans ettelijke malen 

door verbodsbepalingen getroffen. Zo heerste er in 1373 in Frankrijk 

en Vlaanderen zelfs een echte terreur om het volk te bestraffen voor 

de misbruiken en kwalijke gevolgen van de zelfs religieuze dansen. 

Maar het volk bleef dansen. Hun goed humeur, de Gallische 

vrolijkheid en hun passie  voor sensuele  genoegens, zorgden ervoor 

dat de dans populair bleef.   

De vernieuwing van de dans kwam op het einde van de 15de eeuw 

vanuit Italië, waar kardinaal Riari balletten creëerde. Vooral ten tijde 

van Leo X kenden deze balletten een hoge bloei. De Italianen blijken 

de eersten te zijn die in deze dansvorm de beweging van armen, 

benen en romp aan bepaalde regels verbonden. Aan de dans werd 

eveneens de pantomime gekoppeld. Het was Catharina de Medici die 

deze balletten vanuit Italië in Frankrijk introduceerde. Vooral in de 

tijd van Lodewijk XIV kende deze nieuwe dansvorm een enorm succes 

in de Parijse salons.                   

De mogelijkheden van deze balletten waren onuitputtelijk: men kon 

zoveel dansen uittekenen als er figuren waren in de geometrie. Het 

moet dan ook niet verwonderen dat de Engelse country-dance rond 

1650 haar invloed liet gelden op het vasteland. Deze country-dansen 

bestaan immers eveneens uit een opeenvolging van verschillende 

bewegingen en geometrische figuren, die echter eenvoudiger zijn dan 

bij de balletten. Zo ontstond de Quadrille Française met 

oorspronkelijk vijf figuren, waar later een zesde figuur door 

dansmeester Trénitz werd aan toegevoegd: de Trénis.  Zo kwam men 

tot :  Pantalon, Eté, La Poule, Trénis, La Pastourelle en Finale of 

Galop. Naast deze quadrille deden ook nog andere nobele dansen 

zoals het menuet hun intrede in de balzalen. 

Na de Franse revolutie onderging de dans een ware metamorfose en 

werd hij zeer populair. In de loop van de vorige eeuwen had ook o.a. 

de wals uit Duitsland, de polka uit Hongarije maar oorspronkelijk uit 

Polen en de scottisch uit Schotland onze landen veroverd. Het kon 



dan ook niet anders dan dat die hofdansen ook een invloed hadden op 

de dansen op het platteland. 

En zo belanden wij automatisch bij onze Vlaamse volksdansen. 

Daarover meer in een tweede deel. 

Naar “Schering en Inslag” door André Couvreur 

Eddy Picavet 

Gezellig VVKB Bal op 23 maart te Oudenaarde. 

Weliswaar waren er niet zoveel danslustigen als vorig jaar, maar wel 

een zeer gezellige sfeer en veel ‘samen’-dansers die steeds zorgden 

voor een goedgevulde dansvloer dit jaar voor het jaarlijkse VVKB-Bal 

in Salons Mantovani te Oudenaarde..  

En dit alles onder de muzikale begeleiding van een prachtige 

muziekensemble ‘De zwierige Maten’, samengesteld uit muzikanten 

van Reynout-Dendermonde en Sneyssens-Evergem, en de kundige 

dansbegeleiding van Annelies, Jeanne, Marc en Geronimo.  

 

 

 

 

 

 

 

Na het dansen van ‘Rozenwals’ en het dankwoordje van voorzitter 

Theo Smet en het zingen van ‘Wazig avondduister’ trokken we 

voldaan huiswaarts. 

Noteer nu reeds in uw agenda : VVKB-volksdansfeest 2020 op 

zaterdag 21 maart 2020.       Geert Buys 
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Volgende groepen dansten dit jaar mee :  

- Boerke Naas – Sint-Niklaas  - Brabo Spoor – Antwerpen 

- Canteclaer  - Zwevegem  - De Hovelingen/Viking – Gistel 

- De Karekiet – Puurs   - De Kegelaar – Wilrijk 

- De Marliere – Bissegem  - De Wevers – Borgerhout 

- Gouden Aren – Oudenaarde - Hopsenioorkens – Mechelen 

- Mie Katoen – Brasschaat  - Nele - Grimbergen 

- Reinaert – Mortsel   - Reynout – Dendermonde 

- Sneyssens – Evergem   - Tijl en Nele – Hove 

- Zannekin – Veurne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Volkskunstgroep Zannekin viert kortste dag van het jaar. 

De zonnewende is de dag waarop de astronomische winter begint. Ter 

ere van deze gebeurtenis organiseerde vkg. Zannekin in Veurne een 

initiatie volksdansen. Voor Annelies Dequidt is dit het ideale moment 

om enthousiastelingen te laten kennis maken met volksdans.  

Met het evenement vieren we bovendien de winterzon en het oude 

Joelfeest, het Germaanse winterzonnewendefeest. Dat duurt 

traditioneel 12 dagen waarvan de kortste dag de belangrijkste is. Die 

valt net als dit jaar, meestal op 22 december. 

 

Daarom kwamen de leden en kandidaat nieuwe leden, maar ook heel 

wat oud leden dansen in zaal De Zonnebloem in Veurne. 

 Koen Denduyver 

  

 



Erika Brosi, had als aandachtige lezeres in onze vorige editie van de 

Driesprong enkele taalfouten ontdekt in de Duitse tekst van Stille 

Nacht. Dank hiervoor en daarom deze rechtzetting : 

De originele Duitse tekst luidt als volgt:                                                

Stille Nacht, heilige Nacht,                                                                                                 

Alles schläft, einsam wacht                                                                                          

Nur das traute hochheilige Paar                                                                                 

Holder Knabe im lockigen  Haar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Schlaf in himmlischer Ruh,                                                                                                                                                       

Schlaf in himmlischer Ruh. 

 

Volkskunstgroep Danspas Wijnendale in Jonkhove. 

Tijdens de paasvakantie was er op woensdagnamiddag 10 april een 

optreden en workshop volksdansen in het ontmoetingscentrum 

Jonkhove te Aartrijke door vkg. Danspas uit Wijnendale.  

Het werd een leuke namiddag waarbij de enthousiaste dansers het 

talrijk opgekomen publiek op de dansvloer mee begeleidden. Ook 

vorig jaar was Danspas hier reeds te gast. 

 

Koen Denduyver 

 



Erfgoeddag Bakkerijmuseum Veurne met Zannekin 

Tijdens de Erfgoeddag van zondag 28 april stonden  de schijnwerpers 

op het vakmanschap onder het motto ‘Hoe maakt u het?’. In het 

Bakkerijmuseum van Veurne eren ze ook de kunstenaar Bruegel die 

450 jaar terug overleed. Ze doen dat op een smakelijke manier. Er 

was een Breughelmarkt met vers gebakken wafels, 

boekweitpannenkoeken, krakelingen en vlaaien. Ook volksspelen en 

volksdans stonden op het programma en hiervoor was vkg. Zannekin 

van de partij. 

Koen Denduyver 

 

 

 

FOTO’s JEANNE VANDENBUSSCHE 



 

 

Cursiefje 

 

Een glimlach om een rekening! 

 

 

Humor vind je zowat overal. Als je maar attent wil blijven en 

zin voor humor hebt. Koning David dichtte in zijn psalmen: 

“Als je lacht dan ben je rijk!” Mensen, dat is een reuze 

waarheid. Koning David had gelijk. 

Ik moest er onwillekeurig aan denken toen ik vorige week 

mijn maandelijkse rekening in de bus vond. Naast huur, 

energie, allerlei voor gebruik van allerlei faciliteiten, ook 

een item rond bezoek aan de kapster. Liefst 55 €.   55 €? Als 

ik Samantha een bezoekje breng in haar gezellig 

kappershoekje, betaal ik gewoonlijk maar amper 12 € voor 

wassen, drogen en knippen. Een meer dan aanvaardbaar 

bedrag als je bedenkt wat een inspanning het voor mijn jong 

en sympathiek kapstertje moet zijn de verspreide pluizen op 

een qua kale schedel terug te vinden en te fatsoeneren. 

55 €?  Het stond er nochtans zwart op wit. En wetende dat ik 

vorige maand zelfs niet langs Samantha ben gepasseerd …   55 

€!  Dat is de prijs die men betaalt voor een permanent met 

versteviger en nog een “specialleke”. Maar zoiets is aan mij 

zeker niet meer besteed. Ik zou niet weten hoe mijn lieve 

Samantha dat zou moeten oplossen met een kale knikker die 

al naar een biljartbol nijgt … 

 



Maar de boekhouding – schrander als ze zijn – hadden snel 

door dat het een foute boeking was … 

Vanaf nu zal ik mijn rekening toch wel maandelijks checken. 

Maar aan een permanent ben je niet elke maand toe. Zeker 

niet in mijn geval.  

Wij hebben er wel hartelijk om moeten lachen. En dat is 

gezond. Veel beter dan een of ander doosje van de apotheker. 

Wie schreef ook weer: “Wie met zichzelf kan lachen, zal in 

zijn leven nog veel plezier hebben”?  Zeker een heel wijs 

man. Of was het een toch wel verstandige dame? 

Eddy Picavet 

 

Noteer nu reeds in je agenda :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van vrijdagavond 28 tot en met zondag 30 juni 2019 

VVKB Sint-Jansweekend in Kasterlee  

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

Zondag 17 november 2019 : 

Dansatelier Mix in zaal De Gouden Celle te Doornzele 

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

Zondag 1 december 2019 : 

Basiscursus passen, houdingen, danstechniek 

 in zaal ’t Senter te Sente – Kuurne 

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

Zaterdag 18 januari 2020 : 

VVKB nieuwjaarsfeest  Salons Mantovani in Oudenaarde 



 

In Memoriam, Franz Verscheure 
 

 
“Geen leven zonder muziek”, lijfspreuk van Franz. 

 

 

Franz Verscheure werd geboren te Lauwe op 12 mei 1937 en overleed 
te Kortrijk op 14 januari 2019. Franz leerde muziek spelen, maar kende 
een harde jeugd. Hij stotterde en daar had zijn moeder het moeilijk 
mee omdat zijzelf ook stotterde. Al heel vroeg verliet Franz het 
ouderlijk dak om op eigen benen te staan. Hij was een harde werker, 
kende veel talen en trok de wijde wereld in. Voornamelijk in de 
zogenaamde Oostbloklanden trotseerde hij de koude en hielp hij er 
fabrieken oprichten.    

In oktober 2015 leerde ik de veelzijdige muzikant Franz Verscheure 
kennen, een wat eigenaardige man die met zijn partner Nadine De 
Poorter terug naar Kortrijk was komen wonen. Na eens in                                    
't Heksebroed" in Zwevegem te hebben gespeeld was hij op zoek naar 
een volksdansgroep om er terug volksdansen te kunnen musiceren. 
Franz was al hoog bejaard maar begon als jonge gast ooit zijn 
volksdanscarrière bij Piet Pottie in volksdansgroep Tijl van Kortrijk. 

Ik contacteerde onze chef-muzikant Ronald Verhelle en stelde hem in 
kennis dat Franz die dwarsfluit en altviool speelde kandidaat was om bij 
ons te komen spelen. Ronald zag dat zitten en onze muzikale 
begeleiding van toen met drie accordeonisten werd versterkt met een 
dwarsfluit/vioolspeler. Franz bedankte met een versje van een oude 
West Vlaamse muzikant (ca 1550, uit de streek van Kortrijk had men 
hem vroeger gezegd). 

"Al so langhe ic des goets wijns 
maghe gieten deur mine craeghe 
ende plesieren can mine maeghe 
sal ic min an musice houden 
tes tot ic ip cricken gae van ouden!!" 
 

Eddy Lepercq 
 



In memoriam : Ivo Dox 
 

Ik leerde Ivo kennen in 1979 op een vergadering van VVKB, toen 

nog onder de leiding van Mon De Clopper, waar hij een grote 

bewondering voor had. Voor de jeugdigen onder ons : 

volksdansen was toen in de mode . Er waren nog geen pop- laat 

staan techno festivals. De jeugd verzamelde met duizenden in 

het nachtegalenpark om te volksdansen. Ook in Reet waren er 

honderden belangstellenden. Onze volksdansgroep De 

Mandoerse was op zoek naar een dansleider  want op ons 

programma stonden nog geen Vlaamse volksdansen. Dankzij Ivo 

betekende dit  voor ons het beginpunt van vele internationale 

uitwisselingen met landen  uit bijna heel Europa. Ivo en Roza 

waren trouwens ook lange tijd actieve medewerkers aan de 

Europeade. 

Ivo werd bereid gevonden om de taak van dansleider op zich te 

nemen. Hij begon bij ons met te zeggen dat hij niks kon beloven. 

Alleen bloed, zweet en tranen want volgens Ivo : volksdansen 

dat was afzien. Wij hebben geen bloed of tranen gezien maar 

wel veel zweet gelaten. Ivo stond erop dat de dansen perfect 

werden afgewerkt. 7  keer opnieuw beginnen was de gewoonste 

zaak voor hem. Koppig als hij was duldde hij geen tegenspraak. 

Het was ook de start van een nauwe samenwerking en 

vriendschap.  Ivo was een bijzonder iemand. 

In elke vereniging – dus ook bij de Mandoerse- waren er wel eens 

meningsverschillen en conflicten. Daar ontpopte hij zich als een 

man die goed kon luisteren , bemiddelen en op een rustige 

manier mee naar een oplossing zocht. Hij was een vrijwilliger 

pur sang . Niets was hem te veel : iedere vrijdag stond hij paraat  

Ivo wou ook nooit in de belangstelling staan . Indien hij op 

voorhand wist dat hij op het podium moest verschijnen , bleef 

hij nog liever afwezig en als we hem toch eens konden verrassen  

moest iemand hem gaan zoeken aan het  toilet.  

Ivo,  cultuurflamingant, dansleider, pierke just, dweizerik, 

zeveraar, maar ook , plichtsbewust en principieel  een  loyale 

medewerker en vriend die we niet vlug zullen vergeten, 

 Regi Maquoi 

voorzitter van ex vkg. De Mandoerse 



Op de weg tussen wieg 

en graf wisselen een 

lach en een traan 

regelmatig af. 

In beide willen wij 

naast u staan. 

• Johan Maes, is overleden op 21 december 2018. Johan was 

dansers bij vkg. De Donkse Klopperdans te Maldegem. 

 

• Op 14 januari 2019 namen we afscheid van Franz Verscheure, 

muzikant bij vkg. De Vlasblomme in Bissegem. 

 

• Marcel Bonte is overleden op 23 januari 2019 en vader van Els 

en Dirk Bonte – Tyteca, leden van vkg. De Sloepe uit Knokke-

Heist 

 

• Lisette Vandenbroucke, schoonmama van Bea Vervisch, lid van 

vkg. Danspas te Wijnendale overleed op 30 januari 2019 

 

• Josee Elst overleed op 3 februari 

2019 op 93 jarige leeftijd. Josee 

stond mee aan de wieg van de VVKB 

en de Europeade. Later in 1970 stak 

ze haar hart en energie, samen met 

Bob Degol, in de oprichting van de 

vereniging voor vlaamse Volkskunst 

(VVK) waarvan ze in de 

schutterswereld van Limburg en 

over de provincie heen een grote rol 

speelde. 

 

 

• Aurélia en Mathis Meulenaere werden geboren op 12 februari 

2019. Ze zijn kleinkinderen van Ivan en Lena Meulenaere – Bonte, 

leden van vkg. De Vlasblomme in Bissegem. 

 

 

Foto : Marcel Oelbrandt IVV 



• Op 17 maart 2019  is Ivan Albers, vader Mia Albers, lid van 

volkskunstgroep  De Wevers, op 96 jarige leeftijd gestorven. 

 

• Op 1 april 2019 namen we afscheid van Ivo Dox, gewezen 

dansleider van vkg. De Mandoerse uit Reet en echtgenoot van 

Rosa Van Den Neucker. 

 

• Gunther Volders is overleden op 11 april 2019. Gunther was 

dansend lid bij vkg. Reinaert te Mortsel en Zonne te Turnhout. 

 

• Rosie Bil werd geboren op 30 april 2019, ze is de dochter van 

Annelies Incoul en Nico Bil, leden van vkg De Sloepe uit Knokke-

Heist. 

 
 

 

 

 

 

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 2019, 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 2019 

+ 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@regenboogkoekelare.be 

DE DRIESPRONG is ook als abonnement te verkrijgen. Hiervoor maakt 

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

Volkskunstbeweging vzw,Pijnboomstraat 30, 2800 Mechelen. Een 

abonnement gaat in per kalenderjaar. 

 

mailto:secretariaat@vvkb.org
mailto:Koen@regenboogkoekelare.be


DE DRIESPRONG houdt contact met de aangesloten groepen – en meer 

concreet wat betreft de kalender, activiteitsverslagen en dergelijke 

meer – via volgende gouw-correspondenten:  

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

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

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

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

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

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

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

Tel: 0496/23.18.03. E-post: koen@regenboogkoekelare.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 

• Vkg.Zannekin Veurne danst tijdens de erfgoeddag in het Bakkerijmuseum 
van Veurne. ( Foto via Jeanne Vandenbussche ) 
 

• Dans en muziek tijdens het VVKB nieuwjaarsfeest in Salons Mantovani.                
 (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 

  


