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De DRIESPRONG

Schaarknipwerk Bertje Gielis

Beste VVKB Vrienden,
We zijn plotseling wakker geworden met oorlog en terreur in ons
eigen land, en misschien, hopelijk niet, voor sommigen in hun
eigen stad of dorp of familie. De oorlog leek ver weg en we krijgen
en kregen hierover slechts sporadisch, gefilterde informatie.
Opeens was de oorlog een stuk dichter toen mensen, ten einde
hoop, wegvluchtten. We doen en deden zoveel we konden of
dachten te moeten doen, want mensen in nood moeten geholpen
worden. We zouden in dezelfde situatie zelf toch ook wel hulp
verwachten. Maar er komt geen einde aan de ellende en tot
overmaat van ramp wordt alles nog ten top gedreven door ook de
terreur nog binnen te brengen.
We staan er allemaal een beetje naar te kijken en we voelen ons
machteloos en bang. Ik ga in geen geval proberen een analyse te
maken of kritiek te geven op de politiek en de instellingen die dit
allemaal moeten proberen te verwerken. Er worden fouten
gemaakt, het kan anders en beter maar ik heb respect en
bewondering voor de mensen, politiekers en vooral ook veel
vrijwilligers die zoeken naar oplossingen en die proberen er het
beste van te maken.
Intussen proberen we verder te leven. De eindejaarsfeesten komen
er aan en het ziet er naar uit dat we misschien niet al te uitbundig
de komst van het nieuwe jaar zullen kunnen vieren. Onze
traditionele wensen van “gelukkig nieuw jaar” zullen een andere
betekenis hebben en niet meer de onbezorgde, vanzelfsprekende
overtuiging dat het komende jaar minstens even goed of nog beter
zal zijn dan het oude. Laten we proberen er het beste van te
maken. Misschien en hopelijk brengen de eindejaarsfeesten toch
een beetje echte vrede met Kerstmis. Zou het kunnen dat de
heetgebakerde politiekers en religieuze fundamentalisten eindelijk
tot het inzicht komen dat het zo niet verder kan en dat deze
waanzin moet stoppen? Mag ik zo naïef zijn om dit toch een heel
kleine beetje te hopen?

In de Vlaamse Volkskunst is het wat rustiger geworden na de
Europeade en de vele festivals in zo veel groepen over heel
Vlaanderen. In november hadden we onze Dansatelier Mix waarvan
verder in dit nummer een uitgebreid verslag. Ongetwijfeld zullen
de meeste groepen een eigen kerst- of nieuwjaarsfeest organiseren
en bereiden we ons voor op onze jaarlijkse VVKB
nieuwjaarsreceptie op 9 januari in Salons Mantovani. Iedereen is
uitgenodigd om dit feest mee te maken. Er wordt gezellig
verbroederd en verzusterd, waarbij we kunnen genieten van de
gastronomische heerlijkheden van Mantovani om daarna met z’n
allen samen te dansen. Traditioneel zorgen we voor een goede
mengeling van Vlaamse en internationale volksdans en van nietvolksdansmuziek, zodat de niet-volksdansers beslist ook aan hun
trekken komen. We proberen alles tot in de puntjes te verzorgen
en we rekenen enkel de kostprijs door aan de deelnemers. Meer
details leest u ook verder in deze Driesprong.
In 2016 viert VVKB z’n 65-jarig bestaan. We willen dit beslist niet
zo maar laten voorbijgaan. Daarom nodigen wij iedereen uit op een
gezellige receptie met een natje en een droogje. Dit gaat door op
ons jaarlijks VVKB volkskunstbal “’t Bal” in Mantovani op zaterdag
19 maart 2016. We starten ons bal met de receptie met daarna
volksdans voor jong en oud. Uiteraard worden alle vrienden en
bevriende verenigingen en groepen uitgenodigd, maar zeker
nodigen we ALLE leden van VVKB van harte uit. Meer informatie
vindt u ook verder in dit nummer.
Onze jaarlijkse nationale VVKB meiboomplanting gaat door in
Wippelgem (Oost-Vlaanderen) op 21 mei. De voorbereiding is volop
aan de gang en het ziet er naar uit dat het weer formidabel wordt.
Ook U wordt daar verwacht. Een meiboomplanting is maar leuk als
er veel enthousiaste deelnemers zijn, dus verwachten wij zo veel
mogelijk groepen met zo veel mogelijk deelnemers. Noteer ook een
zeer belangrijke Danscursus in februari met aanleren en inoefenen
van de nieuwe Europeadedans en het jaarlijks Sint-Jansweekend
voor onze jeugdgroepen op 1-2 en 3 juli.

En tenslotte hebben we opnieuw de jaarlijkse Europeade die dit
jaar doorgaat in Namur! Vlaanderen mag beslist niet ontbreken op
de afspraak met onze Waalse en Europese volksdansvrienden. Laten
we proberen om het fantastische Vlaamse optreden in Helsingborg
minstens te evenaren of nog te verbeteren. Wij rekenen op u als
deelnemers en op onze groepen en dansleiders om het Vlaamse
optreden aan te leren en in te oefenen.
Zoals u kan zien maakt VVKB volop plannen en plant VVKB volop
activiteiten. Dit vormt hopelijk een heel klein beetje een
tegengewicht tegen alle negatieve gevoelens en ervaringen die de
laatste tijd op ons afkomen. U allen afzonderlijk, Vlaamse
volksdansers, muzikanten, vendeliers en leden van onze 45
aangesloten groepen, JULLIE vormen VVKB. Met jullie aanwezigheid
en enthousiasme zullen de activiteiten van VVKB een succes
worden en onomstotelijk aantonen dat Vlaamse volksdans LEEFT.
Het VVKB bestuur wenst jullie en jullie familie, in de mate van het
mogelijke, gezellige eindejaarsfeesten en met hopelijk minstens
vrede in jullie families en in jullie groepen.

Theo Smet, Foto : Koen D.

Uw voorzitter, Theo Smet

Op bezoek bij ADVN ,

Met het VVKB bestuur
hadden we een gesprek
met directeur Koen De
Scheenmaeker en een
rondleiding bij ADVN,
waar ondertussen ook
het archief van VVKB
gehuisvest is.

Leeszaal Foto : Koen Denduyver

Het ADVN is een archief en onderzoekscentrum. Vanuit een
maatschappelijke geest en gesteund op een wetenschappelijke
methodologie verzamelt, bewaart en beheert het ADVN het
erfgoed over de Vlaamse beweging in haar brede historische en
thematische context.

Plaats van de afspraak is het statige gebouw langs de Lange
Leemstraat 26 in het hartje van Antwerpen.
Het ADVN werd opgericht op 21 maart 1984 door historici en
mensen uit de brede Vlaamse beweging met interesse voor
geschiedenis. Er was toen op vraag van de universiteiten een nood
aan betrouwbare bronnen met objectieve info van na 1945. Zo
werden in die periode ook het KADOC (Documentatie- en
Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving in Leuven
1976), het Liberaal archief in Gent (1982) en het Socialistisch
archief AMSAB – ISG in Gent (Archief en Museum van de
Socialistische Arbeidersbeweging 1980) opgericht.
Sinds 1997 is ADVN dus gehuisvest in een voormalig schoolgebouw,
ontworpen in 1883 door Pieter Dens langs de Lange Leemstraat. Men
heeft er de ruimte voor een depot, verwerking, vergaderingen,
publiekswerking en tentoonstellingen. Zo is het mogelijk om ter
plaatste in de leeszaal stukken te gaan raadplegen. Regelmatig zijn
er ook tentoonstellingen over bepaalde thema’s.

De organisatiestructuur van ADVN is een vzw met een algemene
vergadering, een raad van beheer en met diverse medewerkers in
dienst. Het is enkel privé-archief die men verzamelt. Stukken van
gemeente, provincie of hogere overheid kan je vinden in het
rijksarchief.
De financiering gebeurt door de Vlaamse
overheid in het kader van het
erfgoeddecreet en eveneens uit giften
van privé personen. Zo heeft men 6 km
archief, 49000 boeken, maar ook heel wat
vlaggen, affiches, aantekeningen, folders,
films en foto’s, allemaal op te zoeken via
ruim 32000 trefwoorden.

Herkenbaar motief op het 3-maandelijks
tijdschrift ADVN-Mededelingen .
Foto : Koen Denduyver

Het ADVN beschikt o.a. over de archieven van organisaties zoals
het
Yzerbedevaartcomité,
Vervond
VOS,
VTB-VAB,
Europeadecomité, V.U., Vlaamse Volksbeweging en persoonlijke
archieven zoals van o.a. Julles Callewaert, Maurits Coppieters,
Cyriel Verschaeve, Rob Lettens, Mon De Clopper, Frans Van der
Elst, …

Foto : Koen Denduyver

Voorzitter Theo Smet tekent de overdracht
samen met directeur ADVN Koen De
Scheemaeker.

Men zorgt ook voor de uitgave van de tijdschriften : ADVN –
mededelingen en de wetenschappelijke tijdingen. ADVN is ook
digitaal te bereiken op : www.advn.be .

Koen Denduyver

Een magische nacht !
Sneeuwvlokken dwarrelen in dikke witte vlokken neer, de nachtelijke
hemel licht op.
Langzaam kleuren ze straten en pleinen, het dak van de kerk, de huizen
rondom, en leggen een wit deken over het landschap.
De kinderen en kleinkinderen stuiven binnen, sneeuw aan de wanten en
op de mutsen. Kerstavond houdt de belofte van een witte kerst. De
sneeuw laat kleine natte druppels achter, mama’s grijpen hun kroost
onder de armen, papa’s ontfermen zich over de laarsjes, jasjes vliegen
in een hoek en dan staan ze vol bewondering rond de kerstboom.
Hun ogen schieten van links naar rechts, van het stalletje en de kribbe
naar de pakjes. Ze zoeken in de kerstboom de mooiste bol, de grootste
engel , de wit besneeuwde dennenappel. Ze staren vol bewondering
naar de engel op de top.
Tot de kerstmagie verdwijnt en hun neus de lekkere geuren van
chocolademelk en verse koekjes opsnuift. Opnieuw schieten ze als
weerlichtjes weg, op zoek naar de bron van al die lekkere geuren.
Terwijl de mama’s en de papa’s hun plekjes zoeken, dicht bij elkaar,
verdrinken ook zij in de lichtjes en de geuren van het kerstgebeuren.
Als altijd zijn de kleine donders op zoek naar telkens nieuwe
ontdekkingen. “Het kindje Jezus ontbreekt nog in het stalletje!” roept
de kleinste.“De driekoningen staan nog ver weg op de kast,” fluistert
een ander. “De vlammetjes van de kaarsen spelen zo mooi,” murmelt
de kleindochter.
In de oude zetel naast de haard zit moeder,
een achterkleinkind op de schoot, dat
honderduit vertelt over de sneeuw en
tussendoor ook dat ze dit jaar toch zo graag
een slede zou krijgen.
Uit de boxen van de oude grammofoon
weerklink Susa Nina, mooier kan een
kerstavond niet zijn.

Tot plots een sneeuwbal hard tegen het raam belandt: de buurjongens
genieten van het sneeuwmoment en hebben zich aan een
sneeuwballengevecht gewaagd. De bal tegen het raam doet zonen en
schoonzonen naar de deur schieten en plots is de ganse straat een
risicozone voor argeloze voorbijgangers.
Uitgeraasd en moe van alle sneeuwpret druipt iedereen af, terug binnen
in de warme kamers.
Een opkikkertje wordt snel uit de kast gevist, achter moeders rug
verdwijnt de inhoud van de fles jenever in de magen van de mannen.
Het kerstmaal komt op tafel en iedereen schuift bij, de magen van de
kinderen knorren en ze zijn gehaast. De pakjes liggen nog steeds
kleurrijk te lonken onder en naast de kerstboom.
Het kerstmenu wordt gang na gang rustig weggewerkt, de kleinste
kinderen schieten zo af en toe van de stoel om toch nog maar eens de
pakjes te inspecteren: misschien vinden ze hun pakje nog wel terug en
kunnen ze al beginnen dromen wat zal er straks tevoorschijn komen.

De klok tikt onverpoosd
verder
richting
middernacht,
het
sneeuwen is gestopt en
de maan verlicht helder
mooi
het
landschap,
omringd
door
een
prachtige sterrenhemel.
De sneeuw heeft alles
terug wit gedekt,
het
sneeuwballengevecht
is
vergeten.
De klok slaat middernacht en traditiegetrouw krijgt de kleinste het
kindje Jezus in zijn handjes, geeft het een kusje en legt het
voorzichtig in de kribbe.
“En nu de pakjes!” gilt de dapperste, een gil die verstomt in het lawaai
dat de deurklopper maakt. De ouderen kijken elkaar aan, de jonge

joelende bende rent naar de deur. De dappere reikt net tot de
deurklink en trekt de deur op zijn tippen open, de rest van het kroost
kijkt van achter zijn rug met nieuwsgierige bange oogjes de straat op.
Niemand, er staat niemand voor de deur,alleen drie paar voeten in de
sneeuw en daarnaast een ronde punt, een ster valt door de lucht.

Met een harde bonk val ik uit mijn bed, ik wrijf mijn ogen uit en zie in
de hoek van de kamer mijn mantel en kroon op de kleedpop, het
sabeltje hangt erlangs en in de hoek erachter een gouden ster.
Bijna is het driekoningenavond, dan gaan we al 30 jaar lang op pad om
namens onze vereniging aan iedereen een voorspoedig en gelukkig jaar
te wensen. Als je in het nieuwe jaar aan huisjes hier en daar volgende
symbolen vindt 20*B*M*G*16, dan hebben de bewoners het bezoek
gehad van de drie koningen en genieten een gans jaar de bescherming
van Balthasar, Melchior en Gaspar.
Erik De Coninck

Nieuwjaarswens
Leg je hand in de mijne
en laat ons samen gaan
de weg die voor ons ligt.
langs heuvels van
levensvreugde , dienstbaarheid en
rust,
naar de hoogste toppen
van vriendschap, vrede
en van intens geluk.
Blij als een kind
maar wijs door de jaren.
En dat 365 dagen lang !
Om daarna elkaar nooit meer los te
laten.
Het ga je goed in 2016 !

Van spreuken, zegswijzen en gezegden
Gezegden, spreuken, uitdrukkingen en zegswijzen maken de
rijkdom van een taal uit. Ook het Nederlands is er duizenden rijk
die onze taal kleuren en er als het ware het zout en de peper van
vormen. Als inleiding tot zijn standaardwerk “ Nederlandsche
spreuken, zegswijzen, uitdrukkingen en gezegden” maakte de
auteur E.A. Stoett het volgende onderscheid dat grotendeels
ondersteund wordt door de Grote Van Dale.
Kenmerkend voor een spreekwoord is de onveranderlijkheid van de
formulering en de woordkeus. Een spreekwoord heeft altijd de
vorm van een mededelingszin met de persoonsvorm in de
tegenwoordige tijd. Het is een uitspraak met een algemene
levenswijsheid, een bevestiging van de orde der dingen. Als
voorbeelden noteren wij :
- Na regen komt zonneschijn.
- Boontje komt om zijn loontje.
- Oost west, thuis best.
Een gezegde daarentegen is een vaste verbinding met een
figuurlijke betekenis, die geen werkwoord heeft en dus niet op
zichzelf een zin vormt.
- Met hart en ziel
- Een open deur
- Een vrolijke frans
Tot een derde categorie behoren de zegswijzen. Zij kunnen wel
een zin vormen en onderwerp en werkwoordtijd kunnen aangepast
of in aangepaste vorm voorkomen.
- Het loopt de spuigaten uit
- Dat lawaai liep de spuigaten uit
In het dagelijks taalgebruik worden termen als spreekwoord,
gezegde, zegswijze dikwijls door elkaar gebruikt. Ook uitdrukking
wordt veel gebruikt. Volgens Van Dale is het een vaste verbinding
van woorden met een figuurlijke betekenis. Men gebruikt een

uitdrukking als een soort algemeen overkoepelend begrip voor alle
vaste verbindingen met een figuurlijke betekenis.
Wij kunnen niet nalaten ook even te verwijzen naar het schilderij
van Pieter Bruegel dat wij voor twee jaar bij een trip naar de
Europeade in Gotha (samen met Hilde en Raymond en leden van
vkg “Den Dries”)mochten bewonderen in het Staatsliches Musee in
Berlijn en dat als het ware een schat aan kleurrijke spreuken in
een uniek tableau verzamelt. Een meesterwerk van Pieter Bruegel,
de Oude, (1526 – 1569) naast o.a. zijn “Boerenbruiloft”,
“Kinderspelen”, “De Val van Icaros”, “Triomf van de dood”, of
“Winterlandschap”.
Uit die Spreuken van Bruegel dan ook graag een handvol zeer
bekende Vlaamse spreuken of gezegden :
-

Bij de duvel te biecht gaan
Bij zijn vijand te rade gaan

Met twee door één gat schijten
Het zijn onafscheidelijke vrienden

Van de mare bereden zijn
Behekst zijn

De duivel op een kussen binden.
Die helleveeg kan iedereen de baas

Zijn haring braadt niet
Zijn opzet lukt niet. Hij is er niet welkom

Daar hangt de (gouden) schaar uit
Het is er duur. Je wordt er “gesneden”

Altijd aan hetzelfde been knagen
Altijd over hetzelfde zeuren

De kat de bel aanbinden
De eerste stap zetten. De kastanjes uit het vuur halen

Hij ziet de benen dansen
Hij heeft honger

Achter het net vissen
Te laat komen

-

Hij schijt op de wereld
Hij trekt er zich niets van aan..

’t Is een pilaarbijter
Een schijnheilige, een kwezel.

De bezem uitsteken
Kermis vieren

De vlaaien wassen op het dak
Ze hebben het er goed.
De huig naar de wind hangen
Iemand naar de mond praten

Goede soldaten vrezen geen vuur
Een goede kracht vreest het werk niet

Daar hangt de pot uit
Daar maakt men grote sier.

Wie vuur eet, schijt vonken

- Men wordt gestraft voor wat men heeft misdaan.

- De ene scheert varkens, de andere schapen.
- De ene wordt rijk, de andere blijft arm

En zo zouden wij nog een poosje kunnen verder gaan. Maar je kent
er vast nog heel wat meer andere. Aan u om ze aan te vullen. Heel
veel succes !
Eddy Picavet

Voor uw agenda
Za 9 JANUARI 2016
VVKB Nieuwjaarsfeest
Aanvang 18.30 uur Feestmenu en dansfeest met live
orkest
Locatie : Salons Mantovani, Doorn 1 te 9700 Oudenaarde
Prijs : € 55

Inschrijven via secretaris Lieven Stubbe

Mail : secretariaat@vvkb.org

Zo 21 FEBRUARI 2016
Cursus Europeadedans en nieuwe Vlaamse dansen
door het VVKB danscollege
Aanvang 10 uur
Locatie : Zaal De gouden Celle, Dries 57, 9940 Evergem Doornzele
Prijs : € 10 Inschrijven via secretaris Lieven Stubbe
Mail : secretariaat@vvkb.org

Za 27 FEBRUARI 2016
Viering 40 jaar Volkskunstgroep Den Dries
met avondvullend programma
Aanvang 20 uur
Locatie : H. Hart Instituut, S. De Grootestraat 120 te
2100 Deurne
Meer info : Jean Vleminx : 0485 / 17 60 93

Za 5 MAART 2016
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 12 MAART 2016
Volksdansfeest van vkg. ’t Veerke Burcht
Aanvang 20 uur, programma met een fijne mix van
Vlaamse, continentale en internationale dansen
Locatie : JC Den Trechter te 2070 Zwijndrecht
Meer info : info@tveerke.be

Za 19 MAART 2016
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 : secretariaat@vvkb.org

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

De Raad van Bestuur van de Vlaamse Volkskunstbeweging
nodigt alle leden vriendelijk uit op het

VVKB Nieuwjaarsfeest
Zaterdag 9 januari 2016 om 18u30
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
* Bordje met Italiaanse ham, meloenparels en vinaigrette
* Canapé met verse gerookte makreel en Mediterrane groenten
* Butternut pompoensoep met Oosterse kruiden en broodkorstjes
* Parmentier van witloof en Breydelham gegratineerd
Het hoofdgerecht wordt u aan tafel geserveerd
Duroc d’olives met poivradesaus en een waaier van streekgroenten
Als dessert wordt u aan tafel aangeboden
Fantasie van huisgemaakte nagerechten
Mokka met chocolaatjes
Witte en rode wijn, water
IEDEREEN VAN HARTE WELKOM

Deelnameprijs : 55 euro.

Inschrijvingen via het VVKB-secretariaat, graag voor 01/01/2016
Mail : secretariaat@vvkb.org

SPROKKELINGEN

EUROPEADEFILM
Fred Scholliers bundelde op een dvd beelden uit de voorbije
Europeade 2015 in Helsingborg Zweden. Deze kan besteld worden
bij Fred Scholliers, Gentsesteenweg 77, 9200 Dendermonde of
052/21 77 34 of fred.scholliers@telenet.be. Prijs: € 10 voor “52ste
Europeade 2015 in Zweden”, met verzendingskosten € 13.
De DVD “50 Jaar Europeade” is ook nog steeds beschikbaar, aan
de prijs van €5, met verzendingskosten € 8. Warm aanbevolen.
******************
Met de regelmaat van een klok vallen DE ROMMELPOT, tijdschrift van
vkg. Reynout (Dendermonde)
en ‘t BOETIEKSKE van vkg. De
Vlasblomme (Bissegem) in de bus. Telkens boeiende en verzorgde
uitgaven. In DE ROMMELPOT treft ons telkens de aandacht die wordt
besteed aan het poppentheater Kalleke Step dat regelmatig uitpakt met
een nieuwe productie, die het jonge volkje uit de Ros Beiaardstede
aanspreekt, boeit en amuseert. Zoals dit keer met SINTERKLAAS IS TEN
EINDE RAAD; Ook wordt nu reeds DE TIJDSTREIN aangekondigd. Verder
ook een drukke activiteitenkalender en tal van vakantiefoto s. Bewijs
dat Reynout leeft.
Voorzitter Eddy Lepercq van vkg. DE VLASBLOMME (Bissegem) stuurde
ons liefst twee edities. Met uitgebreide verslagen van de Europeade in
Helsingborg (Zweden) en de viering van het gouden bestaansjubileum.
Ook is er andermaal aandacht voor Den Grooten Oorlog via het gedicht
”In Flanders Fields” van John McCrae in zowel het Engels als het
Nederlands (Herwig Verleyen). Een fris bundeltje dat aanspreekt !
Wij maken ons sterk dat er nog heel wat volkskunstgroepen zijn die via
een ledenblad de band tussen leden, bestuur en sympathisanten
aanhalen. Vandaar onze vernieuwde oproep. Bezorg ook ons een
exemplaartje. Dan kunnen wij jullie ook eens in de kijker plaatsen.

Niet uit stellen. Doen ! Dat kan naar Eddy Picavet, Martelarenlaan
3/003,
9160
–
Lokeren.
Het
kan
ook
digitaal
via
eddy.picavet@skynet.be.

******************
We kregen bericht van de verhuis van ANV werkgroep Volkscultuur
Het secretariaat verhuisde in september van de Gallaitstraat 86 in
Brussel naar :
ANV v.z.w.
p.a. Michel Backaert , Jetselaan 72 , 1081 Brussel
Via mail : ANVvzw@telenet.be of tel. 0468 / 14 75 85
******************

Europeade Namen 2016
De Europeade is een jaarlijkse bijeenkomst van duizenden
Europeanen die gedurende vijf dagen dansen, zingen en muziek
maken en dat steeds in een andere Europese stad.
Onder het logo “Eenheid in verscheidenheid” komen gemiddeld 4 à
5 duizend folklorevrienden samen om volkscultuur en traditie te
delen en met elkaar te verbroederen. Hierbij krijgen de
verschillende Europese regio’s en steden de gelegenheid om zich te
promoten aan (of bij) de plaatselijke bevolking.
Alle Vlaamse groepen zijn welkom op de Europeade.
Met ongeveer 20.000 bezoekers vanuit alle hoeken van Europa en
de plaatselijke bevolking, is de Europeade gedurende deze vijf
dagen een wervelend feest vol verbroedering en plezier.
Op de website van het europeadecomité kan je ook al een
voorproefje vinden van wat de Europeade is. Ook het volledige
programma van dit jaar is daar te ontdekken. Wij zijn er fier op dat
het Europeade idee ontstaan is op Vlaamse bodem. En nog steeds is
het voorzitterschap, het secretariaat en de regie in Vlaamse
handen.
Sinds haar oprichting in 1964 heeft de Europeade al 32 steden
aangedaan in heel Europa. In 2016 vindt de 53ste Europeade plaats
in Namur : www.europeade2016.be
Voor inlichtingen en inschrijvingen kan je terecht op
www.europeade.eu

De Kegelaar in ’t Goud.
50 jaar geleden zag De Kegelaar in Wilrijk het levenslicht. Met een
kleine overdrijving werd dit heugelijke feit in Wilrijk onthaald met een
ware historische stoet, al zegt men in Wilrijk graag dat deze uitging om
het 1200-jarig bestaan van de gemeente te vieren. Met deze stoet wou
men aan die van Antwerpen duidelijk maken dat Lange Wapper niet van
de koekenstad is maar wel in de Geitengemeente geboren werd.
50 jaar later herhaalt de geschiedenis zich: De Kegelaar is ondertussen
uitgegroeid tot een culturele ambassadeur voor Wilrijk en ook Lange
Wapper heeft nog lang geen goesting om rustig van zijn pensioen te
gaan genieten. Zo komt het dat een zonnig septemberweekend volop in
het teken kan staan van beide jubilarissen.
Op 19 september viert De Kegelaar op de Bist
in stijl deze 50 jaar met een retro gebeuren.
Na de povere kindernamiddag met welgeteld
1 springkasteel, georganiseerd door een brave
ziel, sluiten wij naadloos aan met een retro
spelnamiddag. Niet minder dan 10 oude
volkssporten, die de Kegelaar ondertussen
reeds meer dan 25 jaar in zijn bezit heeft,
worden op de Bist opgesteld en geven jong en
oud de kans om kennis te maken met Troumadam, Kegelspelen in alle maten, tonspel,
….Wat behoorlijk veel beweging geeft op het
doorgaans lege amusementsplein.

Waar caféspelen opgesteld staan, vloeit doorgaans rijkelijk gerstenat,
waarna de maag gevuld dient te worden met iets vaster voedsel. Dan
verschijnen de typische hot-dogs en hamburgers, voor de gelegenheid
overgoten met een feestelijke Kegelaarsaus. De jeugd heeft zich niet
onbetuigd gelaten en gezorgd voor niet minder dan 200 cupcakes, die
vlot aan de man, vrouw en vooral kind gebracht worden.
Wanneer de dag langzaam overgaat in de avond, komt de minder jonge
jeugd afgezakt. Alvorens de echte retrofuif van start gaat, staat nog
even een initiatie Lindyhop op het programma. Gedurende een klein uur

geven Katrien en haar ‘dans’partner alles om de talrijk opgekomen
dansers de beginselen van het lindyhoppen bij te brengen. Om de
minder muzikaal begaafde bewegers onder de aanwezigen niet aan hun
lot over te laten, gaat op hetzelfde moment het Happy hour van start.
Voor een prikje schenkt de Kegelaar zijn eigen feestbier: de blonde
‘Rooie’ of de donkere ‘Blauwe’ gaan vlot over de toog en worden door
de bierkenners gesmaakt. Een mooie dag loopt op zijn einde.

Zondag wordt verzamelen geblazen om onze plaats in te nemen in onze
eigenste feeststoet - zo voelen we het toch een beetje aan - en ja, ook
Lange Wapper mag een beetje van het succes genieten.
De zon schijnt warm over de Geitengemeente, de tribunes zitten vol en
op sommige plaatsen vraag ik me af hoe de mensen op de achterste
rijen nog iets kunnen zien van het ganse gebeuren.
De jeugd trekt al dansend door de Wilrijkse straten, langs plaatsen en
straten waar in de 50-jarige geschiedenis van De Kegelaar vele
anekdotes en mooie momenten uit het groepsleven zijn beleefd.
De kindjes krijgen spontaan de microbe te pakken om de jeugd na te
doen: ze huppelen in hetzelfde ritme over de botte stenen. De
muzikanten zitten benepen op een oude kar hun deuntje te spelen. Die
met de accordeon zit op een oude melkkit, de viool en dwarsfluit
teisteren mekaars oren met strijkstok of dwarse fluit en de gitaar, die

hangt met bengelende benen over het achterspon. Met pik en zicht,
hooivork en kruiwagen volgen de mannen en vrouwen de zwierig
dansende bende als afsluiter van de groep. Achter ons volgt een sliert
oude, stinkende maar mooie geitjes op vier wielen.
Na het Bokrijkavontuur van vorige week sluiten we rond 6 uur een
feestelijke, zonnige septembermaand af. Vanaf nu wordt het weer
keihard werken want op 6 februari nodigt De Kegelaar al zijn vrienden,
sympathisanten en liefhebbers van folklore van harte uit op zijn avond
“De Kegelaar in ’t Goud”.
Erik De Coninck

Cursus Dansatelier Doornzele
Zoals steeds heeft het VVKB danscollege
2 dansateliers per jaar. Zo ook op
zondag 22 november in zaal de Gouden
Celle in Doornzele.
Op het programma stonden diverse
leuke dansen die muzikaal werden
begeleid door Chantal Vandoorne.

Eddy leest voor uit Herinneringen
Foto : Fred Scholliers

De volgende cursus in het voorjaar is op
zondag 21 februari 2016 met op het
programma de nieuwe Europeadedans
voor in Namur.

Kinderdansgroep Repelsteeltje viert twee dagen feest!
In het weekend van 21 en 22 november 2015 vierde
Kinderdansgroep Repelsteeltje uit Kontich haar 40-jarig bestaan
met een kinderfeest en een groots ontbijt.
Op zaterdag liep de feestzaal van de Abraham Hansschool vol voor
een kindernamiddag met dans, zang en spel. Meer dan 150
kinderen en volwassenen kwamen naar Kontich om met
Repelsteeltje te zingen en te dansen en verschillende volksspelen
te doen. Bevriende kindergroepen uit Kapellen, Wilrijk, Duffel,
Sint-Katelijne-Waver, Dilbeek en Leuven demonstreerden enkele
mooie kinderdansen en nodigden daarna iedereen uit om met hen
mee te dansen.
De kinderen Repelsteeltje zelf
toonden enkele dansjes uit hun
nieuwe bundeltje ‘dansen en zingen
met Repelsteeltje’. De aanwezige
groepen kregen het boekje met CD
als verjaardagscadeau mee naar
huis.
Zondag was er een reuzeontbijt.
Daar werden de kunstwerken van
het kunstproject ‘Kind en Kunst’,
dat Repelsteeltje organiseerde in
samenwerking met de Academie van
Kontich,
een
laatste
keer
tentoongesteld. Gans de maand
november waren de kunstwerken te
bewonderen in de etalages van de
winkeliers van Kontich.
De kinderen kregen de kunstwerken, die de studenten van de
academie van hun tekeningen maakten, als mooie herinnering mee
naar huis.
Het enthousiasme waarmee de leiding en oud-leiding van de groep
dit weekend organiseerden is zeker een garantie voor nog vele
jaren kinderdans in Kontich!

Gouwdansavond
West-Vlaanderen.
Elk jaar ontvangt een andere West-Vlaamse VVKB-groep de
volkskunstgroepen uit de gouw voor een gezellige gouwdansavond.
Zoals steeds met vooraf een lekker etentje en aansluitend een
toffe volksdansavond .

Volkskunstgroep
Wijnendale was
gastheer.

Voorzitster Heidi Trio van Danspas
verwelkomt alle dansers.

Danspas
dit jaar

uit
de

Alle VVKB-groepen waren dan ook
op zaterdag 14 november 2015
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.
Plaats van de afspraak was deze
keer de feestzaal van het
Houtlandinstituut in Torhout.

Ruim 150 deelnemers waren ingeschrevenen om plaats te nemen
in de gezellige zaal en om met elkaar kennis te maken of bij te
praten tijdens een aperitief en maaltijd plus koffie met gebak.

Foto’s : Koen Denduyver

De ingeschreven groepen waren Canteclaer uit Zwevegem, Die
Boose uit Izegem, De Hovelingen-Viking uit Gistel, De Marliere uit
Bissegem, De Sloepe uit Knokke-Heist, , Tijl Uilenspiegel uit
Kortrijk, De Vlasblomme uit Bisssegem, Zannekin uit Veurne , ’t
Vrij Uurke uit Zedelgem en gastgroep Danspas uit Wijnendale.

Na de maaltijd en een stukje vers gebak 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 het bestuur van vkg. Danspas voor hun
gastvrijheid en Jeanne en de West-Vlaamse gouwmuzikanten voor
hun vlotte begeleiding van de volksdansavond.
Koen Denduyver

Oost-Vlaamse Gouwwandeling te Grembergen
Met Anne Oosterlinck op kop vertrok de jaarlijkse gouwwandeling op 25
oktober 2015 vanuit het lokaal van Reynout Dendermonde richting
Schelde. Langsheen de weg konden de deelnemers van Sneyssens,
Boerke Naas en Reynout met behulp van foto’s op zoek gaan naar
woorden die ze moesten invullen in 19 roosters. De letters uit deze
roosters vormden het avondmenu: ‘paardenworstjes met frietjes’.

We zijn ons sterk bewust van het feit dat het
verenigingsleven de motor is van onze maatschappij en
omdat bier daarbij het ideale medium is om dergelijke
sociale activiteiten te smeren, hebben we bij Orvélo
gekozen voor een grote fles, onder het moto:

Tijdens de eerste stop
werd het heerlijke bier
‘Orvélo’
voorgesteld,
geproefd,
goed
bevonden en besteld
om mee te nemen naar huis.
chocolaatjes lieten zich smaken.

Orvélo, het bier dat je deelt met vrienden!

Ook de kaasjes, de salami en de

Het tweede deel van de wandeling bracht de deelnemers langs de
weiden, akkers en boerderijen en eindigde bij café De Sportvriend,
beter bekend onder de naam ‘Bij Frans en Nicole’.
Daar kon elke deelnemer uitblazen bij een drankje naar keuze.
De laatste etappe duurde nog een half
uurtje en zo kwam de groep op tijd in
het lokaal aan waar John Buggenhout
na een kleine paniekaanval (kapotte
ontspanner) de frietjes aan het
voorbakken was. De deelnemers
konden met een bonnetje nog een
drankje nuttigen en vervolgens

aanschuiven voor een lekkere kom pompoensoep van Myriam
Broothaerts en André Velleman. Ook de paardenworstjes met frietjes
waren verrukkelijk! Alvorens aan te schuiven voor het dessert werd de
winnende ploeg van de fotozoektocht bekend gemaakt. Een
vliegertjesrace bepaalde de einduitslag. De drie eerste ploegen
mochten zich naar de prijzentafel begeven en wie weet zien we nog
enkele prijzen terug op de barbecue van Sneyssens in 2016. Tot slot nog
dank aan alle taartenbakkers, afwassers, afdrogers en opkuisers!
KADEE

Knokke-Heist danst
Begin september trakteerde het bestuur van vkg. De Sloepe uit KnokkeHeist al zijn leden op een daguitstap naar
het themapark De Efteling in Nederland
ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan
van de dansgroep. Het was even stoom
afblazen in de dukke kalender want
enkele weken later werd het opnieuw
ernstig repeteren. In cultureel centrum
Scharpoord vond immers op 16 oktober
Streetdance door Heliopsis
“Knokke-Heist danst” plaats. Het was een
avondvullend programma om het nieuwe
werkjaar van Volksontwikkeling ( een
samenwerking van Davidsfonds en VTB
Kultuur in Knokke) te laten starten. In
een uitverkochte zaal genoten zo’n 450
bezoekers van het verzorgde optreden
van vkg. De Sloepe, afgewisseld met de
moderne dans van Heliopsis.
Ierse Tapdans door De Sloepe.

Vkg. De Sloepe in hun visserskledij.

Het publiek genoot van klassieke
jazzdans, hiphop, pittige Vlaamse
volksdansen tot steetdance en
Ierse tapdans. Na het optreden
had de voorzitster van DF, Annie
Poissonnier lovende commentaren
voor de ruim 100 dansers van
beide groepen. Koen Denduyver

Sente offensief
Met een grote oorlogsevocatie in een
belevingspark
werd
de
Eerste
Wereldoorlog herdacht in Sente op
zaterdag 14 november.
Ook de plaatselijke vkg. Scarminkel
werkte hiervoor samen met de andere
culturele verenigingen van Sente.
Bij de thuiskomst van de oorlog is er
opnieuw plaats voor dans en muziek.

Tijdens Sente Offensief werd
het hoopgevende van de oorlog
belicht,
als
4
soldaten
terugkomen van het front en
hun plaats zoeken in het leven.

Koen Denduyver
Vkg. Scarminkel , samen met toneelgroep Triene Wup

INFO VENDELEN.NET
Op het programma van Vendelen.net voor
de volgende periode:
Zondag 28 februari ‘16 - 10 tot 17u - Open cursusdag Vendelen
Locatie : Bulo & Bulvano kantoormeubelen - Industriepark Noord
Blarenberglaan 6 te 2800 Mechelen
Het Vlaams Vendelarchief, werkgroep van het Instituut voor Vlaamse
Volkskunst, en vendelen.net organiseren sinds 2009 elk jaar deze
‘Open Cursusdag’. Gevorderde vendeliers noteren deze datum alvast in
hun agenda !
Programma : (onder voorbehoud):
Lincoln door Flago Vlagkunst , Rozebeekse reeks v2.0 door vkg.
Reuzegom, Europeade-reeks , ... (nog aan te vullen)

meer info en inschrijvingen: www.vendelen.net

“HERINNERINGEN” van Eddy Picavet

Eddy leest voor uit Herinneringen.

Op 22 november trokken we naar
Lokeren,
waar
het
derde
cursiefjesbundel, “Herinneringen”, van
onze goede vriend en mede-redacteur
Eddy Picavet officieel werd voorgesteld.
Nu had Eddy ons al een voorproefje
gegeven tijdens het jaarlijks “Gezellig
Samenzijn” van V.V.K.B. in het lokaal van
Volkskunstgroep Reynout in Dendermonde
op 24 oktober.

Foto : Fred Scholliers

We hadden dus al kennis genomen van de – overigens zoals steeds
prachtige – inhoud, en we zouden ietwat stout kunnen opmerken dat
“de Dendermondenaars de Lokerenaars voor waren met de
presentatie”, maar zo ver willen we toch niet gaan!
Wij dus op deze vroege zondagmorgen naar Lokeren waar op de
gezellige bibliotheekzolder reeds een divers publiek de gebeurtenissen
afwachtte. Johan De Grande, voorzitter van de Culturele Raad mocht
de spits afbijten en – na wat persoonlijke herinneringen aan Eddy
Picavet - iedereen verwelkomen. Presentator Bjorn Haegeman hield
daarna een kort vraaggesprek met Eddy, waarin ook de vraag hoe Eddy,
volgens spreker toch niet hét type van de danser, bij de volksdans
terechtkwam… Voor het antwoord op deze vraag en voor andere
onderwijs-,
muziek-,
toneel-,
gids-,
redactieen
andere
schrijversperikelen verwijzen we graag naar de “Ten huize van”, die
verscheen in het mei-juni-nummer van 2012 van de Driesprong, over de
“Wase vos met een kroontje”, zoals Willy Cobbaut Eddy toen noemde.
Willy en andere vrienden van Eddy kwamen in diens dankwoord
overigens meermaals aan bod!
Reindert en Ewout Picavet zorgden voor de muzikale intermezzo,
waarbij ze putten uit het rijke Nederlandstalig kleinkunstrepertoire. Ze
bewezen dat ze de muzikale en de toneeltalenten van Pépé Eddy met
de paplepel hebben meegekregen! Meerdere cursiefjes, waaronder

“Daknam”, “Lokeren” (dat ooit op Radio 2 in het programma
“Golfbreker” te horen was) en “Hof ter Engelen” werden voorgelezen
door Eddy zelf en door Bjorn Haegeman.
Marina Van Hoorick, schepen van Cultuur, mocht het slotwoord
uitspreken. Ze wist een gepast, origineel huldewoord samen te stellen
met passages uit de 100 cursiefjes van Eddy.
De zitting werd afgesloten met een gezellige receptie, en de bundels
gingen vlot over de tafel, telkens voorzien van een persoonlijke groet
van de auteur.
Mogen we van Eddy Picavet, na de 100 voorbije cursiefjes nog meer van
dat moois verwachten? In het vraaggesprek zei hij: “Ik zeg neen!” maar
hij voegde er na enige aarzeling aan toe: “maar ik ‘peins’ ja!”
Fred Scholliers

Foto : Pieter De Backere

Eddy Picavet geeft de eerste bundel Herinneringen aan
voorzitter Theo Smet tijdens de algemene vergadering
van VVKB. In Dendermonde

De bundel “Herinneringen” is te verkrijgen bij de auteur voor de prijs
van € 15. (Eddy Picavet, Martelarenlaan 3, 9160 Lokeren - tel.
09/348.27.46 - eddy.picavet@skynet.be).

Boek in de kijker
Recent verscheen het boek : De
Kadullen, van Richard Van der Staey.
Leuven 68 : een wereld in beweging.
Oude zekerheden vielen weg en alles leek
te kunnen. Ook muzikaal gebeurden er de
meest uiteenlopende dingen: kabaret,
kleinkunst, rockjazz, protestsongs en
volksmuziek, het leefde allemaal naast
mekaar. In die woelige tijden ontstonden
"De Kadullen".
Het nieuwe liedboek dat 400 bladzijden telt, brengt u niet alleen
het repertoire van "De Kadullen" maar is aangevuld met een 130-tal
liederen, gedurende vele jaren bijeen gesprokkeld, nog opgenomen
op een bandopnemer en zorgvuldig genoteerd door Richard Van der
Staey. In het boek vindt u ook tientallen foto's van "De Kadullen"
die de sfeer van 40 jaar geleden weer tot leven roepen en als
toemaatje een CD met live-opnames. Erfgoed om in huis te halen
en te koesteren, zeker voor de mensen die het destijds mee
beleefd hebben. En voor de nieuwe generatie (folk-)muzikanten
een schat aan liederen en muziek.
Wie zijn De Kadullen ?
In de woelige tijden te Leuven ontstond het trio 'groep Ugo De
Clerck': Ugo De Clerck met zang, gitaar, banjo en
doedelzak; Richard Van der Staey met zang, viool en accordeon
en Erik Schepers met zang, dwarsfluit en blokfluiten. Spoedig
werden Bodo Vande Voorde, zang en percussie en Jos Mariën, zang,
tuba, trompet, doedelzak en accordeon aan boord gehaald. De
groep kreeg een nieuwe naam en "De Kadullen" waren geboren. Na
enkele jaren verliet Ugo de groep en Sjarel Van den Bergh met
zang, gitaar, banjo en mondharmonica greep als jongste lid zijn
kans.

De groep doorkruiste tussen 1968 en 1976 gans Vlaanderen en het
Zuiden van Nederland en speelde in culturele centra, theaters,
scholen, jeugdclubs, op straten en pleinen.
Het repertoire bestond uit een mix van traditionele volksliedjes,
nieuwe volkse liedjes en instrumentale nummers. Een groot deel
van deze liedjes kwamen uit oude liedbundels, andere waren het
resultaat van eigen opnames. Zo werd een schat aan Vlaamse
volksliedjes gered van de vergetelheid of zeg maar 'Erfgoed' om te
koesteren.

Het boek is te verkrijgen aan € 35 bij EUPRINT, Parkbosstraat 3 ,
3001 Heverlee. Tel : 016 / 40 40 49 Info : www.euprint.be

Cursiefje

Stilleven

“ Memories “. Het was jaren geleden een succesrijk
televisieprogramma op Nederland. Daarbij bracht men twee
mensen na jaren opnieuw bij elkaar. Niet zelden was het een
vakantieliefje of een eerste grote liefde die later door
omstandigheden wel was weg geëbd.. Het programma ademde
vaak warmmenselijkheid, ontroering, vriendschap, genegenheid
ook die nooit volledig was vergeten of uitgedoofd.
Eenzelfde warme menselijkheid kan ik ook iedere dag, als het
weer het toelaat tenminste, vaststellen vanuit mijn flatje in het
woonzorgcentrum. In de namiddag zie ik ze de tuin in schuiven :
Georges en Francine. Twee oudjes, die er ondanks hun hoge
leeftijd, nog flink uitzien maar het toch wel moeilijk hebben om
te stappen. Vandaar dat het er heel rustig aan toegaat,
schoorvoetend zelfs. Zij hoeven zich ook niet meer te haasten; ze
hebben alle tijd.
Ze nestelen zich altijd op hun zelfde bank onder de grote beuk die
als een reuze parasol de tuin domineert. Zij, dicht tegen hem
aan, een beetje ineen gedoken; hij nog fier rechtop, steunend op
zijn wandelstok en met zijn pet op die zijn kaal hoofd verbergt.
Zijn ene hand rust in de hare in haar schoot. Ze turen voor zich
uit, net alsof ze voor de zoveelste keer de film van hun leven nog
eens bekijken, waarin vreugde en verdriet afwisselden en hun
geluk en ontgoocheling zich aftekenden…. Ze spreken amper een
woord. Alles is ook al zoveel keer gezegd … En ze kennen het
vervolg.

Het lijkt wel een stilleven; een tableau vivant; een versteend
beeld van twee levende figuren; een levenslied zonder woorden of
melodie; een bevroren beeld, mooi in zijn eenvoud. Ontroerend
zelfs voor iemand die het hart op de juiste plaats draagt …
Als de zon tussen de takken door de bank uit de schaduw haalt,
slenteren ze traagjes terug naar hun kamertje nummer zoveel in
de lange gang. Maar morgen zijn ze er vast weer. Als het weer het
toelaat. Tot één van beiden het draadje loslaat, levensmoe;
versleten maar nog vol zorg voor de andere die eenzaam
achterblijft …
De bank zal wellicht leeg blijven … Omdat het weer het niet meer
toelaat of er geen schaduw meer is die deugd doet … Of omdat de
eenzaamheid zo’n pijn doet; zeker als je zolang samen lief en leed
hebt gedeeld.
Ik zal ze missen. Het is ook al zo’n vertrouwd beeld geworden; een
idyllisch moment dat zo’n warmmenselijkheid uitstraalt en
gelukkig maakt.
Wie zei ook weer dat geluk in de grootste eenvoud schuilt …Ik zie
het alle dagen!

Eddy Picavet

Beknopt verslag van de algemene vergadering van 22/10/15
Op 22 oktober vond de laatste algemene vergadering van het jaar
plaats.
Traditiegetrouw verzamelden de talrijk opgekomen vertegenwoordigers
van de groepen in de lokalen van Volkskunstgroep Reynout vzw te
Dendermonde-Grembergen.
Lidgelden en verzekeringspremies 2016 blijven ongewijzigd
In het najaar worden telkenmale de bedragen van de lidgelden en
verzekeringspremies vastgelegd.
De algemene vergadering keurde het voorstel van het bestuur goed. Dit
hield in dat de groepslidgelden, de prijs van de abonnementen voor De
Driesprong alsook de verzekeringspremies voor 2016 ongewijzigd
blijven.
Concreet betekent dit dat het groepslidmaatschap 60 euro bedraagt. In
dit bedrag zijn drie abonnementen voor De Driesprong inbegrepen. Wil
je als groep nog bijkomende abonnementen afsluiten? Dan betaal je
hiervoor 5 euro per abonnee.
Individuele leden betalen 15 euro voor een jaarabonnement van De
Driesprong.
Leden kunnen zich via VVKB laten verzekeren voor 3 euro per jaar. Ook
een tijdelijke formule, voor bijvoorbeeld medewerkers, wordt
aangeboden aan 0,50 euro per dag per verzekerde.
Succesvolle evaluatie van het Sint-Jansweekend en de deelname aan
de Europeade
Tijdens de algemene vergadering werden de voorbije grote activiteiten
geëvalueerd.
Zo konden we vaststellen dat de jubileumeditie van het SintJansweekend in De Haan een groot succes kende. Net zoals elk jaar
kende het weekend een enthousiaste deelname van jeugd als
begeleiding.
Ook de organisatie van de Europeade werd als ‘zeer goed’ geëvalueerd.
De voorzitter dankte expliciet de Vlaamse deelnemers voor hun
kwaliteitsvolle optredens.

Mooie activiteiten gepland
Onze groepen kunnen zich weer aan een mooi programma verwachten.
De eerstvolgende toekomstige activiteiten werden aan de vergadering
toegelicht. Ook enkele ideeën werden op dit forum afgetoetst.
Deze betroffen het Gezellig Samenzijn te Dendermonde, geplande
cursussen en de komende editie van de Meibooplanting.
Actief in colleges, werkgroepen, gouwen en samen met andere
verenigingen
Dat VVKB bestaat uit actieve leden, merkten we bij de verslaggeving
vanuit de diverse geledingen van de vereniging.
De groepen vonden elkaar binnen de gouwen op allerhande activiteiten
en in diverse vormen van samenwerking. Daarnaast keken we geregeld
over het muurtje bij andere verenigingen.

Noteer nu reeds in je agenda :

Zaterdag 9 januari 2016 :
VVKB Nieuwjaarsfeest
Salons Mantovani in Oudenaarde
------------------------------------------------------Zondag 21 februari 2016 :
Cursus Dansatelier in Doornzele
------------------------------------------------------Zaterdag 19 maart 2016 :
VVKB Bal
Salons Mantovani in Oudenaarde
------------------------------------------------------Zaterdag 21 mei 2016 :
VVKB Meiboomplanting in Evergem

Op de weg tussen wieg
en graf wisselen een
lach en een traan
regelmatig af.
In beide willen wij
naast u staan.
 Op 11 september 2015 werd Floor geboren: Floor is de
dochter van Sander Dierickx en Ellen Claessens, kleindochter
van Kris Dierickx en Anne Oosterlinck, leden van vkg. Reynout
Dendermonde.
 Op 16 september 2015 overleed Cordula Ramakers op 90
jarige leeftijd, grootmoeder van Danny en overgrootmoeder
van Thijs Van den Brande, leden van vkg. De Kegelaar in
Wilrijk.
 Op 19 september 2015 overleed Anna Defoer, oma van Michiel

en Evelyn Peene –Tavernier, leden van vkg. De HovelingenViking in Gistel.
 Lona Dendievel werd geboren op 21 september 2015, dochter
van Angela Van Den Dorpe en Timo Dendievel, leden van vkg.
De Marliere te Bissegem.
 Op 13 oktober 2015 namen we afscheid van Sonja Sweerts,
lid van vkg. Tijl en Nele in Hove.
 Op 17 oktober overleed Annie Van Gestel op 87 jarige
leeftijd, schoonmoeder van Rik Budts, moeder van Linda
Fevez, grootmoeder van Annelies, Liesbeth en Katrien Budts,
grootmoeder van Marieke en Aagje Hermans, leden van vkg.
De Kegelaar in Wilrijk.
 Op 1 november overleed René Van Hemelryck, tweede vader
van Cathy De Craemer, lid van vkg. Reynout Dendermonde.

 Op 2 november 2015 namen we afscheid van Raymond
Cautereels, echtgenoot van Suzy Kooyman, vele jaren
verbonden aan vkg. ’t Krammikeltje in Halle-Zoersel.
 Op 16 november 2015 werd Lieselotte geboren, dochter van
Lars Pelckmans en Daisy Van Raemdonck, leden van vkg.
Kegelaar in Wilrijk.

AANDACHT :
Hiermee kreeg U het 4de nummer in de bus van deze jaargang.
Dit betekent dat het tijd is om Uw abonnement van De
Driesprong te vernieuwen voor 2016.
Hiervoor maakt men 15 euro over op de IBAN rekening :
BE62 4033 0466 6161 van de Vlaamse Volkskunstbeweging vzw,
Pijnboomstraat 30, 2800 Mechelen met vermelding Driesprong
2016 + uw naam
Voor de aangesloten VVKB dansgroepen, zijn er 3 abonnementen
van de Driesprong inbegrepen, bijkomende abonnees kunnen aan
gunsttarief van 5 euro doorgegeven worden naar het VVKB
secretariaat bij Lieven Stubbe .

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

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

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

9200

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

DE DRIESPRONG ontvangt vanwege de overheid geen subsidies,
evenmin als zovele andere Vlaamse tijdschriften en verenigingen,
helemaal in overeenstemming met de bepalingen van het “Decreet
betreffende de amateurkunsten” van 22 december 2000, dat het
Vlaams verenigingsleven de facto gedeeltelijk financieel
drooggelegd heeft. Private steunverlening is bij decreet natuurlijk
niet verboden en kan via storting/overschrijving op rekening BE62
4033 0466 6161 (BIC = KREDBEBB) van de Vlaamse
Volkskunstbeweging vzw, Pijnboomstraat 30, 2800 Mechelen.
Waarvoor onze dank!
Foto’s kaft
 Volkskunstgroep Zannekin met de mandendans tijdens Dans in de Stad,
zomer 2015.
 Reus ‘ Rietje Vlas’ van Vkg. Scarminkel in Sente tijdens de
Meiboomplanting.
 Vlaamse muzikanten die het vendelnummer begeleiden tijdens de
Europeade in Zweden.
(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.

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

