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Schaarknipwerk Bertje Gielis 



Beste VVKB Vrienden, 

Op 15 december mocht “De Europeade ivzw” de Erepenning 2014 
ontvangen van Marnixring Internationale Serviceclub. Marnixring is 
een Vlaamse serviceclub die, onder andere  tot doel heeft de 
Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap te dienen en te 
bevorderen. De erepenning wordt jaarlijks uitgereikt aan een 
persoon of vereniging die deze doelstellingen helpt gestalte geven.  

Het was voor de Europeade een grote eer en een bijzondere blijk 
van erkenning voor onze rijke Vlaamse volkskunstcultuur van 
dansen, vendelen en musiceren. Een kleine verduidelijking voor de 
mensen die niet zouden weten wat de Europeade is. De Europeade 
werd opgericht in 1963 door Mon De Clopper als een Vlaamse 
organisatie die dansers en muzikanten, vendeliers en zangkoren over 
heel Europa wilde samenbrengen in een jaarlijks treffen, ergens in 
Europa. Mon De Clopper is ook de oprichter van VVKB. Sindsdien is 
dit Vlaams initiatief elk jaar opnieuw doorgegaan en dus voor de 
50ste keer in Gotha – Duitsland en vorig jaar nog editie 51 in Kielce 
Polen. VVKB lag aan de basis van de Europeade en heeft jarenlang 
zeer actief en zeer geëngageerd dit volkskunstfestijn mee 
georganiseerd en gesteund. Door omstandigheden is het aspect 
medewerking en organisatie minder geworden, maar toch zijn onze 
VVKB groepen elk jaar trouw op post gebleven en waren zij mee de 
steunpilaren van de Vlaamse volkskunstvertegenwoordiging.  De 
laatste jaren is er opnieuw een sterke toenadering tussen Europeade 
en VVKB. Wij zijn en wij blijven overtuigd van de waarde van dit 
initiatief en wij zullen er alles aan doen om dit gebeuren in stand te 
houden, EN in Vlaamse handen te houden. In deze context is de 
Marnixring Erepenning dus eigenlijk ook een erkenning en een pluim 
voor VVKB. Dit werd trouwens ook uitdrukkelijk vermeld door onze 
vriend Armand Dewinter, voorzitter van het Internationaal 
Europeadecomité, in zijn toespraak op de erepenning. Proficiat aan 
het Internationaal en Vlaams Europeadcomité, en aan jullie 
allemaal.  

 



Vanuit het engagement van enkele leden van de Raad van Bestuur 
van VVKB in het Vlaaams en Internationaal Europeadecomité, weten 
wij dat de voorbereiding van de volgende editie in Helsinborg in 
Zweden op volle toeren draait. Het belooft opnieuw een 
schitterende organisatie te worden. Het stadje Helsinborg is één van 
de oudste steden van Zweden. Het vormt de bovenste punt van een 
driehoek met Copenhagen en Malmö en ligt in het zuiden van 
Zweden. Het is een zeer gezellig havenstadje langs de Öresund en 
ligt in vogelvlucht heel dicht bij Helsingör – Denemarken. De stad en 
het Europeadecomité doen er alles aan om er prachtige Europeade 
van te maken. Wij kunnen iedere VVKB danser, muzikant en 
vendelier alleen maar warm aanbevelen om een paar dagen in 
Zweden door te brengen en te genieten van enkele dagen vol dans, 
muziek en hopelijk veel zon. En met hoe meer Vlaamse deelnemers 
we zullen zijn, hoe beter we onze eigen volkskunstcultuur kunnen 
tonen aan Zweden en aan Europa.  

Intussen blijft ook VVKB op volle toeren draaien. Wij hadden voor 
een paar weken een zeer goed bijgewoonde algemene vergadering, 
waarvan u het verslag elders in dit boekje kan lezen. Wij zijn enorm 
blij met een fantastische samenwerking tussen een goed en hard 
werkend dagelijks bestuur, en een actieve algemene vergadering 
waarop alle voorbije activiteiten worden geëvalueerd en waarop 
alle toekomstige activiteiten worden voorgelegd, uitvoerig 
besproken en tenslotte al of niet worden goedgekeurd. Wij weten 
wat democratisch samenwerking is, wij kennen een open 
debatcultuur maar wij ervaren ook een hemelsbreed verschil met 
dezelfde waarden in onze politiek. Wij werken opbouwend en elkaar 
ondersteunend, en dat doet deugd! 

Als u dit boekje ontvangt is de Sint waarschijnlijk al langs geweest. 
Als dit niet zo is, dan is het misschien omdat u niet braaf genoeg 
geweest bent, of misschien een beetje te veel afwezig was op de 
wekelijkse volksdansrepetitie. Als de Sint geweest is, betekent dit 
ook dat het einde van het jaar weeral in zicht is en dat de 
traditionele jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie van VVKB weer voor de 
deur staat. Ongetwijfeld hebt u al een uitnodiging gekregen. Als dit 



niet het geval is, vraag ernaar bij uw bestuur of kijk eventjes verder 
in deze Driesprong. Iedereen is welkom en betaalt niet meer dan de 
kostprijs voor een zeer verzorgde maaltijd, met uitgebreide 
receptie, waarna onze muzikanten ten dans spelen. Zoals 
gebruikelijk wordt dit een mengeling van volksdans voor jong en 
oud, en ook dansen voor niet volksdansers! Wij hopen u talrijk te 
mogen begroeten. 

 

Vergeet ook niet ons jaarlijks bal “’t Bal van VVKB” op 28 maart. 
Het is de ideale gelegenheid om de lente te verwelkomen en om de 
vetkwabbetjes die er in de eindejaarsperiode en de gezelligheid van 
de winteravonden zonder twijfel zijn bijgekomen, opnieuw te laten 
verdwijnen. 

 

Beste Vrienden, in naam van het VVKB bestuur en de algemene 
vergadering, wens ik  jullie allen gezellige eindejaarsfeesten toe. 
Hopelijk vinden jullie vriendschap en gezelligheid en mogen jullie 
zelf aan allen die jullie dierbaar zijn, en die jullie steun kunnen 
gebruiken, vriendschap en gezelligheid geven. 

 

 

Uw voorzitter, Theo Smet 
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“STILLE NACHT”   Het meest populaire kerstlied. 

Er is wellicht geen enkel moment in de jaarkring die in zoveel 

liederen is bezongen als het kerstfeest. Ook bij ons. Slechts een 

greep uit onze rijke liederenschat: “Maria die soude naar 

Bethlehem gaan”, “Herders, Hij is geboren”,”Nu is die Roe van 

Jesse”, “Het viel in ’s hemels  douwe”, “Daar ligt in de kribbe”, 

“Er is een Kindeke”, “Nu zijt wellecome”,  “De herderkens lagen 

bij nachte”, “Susa Nina”, “Maria’s Kind”, …. Je kan er vast nog 

meerdere aan toevoegen. Maar het meest populaire is beslist 

“Stille Nacht”. 

Het werd voor het eerst uitgevoerd in 1818 in het kerkje van 
Oberndorf in Oostenrijk. De tekst van kapelaan Joseph Mohr was al 
enkele jaren vroeger geschreven maar Franz Gruber zette er pas in 
1818 muziek op. Er wordt verteld dat het orgel van de kerk stuk was 
doordat muizen aan de blaasbalg hadden geknabbeld. Vandaar dat 
het slechts op gitaar werd begeleid. Er wordt  door sommigen ook 
beweerd dat de partituur daarna zoek raakte en pas in 1825 
opnieuw werd gevonden door een orgelrestaurateur. Deze verklaring 
is wel twijfelachtig want rond 1820 werd het door Franz Gruber al 
aangepast. 

Sinds die jaren is het kerstlied de wereld rond gegaan. Het wordt 
vandaag in meer dan veertig talen gezongen. Liefst driehonderd 
artiesten schreven het op hun repertorium. 

Wist je dat er zelfs een katholieke en protestantse versie van 
bestaat? De protestanten vonden de originele versie met “het 
hoogheilige paar” en “engelen “ te katholiek en maakten er een 
eigen versie van. Met volgende tekst: 

Stille nacht, heilige nacht 
Davids Zoon, lang verwacht 
Die miljoenen eens zaligen zal 
Wordt geboren in Bethlehems stal 
Hij, der schepselen Heer, 
Hij, der schepselen Heer 
 



De katholieke tekst 
 
Stille nacht, heilige nacht 
Alles slaapt, sluimert zacht 
Eenzaam wacht het hoogheilige paar 
Lieflijk Kindje met goud krullend haar 
Sluimert in hemelse rust.  
Sluimert in hemelse rust. 
 
Vlaamse tekst 
 
Stille nacht, heilige nacht 
Alles slaapt, sluimert zacht 
Eenzaam wacht het hoogheilige paar 
Rond de kribbe zingt d’engelenschaar 
Slaap in hemelse rust 
Slaap in hemelse rust 
 
Andere Vlaamse tekst 
 
Stille nacht, heilige nacht 
Slaap gerust, sluimer zacht 
Kindje, niets dat uw rust nog verstoort 
Stil is alles, slaap rustig maar voort 
D’engelen houden de wacht  
Slaap maar rustig, slaap zacht 
 
Originele Duitse tekst 
 
Stille Nacht, Heilige Nacht 
Alles schlaft, einsaam wacht 
Nur das traute hoch heilige Paar 
HolcherKnab’ in lochligen Haar 
Schlaf in himmlischer Ruh’ 
Schlaf in himmlischer Ruh’ 
 
Veelal worden slechts de coupletten 1, 2 en 6 gezongen. Het klonk 
voor het eerst op Kerstmis 1818 in de Sint-Nicolauskerk in Oberndorf 
in de Ostenrijkse Alpen, enkel op gitaar begeleid.  

 



Sindsdien is het de hele wereldrond gegaan, binnen twee jaar 
precies tweehonderd jaar. Het klinkt vandaag nog altijd hemels 
mooi ! 

Men kan zich eigenlijk moeilijk een kerstgebeuren zonder “Stille 
Nacht”  voorstellen. 

Van harte een ZALIG KERSTFEEST !                                                                                                                            

Eddy Picavet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stille nacht is niet alleen een mooi 
kerstlied, maar ook een prachtig bier, ook 
de naam is niet te evenaren: stel u voor 
dat men in alle kerken ter wereld een 
bierlied zou aanheffen? Zo is het 
inderdaad niet bedoeld! Toch heeft een 
Kerstbier iets speciaals en mag er ietsje 
méér van verwacht worden. Ietsje meer 
zegt u ? Het zwaarste wort van densiteit 
van het land, 27°Pl. Vele uren gekookt, 
drooggehopt en met nagisting in de fles. Toevoeging van witte kandij in de 
kookketel en Nugget hopbellen uit Poperinge. Alc. Vol.: 12%,  

Het is het prestigebier der Dolle Brouwers uit Esen, Diksmuide en onbeperkt 
houdbaar mits koel en donker bewaard. Een aanrader in deze kersttijd !  
 



Te gast bij ….. 

Rita en Hilda Ryssaert, 

de stille krachten ! 

 

Ze stonden al een poosje 

genoteerd in onze agenda. 

Maar het is geen sinecure 

beide zussen samen te 

strikken.  

Zeker niet buiten het “Heet Kieken” in Wijnegem….  Maar de 

aanhouder wint. 

 En op een namiddag in november, toen het net was of de zomer 

weer in het land kwam, konden wij een afspraak versieren op de 

heide in Waasmunster. Voor een gezellige babbel over Elckerlyc, 

de VVKB en uiteraard de organisatie van de Europeade, waarin 

zij meer dan één vinger in de pap hebben:  Rita,al jaren als 

trésaurier van het internationaal comité, en Hilda als 

administratieve duizendpoot. 

Rita en Hilda zijn de jongsten uit een gezin van zes: vijf zussen en 
één broer. Als vrijwilligster was Rita in de zeventiger jaren al 
regelmatig present op dinsdag en donderdag op het secretariaat van 
de Vlaamse Volkskunstbeweging, dat toen nog aan de Isabella 
Brantstraat in Antwerpen gevestigd was. Het was evident dat ze 
aansloot bij Elckerlyc, de groep van Mon De Clopper.  Toen mama 
overleed vroeg Rita of haar jongste zus ook mocht meekomen naar 
de dansstonden omdat ze anders alleen thuis moest achterblijven. 
Maar hier stelde zich wel een ernstig probleem want je kon pas 
toegelaten worden vanaf je zestiende. Op voorwaarde dat ze steeds 
zou beweren dat ze al zestien was kon het oogluikend worden 
toegestaan. “Zo ben ik verscheidene jaren zestien geweest! “ lacht 
Hilda. 
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Sinds de zeventiger jaren tot op vandaag hebben beiden zich 
geëngageerd binnen de VVKB en de Europeade. Rita als o.a. 
schatbewaarder en Hilda als administratieve duizendpoot, zowel 
binnen de VVKB als de Europeade. Ze zijn als het ware de stille 
krachten geworden. Beide zussen zijn niet zo’n praters, maar 
veeleer doeners, werkers. En dat tot op vandaag! 

Ze hebben beiden heel wat edities van de Europeade mee gemaakt, 
mee uitgebouwd, van heel dichtbij mee beleefd. Als wij informeren 
naar de mooiste herinneringen, dan klinkt het als uit één mond: 
“Elke Europeade is op zich uniek door zijn locatie, zijn 

mogelijkheden, zijn problemen ook soms. Wenen was heerlijk, maar 

ook Riga, Martigny, Zamora, Klaipeda, Tartu, …O, er waren er 

zoveel!  Een prettige herinnering roept nog altijd Swalmstadt op. 

Het was heel warm en de optocht trok langs de velden van Treisa 

naar de gaststad. De brandweer had de wegen nat gespoten om het 

stof te blussen. Wij liepen met Elckerlyc vooraan en onze rokken 

werden in een mum van tijd kletsnat … Op een boerderij was net 

een trouwfeest aan de gang. Een Vlaamse groep danste op het erf 

de Rozenwals voor het jonge paartje, dat al uitkeek naar de 

ooievaar … Een heerlijke belevenis. En zo zijn er zovele…..” 

“Het is ook wel zo dat je als lid van de organisatie anders naar het 

gebeuren opkijkt dan als gewone deelnemer. Wij kennen de 

problemen die zich stellen en waarvoor vaak in laatste instantie 

nog een oplossing moet worden gezocht of gevonden. Het 

inkwartieren van regelmatig tot vijfduizend deelnemers is geen 

sinecure. Ook de catering vraagt ruime aandacht. Vandaar dat wij 

graag ons oor eens te luisteren leggen bij de groepen omtrent hun 

tevredenheid of hun aanmerkingen. … De jongste jaren zijn de 

reacties over het algemeen zeer positief!” 

“Het is ook zo dat de meest succesrijke Europeades zich in kleinere 

steden voltrekken. Daar is ook het contact met en de belangstelling 

van de bevolking het grootst. In een grootstad vormt het veelal een 

fait-divers tussen het al vrij gevuld jaarprogramma en gaat de 

Europeade wel eens verloren in de gewone drukte…. “ 



En Hilda verwijst ook al eens graag naar de 52ste editie van de 
Europeade volgend jaar van 5 tot en met 9 augustus in 
Helsingborg(Zweden) “ Het belooft ook dit keer een succesrijke 

editie te worden. Er zijn al heel wat groepen ingeschreven. 

Daartussen ook verscheidene nieuwe. Dat is alvast een gelukkige 

vaststelling. In 2016 zijn wij te gast in Namen en ook daar schieten 

de voorbereidingen heel goed op .… “  En Rita voegt er nog graag 
aan toe: “ Jaren gleden beleefden wij wel een paar moeilijke 

momenten maar nu zijn wij er weer bovenop en hebben wij de wind 

in de zeilen.” 

 

 

 

 

 

 

 

En ze besluiten als in koor: “De Europeade is een stuk van ons leven 

geworden. Elk jaar opnieuw die vriendschap ervaren, die 

levensvreugde in dans en muziek, in bonte klederdracht en met 

respect voor ieders volkseigenheid te mogen mee beleven … Het is 

als één grote droom, het jaarlijks treffen van een grote familie. 

Eens je door de microbe van de Europeade werd besmet, laat het je 

nooit meer los… Wij hopen van harte ons daar nog jaren te mogen 

en te kunnen blijven  voor inzetten!” 

Wij kunnen het niet mooier formuleren. Dank voor die heerlijke 
namiddag op de Waasmunsterheide bij de twee stille krachten van 
de VVKB en van de Europeade. Dit al bijna veertig jaar. Het droogje 
en het natje zetten het toeven in de Ommegangdreef als de kers op 
de taart! Of de chocolade op de heerlijke cake ! Oprechte dank ! 

                                                        Eddy Picavet 

 



In memoriam : Staf Cogneau 

Staf, 

Jij was en zal een vaste waarde 
in het volksdans- midden blijven. 
Jij genoot er van om geliefd te 
zijn zowel bij de muzikanten als 
dansers en zangers en in het 
bijzonder bij de vrouwen. 

Het viel bij iedere muzikant op hoe je met je voet het tempo aangaf 
of ons teken deed wanneer we moesten stoppen. Het viel 
waarschijnlijk zelfs bij de dansers op. Het aantal keren dat jij 
samen met muzikanten speelde, zijn ontelbaar. En jij wilde dat 
iedereen die wilde dansen, ook kon dansen op je muziek.  

Maar dan besefte je dat je beetje bij beetje moest afbouwen en je 
gaf op een subtiele manier de fakkel door.  

De meeste muzikanten die hier nu voor een laatste keer in jouw 
aanwezigheid samenspelen, nodigde je in mei van dit jaar nog eens 
uit, bij jullie thuis. Je vroeg ons toen om in de toekomst samen zorg 
te dragen voor jouw muzikale rijkdom en wij aanvaardden dit. Het 
was een aangename namiddag en iedereen genoot ervan. We 
maakten nog een uurtje muziek en we zagen dat het jou vermoeide 
en dat was vroeger nooit het geval. Maar je genoot er ook van om 
nog eens samen met ons muziek te maken.  

Staf, nu zullen je muzikanten zonder jou muziek voor de dansers en 
zangers blijven maken, maar geef een teken wanneer je nog eens 
met ons meespeelt. 

Staf, bedankt voor alles en tot wederhoren. 

 

Afscheidstekst van Hilde Gielis, voorgelezen door Hilde tijdens de 

gebedsdienst van Staf Cogneau op 23 augustus 2014  

  

 



OMTRENT FAMILIENAMEN  IN ONZE CONTREIEN 

Deel 2 

Aansluitend bij onze eerste bijdrage willen wij in dit tweede deel 

peilen naar de meest frequente familienamen in onze regio. Wij 

bundelden ze ook per provincie. 

Vooraf toch nog even stellen dat familienamen streekgebonden zijn, 
in die zin dat ze geconcentreerd in een regio voorkomen waar de 
bakermat van de naam lag. Dat was zeker het geval toen er nog 
maar weinig behoefte was of de noodzaak bestond om zich ver 
buiten de regio te verplaatsen. Vandaag ligt dat wel helemaal 
anders. Toch waren er vroeger ook al families die verhuisden, zo 
naar de stad die een grote aantrekkingskracht uitoefende. 

Zo treft men de naam Marynissen in Vlaanderen (provincie 
Antwerpen) en de familienaam Konijn in Nederland (Noord-Holland) 
regelmatig aan. Een kleiner aantal courante namen als Van den 
Berg, Peeters, De Jong, Janssen, die tegelijk op verschillende 
plaatsen ontstonden, hadden een ruimere verspreiding en komen in 
grote delen van het taalgebied voor.  

Uit de verspreiding van zijn familienaam in een aaneengesloten  
gebied in een bepaalde streek kan ook worden afgeleid dat de 
gemiddelde Vlaming bij voorkeur in zijn geboortestreek blijft 
wonen. Nederlanders verhuizen iets vaker. 

Ook nog stellen dat familienamen taalvormen zijn, die ontstonden 
uit soortnamen in een tijd dat het Nederlands nog geen eenheidstaal 
was. Zij weerspiegelen dan ook de variatie die er in het oudere 
Nederlands was. 

Rond de eeuwwisseling waren er in de bevolkingsregisters van de 
Belgische gemeenten in het totaal 316.295 verschillende 
familienamen geregistreerd.  

Gesteld mag ook dat op lange termijn steeds meer mensen dezelfde 
familienaam zullen dragen, terwijl een groot deel van de nu al 
zeldzame namen over één of twee generaties verdwenen zullen 



zijn. In de toekomst zullen steeds meer Vlamingen Peeters of 
Janssens noemen . In Nederland zal dat De Jong of De Vries zijn. 

De top 1O van meest frequente familienamen 

In ons land In Nederland 

1. Peeters 1.De Jong 

2. Janssens 2.Jansen 

3. Maes 3.De Vries 

4. Jacobs 4.Van den Berg 

5.Mertens 5.Bakker 

6. Willems 6.Van Dijk 

7. Claes 7.Janssen 

8. Goossens 8.Visser 

9. Wouters 9.Smet 

10. De Smet 10.De Boer 

Per provincie 

Antwerpen 

1. Peeters  2. Janssens  3. Wouters  4. Mertens  5. Jacobs   
6. Aerts  7. Maes   8. Claes  9.  Vandenbroeck  10. Goossens 

Vlaams Brabant 

1. Janssens  2. Peeters  3. Jacobs  4.Willems  5. Mertens   
6. Wouters  7. Michiels   8. Goossens  9. Decorte  10. Smet 

Oost-Vlaanderen 

1. Desmet  2. Declercq  3. Vandevelde  4.Devos  5. Vandamme   
6. Maes  7. Dewilde 8. Janssens  9.  Decock  10. Smet 

 

 



West-Vlaanderen 

1. Desmet  2. Devos  3. Maes  4. Vandenberghe  5. Declercq   
6. Claeys    7. Vandamme 8. Verstraete  9. Declerck  10. 
Verhaeghe 

Limburg 

1. Claes  2. Peeters  3. Janssen  4. Hermans  5. Martens   
6. Jacobs  7. Gielen  8. Thijs 9. Lemmens  10. Willems 

Met de invoering van de dubbele naamvorming zal het in de 
toekomst heel wat moeilijker worden de stamboom van een familie  
samen te stellen. Vandaar het hardnekkig verzet van de 
stamboomsamenstellers. 

Bronnen: 

- Woordenboek van de familienamen 

in België en Noord-Frankrijk( grondig 
herziene en vermeerderde uitgave 
door Dr Frans Debrabandere 
(Uitgeverij L.J.Veen, 
Amsterdam/Antwerpen 2003) 

- Ann Marynissen, hoogleraar 

Nederlandse taalkunde, Universitätzu 
Köln 

                                         Eddy Picavet 

 

Voor uw agenda 

Za 10 JANUARI 2015 

VVKB Nieuwjaarsfeest 

Aanvang 18.30 uur Feestmenu en dansfeest met live orkest 

Locatie : Salons Mantovani, Doorn 1 te 9700 Oudenaarde 

Prijs : € 50   Inschrijven via VVKB secretaris Lieven Stubbe  

Mail : lieven.stubbe@telenet.be  



Zo 8 FEBRUARI 2015 

Volksdansfeest van vkg. De Klepperman Mol 

Aanvang 14 uur  

Locatie : PC Ginderbuiten, Kapellestraat 90 te 2400 Mol 

Prijs : Gratis  Meer info : Herman Boyen : 014 / 70 69 70 

Mail : klepperman@telenet.be  

Za 21 FEBRUARI 2015 

Volksdansfeest van vkg. Brabo Spoor Antwerpen 

Aanvang 19 uur  

Locatie : Nieuwe kantine Antwerpen Centraal, Koningin Astridplein  

te 2418 Antwerpen 

Prijs : €3   Meer info : Sonja Lenchant GSM : 0494 / 13 10 38 

Za 28 FEBRUARI 2015 

Volksdansfeest van vkg. Reinaert Mortsel 

Aanvang 20 uur  Bal met Vlaamse en West–Europese dansen. 

Locatie : ’t Parkske, Edegemsestraat 26 te 2640 Mortsel  

Meer info : reinaert.mortsel@telenet.be 

Za 7 MAART 2015 

Volksdansfeest van vkg. ’t Veerke Burcht 

Aanvang 20 uur, programma met Vlaamse en internationale dansen 

Locatie : JC Den Trechter te 2070 Zwijndrecht  

Meer info : info@tveerke.be 

Za 28 MAART 2015 

VVKB Volksdansfeest ‘t Bal 

Aanvang 20 uur, volksdansbal met live - orkest 

Locatie : Salons Mantovani, Doorn 1 te 9700 Oudenaarde  

Prijs : € 5   Inschrijven via VVKB secretaris Lieven Stubbe  

          Mail : lieven.stubbe@telenet.be 



De Raad van Bestuur van de Vlaamse Volkskunstbeweging 

nodigt alle leden vriendelijk uit op het 
 

VVKB Nieuwjaarsfeest 
Zaterdag 10 januari 2015 – salons Mantovani Oudenaarde 

 

U wordt verwelkomd met 

Aperitief  

vergezeld van een assortiment van warme en koude hapjes 

 

Het voorgerecht wordt u aangeboden in buffetvorm en bestaat uit 

Ossenhaascarpaccio “Chambard” 

Crumble van tomaat en mozzarella buffala met Enaamse ham 

Parmentierroomsoep met preisnippers en gruyèrekaas 

Gebakken zalmfilet op een bedje van prei en Chardonnaysaus 
 

Het hoofdgerecht wordt u aan tafel geserveerd 

Belgisch wit blauw dunne lende met choronsaus in een cirkel van 

marktgroenten 
 

Als dessert wordt u aan tafel aangeboden 

een samenspel van huisgemaakte nagerechten 

 
Mokka met chocolaatjes 

 

Wijn, water 

 

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM              Deelnameprijs 50 euro.  

 

Inschrijvingen via het VVKB-secretariaat, graag voor 01/01/2015 

Mail : lieven.stubbe@telenet.be 

 
 



SPROKKELINGEN  

 

 

 
OPROEP 
Met de regelmaat van een klok vallen “De Rommelpot”, ledenblad 
van de vkg REYNOUT (Dendermonde), en “’t Boetiekske” , een 
uitgave van de vkg DE VLASBLOMME (Bissegem) in de bus. Met niet 
alleen weetjes, verslagen, een leuke tekening of foto ,zelfs een 
kroniekje rond biersoorten of een mopje, naast gezegden of 
herinneringen uit de oude doos. Wij maken ons sterk dat er nog heel 
wat meer groepen zijn die via een blad de band tussen bestuur en 
basis nauwer weten aan te halen. Vandaar deze oproep naar alle 
groepen toe.. Hebben jullie ook een ledenblad of tijdschriftje – hoe 
bescheiden ook – zend ook ons een exemplaartje door.  
Naar Eddy Picavet, Martelarenlaan 3/003, te 9160  Lokeren. Het ligt 
in onze bedoeling daaruit eventueel een nieuw rubriekje in “De 
Driesprong” te lanceren en regelmatig de werking van de groepen 
(activiteiten, verslagen, gebeurtenissen allerlei, ….)  in de aandacht 
te brengen. Wij kijken er naar uit. Hartelijk dank bij voorbaat  
 
INSTITUUT VOOR VOLKSKUNST 
Het is ook telkens uitkijken naar VOLKSKUNST, het driemaandelijks 
tijdschrift voor de studie en de verspreiding van de Vlaamse 
Volkscultuur, een uitgave van het I.V.V. En dan toch speciaal naar 
de bijdrage van Gert Laekeman, voorzitter en wetenschappelijk 
medewerker aan de K.U.L. Zoals steeds weet hij op een speelse, 
ludieke manier dit keer zijn impressies rond de zomerfestivals te 
omschrijven tegen de rijke perenoogst, het sluiten van de Russische 
grenzen voor ons keurfruit en de goede voornemens van Sven Gatz, 
de nieuwe minister voor cultuur, inzake vrijwilligerswerk en de 
strijd tegen de regelgeverij. Gert besluit met de hoop dat het niet 
bij  goede voornemens blijft. “Anders zitten wij als vrijwilligers 
(weer) met de gebakken peren” Aldus de voorzitter IVV en goede 
vriend nog.! 
Verder in het nummer van september een dankbare groet aan Sieg 
Verbeelen en zijn Gustel om hun jarenlange inzet bij de uitbouw 
van o.a. het Wereldfestival van Schoten, dat vandaag “Hello 
Schoten” heet. In hetzelfde nummer belicht Dr Henri Vanoppen nog  
de Biedermeier -  cultuur als element van mode en streekdracht. 



DE KAAP OMZEILD 
In de voorbije weken schreef Eddy Picavet, redactielid, zijn 
honderdste cursiefje of zoveel impressies rond allerlei gewone 
dingen van alledag die onder de titel “Midden rondom ons” al in een 
tweetal brochures werden gebundeld. Een derde en laatste 
bundeltje mag tegen volgend jaar worden verwacht. Ondertussen  
zal je in “De Driesprong” met nog meer cursiefjes kunnen 
kennismaken. Zo o.a. met  “Door het dolle heen”, “Bij potten en 
pannen“, “Memories” en “Humor langs de straat”. Veel leesgenot ! 
 
NIEUWE PUBLICATIE 
In 2011 startte de werkgroep Volkscultuur van het Algemeen 
Nederlands Verbond met een uitgebreide enquête. Met als doel een 
beeld te krijgen van de tradities die leven in schuttersgilden, 
volkskunstverenigingen en groepen, die opkomen voor de 
instandhouding van de regionale taal en cultuur , zoals de Limburgse 
vereniging Veldeke. Het resulteerde in de publicatie  “Tradities in 
beweging in Vlaanderen en Zuid-Nederland”. Een uitgave van 
Academia Press in redactie van Stefan Top. Daarin ook een bijdrage 
rond “Tradities bij de Vlaamse Volkskunstbeweging (VVKB) door 
André Dewitte, ondervoorzitter.  In een volgende editie hopen wij 
daar uitgebreid op terug te komen. Ondertussen toch al vermelden 
dat het handig boekje voor leden van de VVKB aan de prijs van  
21,50 euro wordt aangeboden en kan besteld bij het secretariaat 
van de VVKB, p/a Lieven Stubbe (lieven.subbe@telenet.be). 
 
EUROPEADEFILM 
Fred Scholliers bundelde in twee dvd’s beelden uit de”Europeade in 
Kielce” (2014) en een overzicht van “50 Jaar Europeade”, dit met 
archiefbeelden vanaf 1969 tot 2013.  

De dvd “Europeade in Kielce (Polen)” en “50 Jaar Europeade” 
kunnen besteld worden bij Fred Scholliers,Gentsesteenweg 77,9200 
Dendermonde (052/21 274 34) of fred.scholliers@telenet.be. Prijs;  
€ 10 voor “51ste Europeade 2014 in Kielce (Polen)”, € 10 voor “50 
Jaar Europeade”. Met verzendingskosten € 13. Warm aanbevolen.  

 

 



Vlaamse vendeliers schitteren op de Europeade, 

dankzij een mooi voorbeeld van samenwerking. 

 

Wie er bij was in Kielce (Polen) deze zomer zal het kunnen beamen. 
Het optreden van de Vlaamse vendeliers op de openingsavond mocht 
gezien worden. 

In totaal stonden niet minder dan 20 vendeliers uit 6 verschillende 
groepen, samen op het podium en leverden een prachtige versie af 
van de Dubbele Ronckaert. 

Dit alles ook dank zij een geweldig gelegenheidsorkest, onder 
leiding van Vincent Verhelst, die een tiental muzikanten uit de 
verschillende groepen rond zich wist te verzamelen. 

De samenwerking van de verschillende deelnemende Vlaamse 
vendeliersgroepen aan de Europeade werd ook dit jaar ondersteund 
door Vendelen.net, het onafhankelijk platform ter promotie van het 
vendelzwaaien, dat intussen 3 jaar actief is. 

Vendelen.net biedt de groepen en het Europeade Comité 
Vlaanderen haar diensten aan om de overeengekomen vendelreeks 
aan te leren op hun jaarlijkse Open Cursusdag in het voorjaar en 
door het inrichten van een generale repetitie voor het vertrek naar 
de Europeade stad. 



Vendelen.net is ontstaan als reactie op het stopzetten van de 
themacommissie Vendelzwaaien binnen Danspunt en tracht alle 
mogelijke initiatieven te nemen om alle mogelijke disciplines van 
vendelzwaaien te promoten en daarbij in alle neutraliteit te 
werken.  

Ook voor de volgende edities van de Europeade zal Vendelen.net 
waar mogelijk haar medewerking verlenen om de samenwerking 
tussen de verschillende groepen, over de federaties heen te 
realiseren. 

De vendelreeks voor de Europeade van 2015 in Helsingborg is nog 
niet bepaald, omdat dit ook zal afhangen van de deelnemende 
groepen. Vendelen.net doet hierbij dan ook een oproep aan de 
deelnemers om suggesties door te geven via info@vendelen.net. 

Wens je meer info over vendelen.net ? Surf dan naar 
www.vendelen.net en meldt je aan. Zo krijg je tijdige alle info over 
vendelevenementen en cursussen in het ganse land. 

Philip Bogman 

Nieuwjaarswens 

De vedelaar zit 
op het dak en speelt 
de mooiste liedjes 

en hupse melodietjes 
vol voorspoed, vrede 

en geluk; 
van levensvreugde, 

goedheid en verlangen 
voor klein en groot, 

In alle rangen. 
Grijp in ’t nieuwe jaar 

alvast je kans : 
Ga niet door ’t leven … 

Dans !                             

Eddy Picavet 
 



Een gezellig gebeuren 

De laatste zaterdag van oktober bliezen de oud-getrouwen van de VVKB 
en  de vrienden van de Europeade al voor de  negende maal verzamelen 
in het gastvrije clublokaal van Reynout-Dendermonde in Grembergen. 
Voor het jaarlijks gezellig samenzijn met als “plat de résistance “ de 
première van de dvd van de jongste Europeade in Kielce (Polen). Maar 
Fred Scholliers had ook nog voor een toetje gezorgd met de 
samenstelling van een overzicht, samengesteld uit meer beeldmateriaal, 
van “Vijftig jaar Europeade” in woord en beeld. 

In zijn welkomwoord riep Fred de herinnering op aan Willy Cobbaut,  die 
ook mee aan de wiegstond van dit jaarlijks treffen sinds 2006. Een 
emotioneel geladen moment. 

Tussen een droogje en een natje, met smaak gepresenteerd door Magda 
en Lieve,  grabbelde Eddy Picavet met gulle hand uit zijn rijke 
cursiefjestrommel met thema’s als de wereldkampioenschappen voetbal 
in Brazilië, de euforie rond de prestaties van onze Rode Duivels en het 
aantreden van Charles Michel als nieuwe premier. Ook kokkerelde hij 
tussen potten en pannen met Jeroen Meeus en Piet Huysentruyt en had 
het ook over zijn meerwaarde sinds hij zich een weliswaar bescheiden 
tattoo had laten inbranden….  Als toetje bracht hij ook nog een 
emotionele impressie van wat hij in de tuin van het woonzorgcentrum 
regelmatig kan observeren. Dat alles overgoten met een milde humor die 
we van hem gewoon zijn. 

Dat was nog maar de prelude tot de voorstelling van de twee 
aangekondigde dvd’s “Vijftig jaar Europeade”, samengesteld uit divers 
beeldmateriaal, en de ”Europeade 2014 voor het eerst in Kielce in 
Polen”. Mooie beelden, gedragen op de sonore stem van Fred en speelse 
volksmuziek door meer groepen uitgevoerd. Een warme getuigenis van 
het geloof in de Europese volksculturen en een credo van levensvreugde 
en warme vriendschap. Twee documenten om zeker in huis te hebben ! 

In zijn slotwoord dankte Armand de Winter, internationaal Europeade-
voorzitter, de initiatiefnemers voor het gepresteerde werk en deed hij 
ook een warme oproep om de Europeade trouw te blijven. 

Het minder gelukkige tijdstip (met het begin van de herfstvakantie) was 
er wel oorzaak van dat er minder deelnemers waren dan bij de vorige 



edities. In elk geval hadden de afwezigen ook dit keer weer ongelijk 
want het was eenvoudig, gezellig als vrienden ondereen !       

                                                                                                       
Eddy Picavet 

 



HET IVV WORDT 50 ! 

Op zaterdag 29 november sloot het IVV, het Instituut voor Vlaamse 
Volkskunst, zijn feestjaar ter gelegenheid van het vijftigjarig 
bestaan af. Het feest vond plaats in het Sportcentrum De Klavers in 
Belsele. 

Voor wie het niet zou weten: IVV stelt zich tot doel het opzoeken, 
verzamelen, vastleggen en uitgeven van Vlaamse volksdansen, 
volksmuziek en vendelen en te ijveren voor de uitbreiding van een 
Vlaams dans- en vendelrepertoire. IVV is geaccrediteerd door 
UNESCO als expertisecentrum voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. 

De feestelijke dag begon met de statutaire algemene vergadering 
voor de leden. 

Na de middag was er een “doe-forum volksdans”, waaraan een 
twaalftal groepen – waaronder ook een aantal VVKB-groepen – actief 
deelnamen. Het werden demonstratiedansen met deskundige uitleg 
door de verschillende choreografen/groepsleiders, met tussendoor 
ook een gemeenschapsdans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de late namiddag was er dan een receptie, waar VVKB goed 
vertegenwoordigd was door de voorzitter en andere mensen van het 
bestuur. Burgemeester Lieven Dehandschutter van Sint-Niklaas 
stelde als ervaringsdeskundige dat we in Vlaanderen spijtig genoeg 

 

Fo
to

 :
 F

re
d 

Sc
h
ol

li
e
rs

 



regio’s/landen wel kent en hij geeft als voorbeeld Estland, 
Catalonië en Wales. Het werk dat IVV doet is daarentegen zeer 
waardevol, de initiaties die worden georganiseerd en dan vooral het 
materiaal dat wordt geregistreerd. Voorzitter Gert Laekeman 
dankte alle vroegere en huidige medewerkers en stelde vast dat wat 
IVV in die 50 jaar heeft gerealiseerd niet meer verloren zal gaan en 
beloofde dat het instituut op hetzelfde elan doorgaat. 

Aansluitend aan de receptie werd er getafeld met een prachtig en 
lekker Breughelfestijn. 

 

De dag werd 
afgesloten met een 
druk bijgewoond 
volksdansbal, waar 
de verschillende 
aanwezige 
muziekensembles ten 
dans speelden tot in 
de late uurtjes. 

 

 

 

’s Anderendaags werd aan deze feestdag nog een verlengstuk 
gebreid in Herentals, in de BLOSO- sporthal, waar een 
vendeliersverbroedering plaatsvond. 

 

Fred Scholliers 
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Gouwdansavond 

West-Vlaanderen. 

 

 

 

Ieder jaar ontvangt een West-Vlaamse VVKB-groep de andere 
volkskunstgroepen uit de gouw voor een gezellige gouwdansavond. 
Meestal bestaand uit een etentje met aansluitend een 
volksdansavond.  

 

Volkskunstgroep 't Vrij Uurke uit 
Zedelgem viert dit jaar zijn 35ste  
jubileum en was de gastheer. 

 Alle VVKB-groepen waren op 
zaterdag 4 oktober 2014 
uitgenodigd om zoals de voorbije 
jaren steeds het geval was, hun 
beste beentjes voor te zetten en 
er een sfeervolle, lekkere en 
muzikale dansavond van te 
maken.  
Om 19u was iedereen in de 
gymzaal van de middenschool 
Spes Nostra - De Leeuw te 
Zedelgem verwacht. 
 

 
Er waren 74 ingeschrevenen die aan lange tafels plaats konden 
nemen om met elkaar kennis te maken of bij te praten tijdens een 
aperitief en maaltijd plus koffie met gebak. De ingeschreven 
groepen waren Canteclaer uit Zwevegem, Die Boose uit Izegem, De 
Hovelingen-Viking uit Gistel, Les Joiveignes uit Armentiers, De 
Marliere uit Bissegem, Scraminkel uit Sente, Tijl uit Kortrijk, De 
Vlasblomme uit Bisssegem, Zannekin uit Veurne en gastgroep ’t Vrij 
Uurke uit Zedelgem.  
Mijn vrouw Mia en ik kregen een plaats toegewezen aan de tafel van 
vkg. Scraminkel uit Sente en maakten ook kennis met Patrick en 
Marie-Christine Bollier twee boeiende mensen van de Franse groep 



Les Jouveignes uit Armentiers die naast Pieter De Backere aan tafel 
zaten. Patrick geeft in Frans-Vlaanderen cursussen Vlaamse dansen 
en is ondermeer de samensteller van het folkbundel Danses 
Flamandes vol.6. Hij leert in Frankrijk dus de rijke traditie van onze 
Vlaamse dansen aan, voor een breed publiek. 
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Na de maaltijd, deze keer werden wij vergast op een enorme 
Spaanse paëlla, en na het dessertbuffet werd rond 22 uur de 
dansavond ingezet. Jeanne Vandenbussche stelde het programma 
samen en leidde ons ten dans. 
 
Wij beleefden samen een zeer gezellige gouwdansavond en danken 
speciaal de vkg ’t Vrije Uurke voor hun gastvrijheid en Jeanne en 
de live-muzikanten voor hun vlotte begeleiding van de 
volksdansavond. 
 

Eddy Leperc 

 

 

 



Pier de ijslandvaarder 

Ter gelegenheid van de 35ste verjaardag van volkskunstgroep ’t Vrij Uurke 
uit Zedelgem bracht men op zondagavond 9 november een voorstelling in 
cc De groene Meersen van Pier De ijslandvaarder. Net zoals bij een 
vorige jubileum met “het dagboek van Manse” zorgde de volkskunstgroep 
voor een samensmelting van filmprojecties, met dans en muziek. 
Speciaal deze keer was er de geslaagde samenwerking met het 
jongerenkoor Artiriacum uit Aartrijke.  

Het verhaal begon met de begrafenis van 
de vrouw van Pier. Er volgde een terugblik 
over het dorpsleven, hun huwelijk, de 
feesten en natuurlijk ook de grote trek naar 
de visgronden van ijsland. Dit werd telkens 
vertolkt met mooie dansen en begeleid 
door zang van het jongerenkoor en de eigen 
groepsmuzikanten.  

Kortom het was een streling voor het oog. Tot slot werd voorzitter 
Johnny Eecloo door de leden in de bloemetjes gezet voor zijn jarenlange 
inzet voor de groep. We kijken al uit naar de volgende 
jubileumvoorstelling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koen Denduyver 
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Uitreiking van de van de 41ste Marnixring- erepenning 
 
De serviceclub Marnixring reikte op 15 november 2014 zijn 41ste  
erepenning uit, en wel aan de Europeade. De uitreiking vond plaats 
in het Congrescentrum Ter Elst in Edegem.  
“De Marnixring kan jaarlijks een erepenning uitreiken aan een 
natuurlijk of een rechtspersoon die geen lid is van de vereniging en 
die zich hoogst verdienstelijk heeft gemaakt in de geest van onze 
doelstellingen”, zo leidt de algemeen protocolmeester Gui Van Gorp 
de vergadering in.   
De voorzitter van de Ring Antwerpen Violier, Peter de Vos, stelt: 
”Naar aanleiding van de 50steverjaardag van de Europeade, was onze 
Ring van mening dat deze organisatie in aanmerking komt voor de 
Marnixring-erepenning, omdat zij zich hoogst verdienstelijk maakt in 
de geest van onze doelstellingen. De voortrekkersrol, die door tal 
van Vlamingen bekleed wordt op sleutelposten binnen deze 
organisatie, draagt bij tot de uitstraling van de Nederlandse cultuur 
op het internationaal forum. De Europeade bevordert de 
vriendschap tussen mensen, ongeacht hun levensbeschouwelijke en 
politieke overtuiging en evenals de Marnixring voert zij solidariteit, 
verstandhouding en vrede hoog in het vaandel. Daarom heeft een 
organisatie als de Europeade nog steeds een onvervangbare taak te 
vervullen. Daarom is het naar onze mening ook een schande dat zij 
dit moet doen zonder één Eurocent ondersteuning vanwege het 
officiële Europa.“ 

 



Na een filmische impressie van 50 jaar Europeade, mag Luc Van den 
Brande, oud-minister-president van de Vlaamse Gemeenschap, oud-
voorzitter van het Europees Comité van de regio’s, voorzitter van de 
Raad van Bestuur van de VRT, het Laudatio uitspreken. Hij begint 
met een uitgebreide uiteenzetting van de noodzaak van eenmaking 
in Europa, een eenmaking die niet begon met een Europa van de 
culturen, maar met de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, 
die er toe moest leiden dat de nationale industrieën, die mede aan 
de basis lagen van de massale verwoestingen in beide oorlogen, 
werden omgebogen naar een gemeenschappelijke evolutie die voor 
allen welvaart moest brengen. Na zovele jaren Europese Unie vraagt 
spreker zich af welk Europa we willen, daar waar naast de 
toenemend globalisering  toch een toenemende bewustwording 
groeit van kleinere identiteiten.  
Europa heeft belang bij eenheid, maar evenzeer bij diversiteit! En 
vandaar dat het effectief de grote verdienste is van de Europeade, 
ook na 50 jaar, om ziel te geven aan en voor Europa. En weet dat 
dit sporen gekregen heeft op andere plaatsen, want elk jaar is er, 
geïnspireerd door de Europeade, de grote conferentie in Berlijn 
“The soul of Europe”; Als drie kernwoorden staan daarbij centraal: 
vrede, sociale ontwikkeling en cultuur in culturele 
verscheidenheid.” 
“Daarom wil ik grote dank uitspreken, omdat Europeade en de 
Europese Gemeenschap niet alleen in elkaars verlengde liggen maar 
omdat de Europeade zaken in beweging brengen het sneller doet 
dan de instellingen die het met vertraging waar maken. De wet 
volgt altijd met vertraging de werkelijkheid. Dit ongelooflijk project 
is een ongelooflijk voorbeeld van het belang van culturele 
diplomatie!  En het is in groot vertrouwen dat ik dank zeg aan al 
diegenen die al die jaren de beweging geleid hebben, in respect 
voor verscheidenheid, verenigd door onze gemeenschappelijke 
Europese waarden, en verbonden door vriendschap. Daarom dat ik 
dank, waardering en laudatio wil zeggen aan de Europeade”.  
 
 
 
 
 
 
  



De algemeen voorzitter van Marnixring Internationale Serviceclub, 
Jan Verleysen, mag dan de erepenning overhandigen, en stelt in zes 
talen: “Met het versterken en uitdragen van onze volkscultuur in al 
zijn vormen en diversiteit, heeft de Europeade terecht de erkenning 
van de algemene vergadering van de Marnixring gekregen!” 
 
De voorzitter van het Internationaal Europeadecomité, Armand de 

Winter, dankt de algemene 
Voorzitter en de 
bestuursleden voor de 
vereremerking. Hij dankt de 
sprekers voor de woorden 
van waardering en denkt in 
zijn dankwoord ook aan alle 
mensen die de Europeade 
hebben gemaakt tot wat ze 
is: stichter Mon de Clopper 
en alle medestichters, zijn 
voorganger Bruno Peeters, 
de leden van het 
Internationaal en het Vlaams 
Europeadecomité,de 
regisseurs en alle 
medewerkers en in het 
bijzonder Hilda Ryssaert, de 
permanente secretaresse van 
het IEC. Hij blikt terug naar 
vorige Europeades en 
schouwt vooruit naar 
Helsingborg, Namur en 
Turku.  

 
 
Hij betreurt tussendoor dat “Brussel” nog altijd niet goed heeft 
begrepen wat de Europeade betekent  
In de afsluitende receptie wordt nog in het lang en breed van 
gedachten gewisseld over Europa en de Europeade. 
 

Fred Scholliers 
 



Tussen potten en pannen … 

Waar ons moeke er nooit is in geslaagd, 
is me de handen uit de mouwen te leren 
steken in de keuken. Vrij vroeg al 
ontdekte zij mijn “(on)handigheid”. En 
kreeg ik geen toegang tot haar koninkrijk 
als ze met potten en pannen bezig was. 
O ja, wel om af te wassen of de vaat 
terug op te bergen; ook wel om de tafel 
te dekken of af te ruimen. Voor de rest 
moest ik uit haar koninkrijk blijven. De 
tafel dekken of afruimen kon nog net, 
ook al slaagde ik er ooit in vier borden 
ineens te laten vallen en de oortjes van 
een suikerpot temolesteren. 

Wat echter op het bord kwam was 100 % haar werk. En het moet gezegd dat 
ze – wel regelmatig na raadpleging van het kookboek van de Boerinnenbond – 
het meer dan voortreffelijk deed. Toen wij trouwden woog ik nog geen vijftig 
kilo. Mijn gewicht dat in de loop van de jaren regelmatig de hoogte is 
ingegaan,  heb ik wel integraal aan haar te danken . Ze was werkelijk mijn 
eigenste keukenprinses. 

Maar anderzijds heb ik het zelf nooit verder gebracht dan een ei te bakken of 
een maaltijd in de microgolf op te warmen. Ik heb er vandaag zelfs nog niet 
het minste benul van wat het betekent “au bain marie”, een ei pocheren of 
groenten blancheren. O ja, een koffie maken met de Senceo lukt me ook nog 
wel! 

Meester-koks noem ik kunstenaars; tovenaars of magiërs met zoveel 
ingrediënten die een ideale en verrassende toets aan al dat heerlijks geven 
dat via de maag de liefde van de man uitmaakt. 

Ik zei het al: ons moeke was een echte keukenprinses. Haar “Paling in het 
groen”, haar “Kip op z’n jagers”, haar “PrinsOrloff”, haar “Hazenrug met 
appeltjes of veenbessen” , haar moot kabeljauw met een botersaus, zelfs 
haar “Konijn met pruimen op grootmoeders wijze”, haar lamskroontjes, … 
waren stuk voor stuk heerlijkheden die weinigen haar nadeden. En daarbij dan 
nog  een heerlijk glas ( ook wel meer!) rood of wit…. Het vormden zalige 
momenten! O ja, ik mocht ook altijd wel helpen om de kroketten door de 
chapelure te rollen. 

 



Het is wel opvallend hoeveel kookrubrieken je vandaag op radio of televisie 
terugvindt. En ook de publicaties  van kookboeken met streekgerechten of 
exotische schotels swingen de laatste tijd de pan uit.  De uitleg , 
omschrijvingen of commentaren van een Dirk De Prins laten je al watertanden 
; de bereidingen in zijn eigen potten en pannen van Piet Huysentruyt of de 
“Dagelijkse Kost” die Jeroen Meus serveert, zijn stuk voor stuk een streling 
voor het oog, het oor en zeker niet het minst voor de tong.  Zij zijn, samen 
met Peter Goossens, Pierre Wijnants, Roger Van Damme, Geert Van Hecke, 
Luc Bolle, Marc Paesbrughe en meer anderen de Escoffiers en Bocuses van 
onze regio’s. Piet moet daarbij beslist uit het onderwijs komen want hij sluit 
altijd steevast af met “Wat hebben wij vandaag geleerd ?”net als De Vaganten 
zich destijds in hun gelijknamig populaire  liedje afvroegen. En dan zwijgen 
wij nog over o.a. “De Karmeliet”, “Het Hof van Cleve”, “Hertog Jan”, 
“Comme chez Soi”, de “Orangerie du Pêcheur”, de Sir Anthony Van Dijck, … 
allemaal tempels van de gastronomie …. 

Ik bewonder die mannen. Opvallend dat het veelal heren zijn die in de potten 
roeren …. 

Ik heb doorheen de jaren wel geleerd dat er in dat métier twee soorten 
mensen bestaan : zij die de kunst van het koken, bakken en braden virtuoos 
beheersen en zij die er wat graag met volle teugen van kunnen genieten. 

 Ik behoor tot deze laatsten. 

                                                                                Eddy Picavet 

Wist je dat dit reeds de 50ste Driesprong is die je aan het lezen bent ? 

Vroeger had VVKB ook een ledentijdschrift namelijk “De Grote Ronde” met 

heel wat groepsnieuws, berichten over activiteiten, artikels over kledij, 

dansbeschrijvingen, familienieuws, enz,…  

Wijlen Bert Van Woensel uit Sint-Niklaas tekende lange tijd als 

hoofdredacteur, met redactievergaderingen in de Isabella Brantstraat en 

later in de Baron d’Hanislaan te Antwerpen.  

Er was toen ook het tijdschrift voor de kinder -en jeugdgroepen :“De 

Kleine Ronde” telkens met een voorwoordje van tante Sien.  

Sinds 2007 werd de Driesprong boven de doopvont gehouden als VVKB-

tijdschrift om de binding met de leden en de groepen te herstellen en te 

bewaren. Op naar de volgende 50 nummers ! 

 



Beknopt verslag van de algemene vergadering van 16/10/14 

 

Op 16 oktober vond alweer een algemene vergadering plaats. Het 
was de derde en de laatst geplande algemene vergadering van dit 
jaar. We proberen het aantal algemene vergaderingen te beperken 
en zijn blij dat geëngageerde leden van onze groepen zich dan ook 
drie maal per jaar vrijmaken voor het mee dragen van ‘onze’ 
vereniging. Juridisch is de algemene vergadering het hoogste 
beslissingsorgaan van de vzw. Daarnaast is het één van de 
ontmoetingsplaatsen van de vertegenwoordigers van de diverse 
groepen waar je voelt dat onze vereniging leeft. Getuige hiervan is 
steeds het hoog aantal aanwezigen. 
We staan even stil bij enkele agendapunten. 

Lidgelden en verzekeringspremies 2015 

Als een van de eerste agendapunten werden de lidgelden en 
verzekeringspremies voor volgend jaar vastgelegd. De algemene 
vergadering besliste om voor volgend jaar de lidgelden en premies 
te behouden. 
Concreet betekent dit dat het groepslidmaatschap voor een jaar 60 
euro bedraagt. Hierin zijn 3 abonnementen voor De Driesprong 
inbegrepen. Wil je nog extra groepsleden abonneren? Dat kan nog 
steeds voor 5 euro extra per abonnee. 
Individuele leden betalen 15 euro voor een jaar lidmaatschap. Zoals 
vroeger reeds beslist, verschijnt ons ledentijdschrift 4 maal per 
jaar. 
Om een en ander administratief te vereenvoudigen, lopen deze 
abonnementen in de toekomst per burgerlijk jaar. 
Verzekeren via VVKB kan ook nog voor dezelfde verzekeringspremies 
zoals voorheen, zijnde 3 euro per verzekerd lid per jaar. 
In de loop van november worden de groepen over de 
lidmaatschappen en verzekering aangeschreven. 
 

Terugblik op voorbije activiteiten 

Er werd teruggekeken naar voorbije activiteiten. 
Zo was er het Sint-Jansweekend, dat zoals de naam het doet 



vermoeden, eind juni plaats had. Ruim 80 enthousiaste deelnemers 
vergaten hier de examenstress en zetten zo de grote vakantie in. 
Het jeugdcollege kreeg dan ook een meer dan verdiende pluim 
vanwege het bestuur voor hun werking. 
We zien reeds uit naar de jubileumeditie die eind juni 2015 aan zee 
(De Haan) gevierd wordt. 
 
Diverse groepen namen deel aan de Europeade in Polen. Deze 
overtrof de verwachtingen van vele deelnemers. Rond dit punt 
werden o.a. ideeën uitgewisseld en praktische tips meegegeven 
omtrent de verplaatsingen naar de volgende editie in Zweden. 
 
De nabije toekomst 

Verschillende activiteiten, die ondertussen reeds plaatsvonden, 
werden verder toegelicht of ook hier werd nog van gedachten 
gewisseld. 
Zo kwam ‘Het gezellig samenzijn’ ter sprake, waar enkele van de 
organisatoren het verloop lieten kennen. Terloops werd melding 
gemaakt dat Eddy Picavet zijn 100ste cursiefje geschreven had. Als 
trouwe lezer van dit ledentijdschrift heb je reeds van vele 
‘mijmeringen’ van Eddy mogen meegenieten. 
Het danscollege lichtte ook het komende dansatelier-mix toe.  
Traditiegetrouw vindt in januari ook de nieuwjaarsbijeenkomst 
plaats.  
Hierop worden eveneens de ‘gouden VVKB-speldjes’ aan 
verdienstelijke leden uitgereikt. Een teken, waarover een lid later 
in de vergadering voorstelde om het met fierheid te dragen als een 
van de mogelijkheden om de naam VVKB te blijven visualiseren. 
Noteer ook alvast 2 mei 2015. Dan maken we afspraak in Sente voor 
de nationale meiboomplanting.  
 

Diverse werkgroepen, colleges en gouwen 

Na het heengaan van Willy, heeft de vernieuwde redactieraad haar 
eerste nummer van De Driesprong in september voorgesteld. Vanuit 
de vergadering kwamen de felicitaties voor het resultaat. 



Willy en Magda hadden deze overdracht in moeilijke 
omstandigheden heel grondig voorbereid en gedocumenteerd. Het is 
echter bij het maken van het nieuw nummer dat je eens te meer 
merkt hoeveel werk er achter de schermen ten huize van Willy en 
Magda gebeurde. De voorzitter bedankte hen nogmaals expliciet 
hiervoor. 
Afgevaardigden van andere werkgroepen, colleges en gouwen 
stelden elk hun werking voor. Zo merken we dat de beweging echt 
gedragen wordt door de leden en onze werking verankerd zit tot in 
diverse plaatselijke groepen.
 
Na de rondvraag, hielden we de traditie in ere 
en werden nog even in de gezellige bar van Reynout reeds plannen 
verder geconcretiseerd.
 

     

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. 

 
•  Op 3 juli 2014 overleed 
Nauwelaers, lid van VVKB Hopse
Mechelen. 

 

Zaterdag 2 mei 2015 :

Meiboomplanting bij v

in Sente West

Willy en Magda hadden deze overdracht in moeilijke 
omstandigheden heel grondig voorbereid en gedocumenteerd. Het is 
echter bij het maken van het nieuw nummer dat je eens te meer 

eel werk er achter de schermen ten huize van Willy en 
Magda gebeurde. De voorzitter bedankte hen nogmaals expliciet 

Afgevaardigden van andere werkgroepen, colleges en gouwen 
stelden elk hun werking voor. Zo merken we dat de beweging echt 

wordt door de leden en onze werking verankerd zit tot in 
diverse plaatselijke groepen. 

Na de rondvraag, hielden we de traditie in ere - zij het met mate 
en werden nog even in de gezellige bar van Reynout reeds plannen 
verder geconcretiseerd. 

     Lieven Stubbe

Noteer nu reeds in je agenda :  
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Zaterdag 2 mei 2015 : 

Meiboomplanting bij volksdansgroep Scarminkel 

in Sente West-Vlaanderen  

omstandigheden heel grondig voorbereid en gedocumenteerd. Het is 
echter bij het maken van het nieuw nummer dat je eens te meer 

eel werk er achter de schermen ten huize van Willy en 
Magda gebeurde. De voorzitter bedankte hen nogmaals expliciet 

Afgevaardigden van andere werkgroepen, colleges en gouwen 
stelden elk hun werking voor. Zo merken we dat de beweging echt 

wordt door de leden en onze werking verankerd zit tot in 

zij het met mate – 
en werden nog even in de gezellige bar van Reynout reeds plannen 

Lieven Stubbe 

 

 

weduwnaar van Jacqueline 
voorzitter van VL@s te 

olksdansgroep Scarminkel  



•  Op 1 augustus 2014 gaven Belinda Incoul en Jeremy Valentin, leden van 
vkg. De Sloepe uit Knokke-Heist elkaar het Ja-woord. 
 

•  Op 10 september 2014 verwelkomden Marjan Vanhixe en Pieter 
Standaert hun dochter Fiene. Een zusje voor Ilke, allen lid van vkg. de 
Hovelingen-Viking uit Gistel.  
 

•  Op 29 september 2014 werden Benny Meyns en Tineke trotse ouders 
van Amélie. Benny is bestuurslid bij de Hovelingen-Viking en Tineke 
speelt er muziek.  
 

• Op 3 oktober werden Luc Vanhixe en Griet Gernaey trotse grootouders 
van Stan Neyrinck. Luc & Griet zijn bestuurslid van de Hovelingen-
Viking. 
 

•  Op 26 oktober 2014 overleed Magda Lodewyckx, lid van vkg. Tijl en 
Nele uit Hove. 
 

•  Ook op 26 oktober 2014 overleed Marie-Thérèse Lambrecht, de 
grootmoeder van Evelyn Tavernier,  dansleidster en bestuurslid van de 
Hovelingen-Viking. 

 

•  Ferre is geboren op 31 oktober 2014,  kleinzoon van Eddy Lepercq en 
Mia Maes, bestuursleden van vkg De Vlasblomme vzw in Bissegem.  

 

•  Martha is geboren op 20 november 2014, kleindochter van Frans Bamelis 
en Annie Winne, gouwsecretaresse VVKB Gouw West-Vlaanderen. 

 

•  Op 23 november 2014 is Leonie Van Meerhaeghe voor altijd ingeslapen, 
kleindochter van Frans Bamelis en Annie Winne, gouwsecretaresse VVKB 
Gouw West-Vlaanderen. 

 

•  Op 6 december 2014 overleed Gentil Bruyneel, vader van Ann Bruyneel 
en Krist Wullaert, bestuursleden van vkg. De Marliere in Bissegem  

 
 

 

 

 

 
 



DE DRIESPRONG  

is het driemaandelijks tijdschrift van de 
Vlaamse Volkskunstbeweging vzw. 

Secretariaat en zetel: p/a Lieven 
Stubbe, Pijnboomstraat 30, 2800 
Mechelen  

Mail : lieven.stubbe@telenet.be 

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

DE DRIESPRONG is “de spreekbuis van de vereniging en begeleidt 
dan ook de doelstellingen ervan, nl. de beoefening, de 
aanmoediging en het propageren van de Vlaamse volkskunst; het 
bijdragen tot de culturele herwaardering van de vrijetijdsbesteding; 
het ondersteunen en het verspreiden – in de geest van een Europese 
eenheid in verscheidenheid – van onze eigen volkskunst; het 
bundelen van groepen met gelijkaardige doelstellingen.” (Cfr. het 
werkingsverslag 2001 van de Vlaamse Volkskunstbeweging). En “het 
ondersteunen, het instand houden en het aanmoedigen van de 
vernieuwende tendensen van de Vlaamse volkskunst”, in de geest 
dus van art. 3 van de VVKB-statuten.   

DE DRIESPRONG heeft Theo Smet als hoofdredacteur en Koen 
Denduyver als redactiesecretaris en Eddy Picavet, Eddy Lepercq, 
Piet Pottie en Fred Scholliers als medewerkers. Redactie-adres: De 
Driesprong, p/a Koen Denduyver, Watervallestraat  27, 8480 
Bekegem telefoon : 0496 / 23 18 03. E-post: 
Koen.Denduyver@ichtegem.be 

 

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

 



DE DRIESPRONG houdt contact met de aangesloten groepen – en 
meer concreet wat betreft de kalender, activiteitsverslagen en 
dergelijke meer – via volgende gouw-correspondenten:  

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

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

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

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

- Oost-Vlaanderen: Fred Scholliers, Gentsesteenweg 77 te 9200 
Dendermonde.Tel: 052/21.77.34 E-post: fred.scholliers@telenet.be  

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

DE DRIESPRONG ontvangt vanwege de overheid geen subsidies, 
evenmin als zovele andere Vlaamse tijdschriften en verenigingen, 
helemaal in overeenstemming met de bepalingen van het “Decreet 
betreffende de amateurkunsten” van 22 december 2000, dat het 
Vlaams verenigingsleven de facto gedeeltelijk financieel 
drooggelegd heeft. Private steunverlening is bij decreet natuurlijk 
niet verboden en kan via storting/overschrijving op rekening BE62 

4033 0466 6161 (BIC = KREDBEBB) van de Vlaamse 
Volkskunstbeweging vzw, Pijnboomstraat 30, 2800 Mechelen. 
Waarvoor onze dank! 

Foto’s kaft 

• Klaroenblazers van KSA Hanske De Krijger uit Oudenaarde. 
• Vendeliers van Nele Grembergen.  
• Lisa, het jongste lid van volkskunstgroep de Sloepe uit Knokke-Heist is 

klaar voor de optocht. Alle foto’s van tijdens de 51ste Europeade in 
Kielce - Polen. 
 

(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 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 

  


