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Schaarknipwerk Bertje Gielis

Beste VVKB Vrienden,
Hopelijk zijn ze het niet vergeten. Als het spreekwoord juist is dat
“In Mei elke vogel een ei legt”, dan zijn de vogels die dat niet
gedaan hebben er aan voor hun moeite. Het zou jammer zijn, want
de natuur is al genoeg ontregeld.
Onze VVKB groepen hebben intussen wel meegeleefd met het ritme
van de natuur en het leven. In het voorjaar hadden wij ons jaarlijks
bal in Oudenaarde. ‟t Bal werd voorafgegaan door een geslaagde
intensieve repetitie voor het optreden van de Vlaamse groepen op
de komende Europeade in Zweden. Er was op ‟t Bal veel volk en
ambiance en er werd heel veel gedanst door jong en oud. In mei
legden de volksdansers weliswaar geen ei, maar plantten ze de
meiboom. Hiermee verwelkomden we het nieuwe leven in de natuur
en de vernieuwde levenskracht in de mensen. De meiboom zou ook
een uitnodiging kunnen zijn voor de vogels die nog een ei moesten
leggen. Op de nationale meiboomplanting in “Sente”, het verre
West-Vlaanderen, was er veel volk. Iedereen was enthousiast over
het authentieke karakter dat de organiserende groep in de
meiboomplanting had gelegd. Onder andere werden de dansers, bij
het afhalen van de meiboom, getrakteerd op een stevig
“druppelke”, volgens aloude, goede West-Vlaamse traditie. Na de
meiboomplanting werd er smakelijk gegeten en de dag werd
afgesloten met een denderend folkbal. Iedereen die er was heeft er
met volle teugen van genoten. De afwezigen, waaronder ikzelf
hadden waarschijnlijk wel een goede reden om er niet te zijn, zoals
bij voorbeeld een communiefeest van kinderen of kleinkinderen; de
meimaand is nu eenmaal ook de maand van de kinderfeesten. Wij
kijken met z‟n allen al uit naar de meiboomplanting van volgend
jaar in Oost-Vlaanderen.
Het is goed om te zien dat de meeste VVKB groepen en dansers
terug de weg beginnen te vinden naar de nationale activiteiten.
Hebben we niet genoeg aan onze eigen groep? Misschien wel, maar
op nationale activiteiten zien we ook andere groepen, leren we

mensen van andere groepen kennen en kunnen we ondervinden dat
we SAMEN nog meer kunnen doen. Het is een wisselwerking van
onschatbare waarde die we absoluut niet mogen en willen laten
verloren gaan.
Ondertussen breekt de tijd van de festivals aan. Groepen bereiden
zich voor om het beste van zichzelf te geven. Met de
spreekwoordelijke Vlaamse gastvrijheid ontvangen zij buitenlandse
groepen en stellen zij alles in het werk om ook andere culturen en
volksdansculturen te tonen in hun stad of gemeente. Iedereen weet
dat dit telkens heel veel werk en inspanning vraagt met de
medewerking van heel veel mensen en de gastvrijheid van heel veel
gastgezinnen. Proficiat aan alle groepen die een festival
organiseren. Zij verdienen alle steun en wij wensen hen bij voorbaat
heel veel succes. Probeer misschien ook eens tijd te maken om naar
een voorstelling te gaan kijken.
En tenslotte nemen veel VVKB groepen ook deel aan de Europeade
in Helsingborg in Zweden. Het belooft een schitterende Europeade
te worden. Het optreden van Vlaanderen is een combinatie van de
polka van Hofstade en de Loere met een wervelende overgang van
een kleine kring in steeds groter wordende kringen. Met nog wat
repetitie en veel goede moed komt dit allemaal dik in orde. VVKB
mag terecht fier zijn op zijn dansers en op zijn danscollege.
…… tot in Zweden

Theo Smet, Foto : Koen D.

Uw voorzitter, Theo Smet

Zomertijd …
De schoven als soldaten
strak gericht op „t stoppelveld:
goudgeel en door de zon gekoesterd.
De oogst, wagenhoog geladen,
met vreugde binnen gereden.
De molenstenen pletten de korrels tot meel
dat de molenaar vol eerbied
door de vingers liet glijden.
Later tekende moeder heel devoot
een kruis op „t versgebakken brood …

Vertrouwde beelden van weleer,
vandaag nog slechts herinnering.
Nu ratelen de dorsmachines
over de velden en doen het werk
van honderd boeren in een mum van tijd.
Zelfs krast het mes niet meer
over de korst in een gewijd gebaar.
De machine snijdt het brood in schijven.
Dat is evolutie, moderne tijden …
Eddy Picavet

Europeade – flash
Het ziet er naar uit dat de Europeade 2015 in Helsingborg (Zweden)
een overweldigend succes tegemoet gaat. Er zijn maar liefst 5750
deelnemers ingeschreven en er staan er nog ongeveer 300 op de
wachtlijst. De Zweedse gaststad verzekerde dat alles in het werk
wordt gesteld opdat ook deze aan de Europeade zullen kunnen
deelnemen. Zodat men in Helsingborg liefst 6154 deelnemers mag
verwachten. Een recordaantal. Daartussen heel wat nieuwe
groepen. De Vlaamse vertegenwoordiging bestaat uit 271
deelnemers. Zij danst de Polka van Hofstade en De Loere. Ook de
vendeliers treden aan en uiteraard is het Thebaans trompetterkorps
Hanske de Krijger onder de leiding van Jan Amez eveneens van de
partij. De Europeade heeft dus blijkbaar de wind in de zeilen. En
dat zonder de steun van of erkenning door de Europese
Gemeenschap! … Volgend jaar is het Waalse Namen gaststad. En ook
dan wordt een recordaantal deelnemers verwacht, ook vanuit
Vlaanderen!
Ondertussen viel de bundel Kielce 2014 in de bus, ons toegestuurd
door Stefaan en Hilde Praet–Gielis. Een fraai geheel met verslagen
van diverse groepen die vorig jaar te gast waren in Kielce en het
regie-team o.l.v. Roland Decorte, naast een voorwoordje door
Armand De Winter, internationaal voorzitter. Voor de foto‟s tekende
onze huisfotograaf Fred Scholliers. Een heerlijke herinnering aan
een succesrijke editie voor het eerst te gast in Polen.
Eddy Picavet

Te gast bij Roland Man.
Een week voor de nationale
meiboomplanting te Sente hadden
wij een afspraak bij Roland Man
oprichter en 30 jaar lang voorzitter
van vkg. Scarminkel, de gastgroep
van dit jaar.
De babbel vond plaats op een vrijdagavond en daarom werd het
geen „op de koffie met‟, maar dronken we het West-Vlaamse
kwaliteitsbier van hoge gisting Omer. We kregen bij Roland en Sonja
genoeg te horen voor een echt feuilleton.
Roland werd op 10 juli 1948 te Kortrijk geboren en groeide op met 2
zussen en 3 broers. Zoals veel anderen werd hij misdienaar in de
kerk. Men zag hem reeds in het klooster treden, maar dat is niet
gelukt. Hij kreeg een opleiding in houtbewerking en werd chef van
zijn afdeling. De laatste jaren van zijn loopbaan stond hij aan het
hoofd van WAAK, een beschutte werkplaats in Kuurne waar hij zeer
geliefd werd door de werknemers. Ooit weerlegde hij het standpunt
van de Hollandse managers voor wie de productie de eerste
doelstelling was. Voor Roland kwam de mens altijd op de eerste
plaats en als je erin slaagt het beste van mensen naar boven te
brengen en ze te motiveren, dan komen de goede resultaten
vanzelf.
Roland Man leerde volksdansen in de Chiro en als leider trok hij aan
de slag met de gekende V.D.C.V. plaatjes en wat boekjes met
dansuitleg. Om te dansen was er in die tijd een groot verschil tussen
de jeugdbeweging Chiro, die niet gemengd was en de gemengde
jeugdclub. Dat leidde toen tot een stevige discussie met de proost.
Het was ook in die periode dat Roland samen met zijn zuster ging
volksdansen bij diverse volksdansgroepen in de Kortrijkse regio,
zoals de Eglantier in Heule, de Hekkeniers in Kuurne en de Veldte in
Harelbeke. Ook op de volksdansbals van vkg. Nele te Bissegem was
hij van de partij. In de Troubadour leerde hij zijn vrouw Sonja Van

Oosthuyse kennen. Hij vond ze tof, schoon gebouwd en ze had
mooie lippen. Op de trouwfoto staan dan ook veel V.V.K.B.volksdansers uit de regio. Roland en Sonja zijn ondertussen reeds 44
jaar gelukkig gehuwd. Samen kregen ze een dochter Ingeborg en een
zoon Bjorn.
Roland en Sonja verhuisden naar Sente of officieel Sint – Katherina.
Sente ontstond in 1210, toen de gravin van Vlaanderen Joanna van
Constantinopel er een kapel liet bouwen. De kapel werd later tot
dorpskerk omgebouwd. Er was veel landbouw en vlasbewerking.
Sente was een grensgeval, een gemeenschap in een „uitkant‟ tussen
Kortrijk-Heule, Kuurne en Lendelede gelegen, maar geen van de
gemeenten had echt interesse in die uithoek. In vroegere tijden ging
men er wel eens vlug op de vuist en men hield nogal van bizarre
tradities zoals het „scarminkelen‟. Jongeren liepen dan, slaande op
allerlei potten en pannen rond het huis waar men, al dan niet
terecht, ontrouw vermoedde.
Na de verhuis vroeg Roland de kleinkunstgroep ‟t Kliekske naar
Sente om er volkdansmuziek te spelen en met de Sentenaren te
dansen, tot groot succes. De interesse in het volksdansen werd
geboren en Roland startte er in 1978 met een eigen volksdansgroep
„Scarminkel‟.
De vergaderingen van de volksdansgroep gingen
door in het café van Meintje op de hoek van de
platse. De vlassers kwamen er vroeger ook
samen en tussen pot en pint haalde men
anekdotes en straffe verhalen boven. Van Guido
Gezelle die nog onderpastoor was in Sente. Als
Meintje haar deur niet open deed, de deur uit de
hengsels werd geheven en de waardin ergens
hoog en droog werd gezet tot na de vergadering.
Sente kreeg zijn eigen Reus Rietje Vlas. Vlas
werd zijn familienaam, omdat de familie van
Rietje hun familienaam niet aan de reus van
Sente wou lenen.

Volksdansgroep Scarminkel floreerde en verbroederde met
ondermeer Ter Schellingen, Stavelot, Bretagne, Schotland,
Oostenrijk, … . Ze stonden altijd klaar om gastgezinnen op te
vangen bij de festivals van bijvoorbeeld Bissegem en Izegem. Na de
viering van het 30 jarig bestaan van Scarminkel gaf Roland het
voorzitterschap door. Het is nu is een duobaan geworden met Pieter
De Backere en Jasper Vanwildemeersch.
Scarminkel wordt nu geleid door
jonge enthousiaste mensen met een
eigen manier van werken.
Na het overlijden van Karel Pottie werd Roland Man de nieuwe
gouwvoorzitter van V.V.K.B. West-Vlaanderen tot hij in 2009 de
fakkel doorgaf aan Koen Denduyver.
De mooiste momenten voor Roland waren de creaties van „Levend
Vlaanderen‟ in de schouwburg van Kortrijk en het cc van Wevelgem,
„Danse Muze‟ te Ieper, de twee meiboomplantingen in 1979 en 1989
en heel wat reuzenstoeten.
Roland werd door de gemeenschap van Sente voorgedragen voor de
cultuurprijs. Hij won de prijs in 2011 die hij opdroeg aan de mensen
van Sente zelf, want je hebt de mensen rondom jou nodig.
Het boek „Sente een grensgeval‟ van pastoor Karel Suykers over de
geschiedenis van Sente van de Romeinse tijd tot nu inspireerde
Roland Man, Filip Vanwildemeersch en Dirk en Simon Huysentruyt
tot het maken van de echte Sente-film „Sentementen‟, een heus
docu-drama. De aanwezige groepen krijgen een DVD mee op de
meiboomplanting.
Als groepsleider van de volkskunstgroep Scraminkel voelde Roland
man zich steeds gewaardeerd. Hij en zijn vrouw Sonja waren
meermaals in verschillende landen in Europa te gast om Vlaanderen
te vertegenwoordigen en waar Roland het woord moest nemen. Hij
deed dat steevast op zijn eigen volkse manier waarvoor hij ooit door
een Engelse professor, een Lord, werd gecomplimenteerd.

Voor de toekomst hoopt Roland op een goede gezondheid, want na
wat tegenslagen kan hij voorlopig niet meer dansen. Maar met de
steun van Sonja blijft hij doorgaan, desnoods om de groepsvlag te
dragen.
Voor de andere volkskunstgroepen wenst Roland dat zij nog lang
mogen bestaan en elkaar de hand kunnen geven en vastnemen in
een kring. Dat is volksdansen! En ook elkaar, volwassenen en
kinderen, helpen als een echte gemeenschap. Je kunt succesvol zijn
in alle eenvoud, met vertrouwen in elkaar en er geen wedstrijd van
maakt. Groepsleiders moeten goed luisteren naar signalen uit de
groep en mensen samen brengen.
Dit jaar is de organisatie van de Nationale meiboomplanting van
V.V.K.B. weer in handen van West-Vlaanderen en het is niet
gemakkelijk om groepen als gastheer te vinden, maar bij vkg.
Scarminkel zit je goed. In zeer korte tijd werd een internationaal
programma op poten gezet door de goede contacten met vele
groepen uit Frans-Vlaanderen.
Na het vertellen van nog een pak anekdotes uit de gemeenschap van
zijn Sente namen wij van Roland en Sonja.
Bedankt Roland, het zal moeilijk zijn om je belevingen, inzet en
raad in het kort weer te kunnen geven.
Eddy Lepercq en Koen Denduyver

Spotnamen kleuren het volksleven
Deel 2
Aansluitend bij onze eerste bijdrage rond spotnamen in Vlaanderen,
bundelen wij in dit tweede deel graag – zij het dan wel beperkt – een
greep uit de onuitputtelijke lijst van bekende en minder bekende
spotnamen die vandaag al dan niet nog voortleven van aan de kust tot in
de Kempen; van de Polders tot in Brabant en Limburg. Wij steunden
daarbij op de lange lijst die werd opgenomen in de zesdelige reeks van
Jozef Cornelissen “Nederlandsche Volkshumor op Stad en Dorp, Land en
Volk” (Antwerpen , 1928 – 1937), aangevuld met enkele gegevens van dr
K.C. Peeters in “Eigen Aard”. Gemakkelijkheidhalve brachten we ze per
provincie bijeen. Opvallend daarbij dat zowel Oost-Vlaanderen als
Antwerpen het ruimst vertegenwoordigd zijn. Zouden daar dan de
grootste spotters zitten ?
West-Vlaanderen
Avelgem: Ruggenaars; Beernem: Beren; Bellegem: Waterratten;
Beselare:
Toveressen;
Blankenberge:
Geirnaerts;
Bovekerke:
Rattenparochie; Brugge: Zotten; Damme: Zuipers; De Haan:
Dennenlopers; Geluwe: Gapers; Gistel: Hovelingen; Heist: Keuns
(=konijnen); Ieper: Kinders; Knokke: Duinenslapers; Kortrijk: Pasteieters; Lombardsijde: Duinkeuns (Duinkonijnen); Nieuwpoort: Schollen
(vissoort); Oostende: Platen (vissoort); Poperinge: Keikoppen; Veurne:
Stropers; Wenduine: Ezels.
Oost-Vlaanderen
Aalst: Ajuinen; Aalter: Gekkers (= spotters); Baardegem: Varinkdorsers
(varink= varens); Baasrode: Kalfaters (verwijzend naar de scheepswerf);
Balegem: Haringkoppen; Berlare: Heikrekels; Beveren: Geitekoppen;
Breiveld-Grotenberge: Steenezels; Buggenhout: Bosuilen; Daknam:
Hottentotten; Deinze: Koordenmakers; Denderhoutem: Turfboeren;
Dendermonde: Marketers (vissoort), ook Kopvleeseters; Desteldonk:
Trotters (trot= appelmoes); Eksaarde: Blauwbuiken; Elene: Dommeriken;
Gent : Stroppendragers; Geraardsbergen: Bergkruipers; Grembergen:
Zandeters; Halle; Pieren; Herzele: Ganzenwachters; Hillegem:
Potlekkers; Leeuwergem: Vortzakken; Lieferiinge: beddezekers;
Lembeke: Savooien; Mendonk: Palingstropers; Nieuwkerken: Schapen;

Oordegem: Gierigaards; Oudenaarde:Kiekens; Temse: Azijnpissers;
Ronse: Slekkentrekkers (verwijzend naar de Fiertel); Rupelmonde:
Muggenblussers; Sint-Gillis-Waas: Eirentrappers; Stekene:
Messenvechters; Waasmunster: Hespeneters; Zele: Vlasboters of
Kloddenboeren..

De stroppendragers van Gent

Antwerpen
Alken: Vliegeneters; Antwerpen: Sinjoren; Arendonk: Kousenwevers;
Beerse: Zatlappen; Bonheiden: Grote Mannen; Boom: Boskrabbers;
Brecht: Struivers, Mastentoppers; Breendonk: Meuttens (jonge kalveren);
Edegem: Zonblussers; Ekeren: Bierproevers; Essen: Blazen (vechters met
varkensblazen); Hoboken: Strontboeren; Hoevenen: Gansrijders; Hove :
Kèèskoppen; Lichtaart: Kwezels; Lippelo: Gedeisterde (gestampte)
Patatten; Mechelen: Maneblussers; Mortsel: Zotten; Pulderbos:
Stokslagers; Turnhout: Christelijke Joden; Westerlo: Kale Heren;
Wijnegem: Ambrasmakers; Wilrijk: Geitekoppen.
Limburg
Beringen: Prentvegers (drukkers); Bocholt: Bokkenrijders; Borgloon:
Appelfretters; Hasselt: Lekkebaarden; Houthalen: Luizenverkopers;
Lommel: Bezembinders; Tongeren: Trullen (ovaalvormige tarwekoekjes);
Brabant
Aarschot: Kasseistampers; Asse: Kazakken; Brussel: Kiekenfretters; Diest:
Mosterdschijters: Dilbeek: Konijnenfretters; Hekelgem: Hopboeren;
Herent: Bezetenen; Keerbergen: Riemers ( messenvechters); Kerkom:
Schreeuwers van den Boskant; Leuven: Petermannen.
Je kan best de lijst nog met enkele namen aanvullen ! Succes !

Eddy Picavet

64ste Nationale Meiboomplanting te Sente
Het was een mooie dag om de
meiboomplanting te vieren in Sente, die
zaterdag 2 mei. Al van bij de aankomst
rond de middag voelde je de gezellige
sfeer aan het buurthuis ‟t Senter.
Terwijl de eerste aanwezigen druk bezig
waren met de meispelen was er reeds
een aangename drukte in de zaal voor
de organisatoren van vkg. Scarminkel.
We trokken in stoet naar hoeve Dewulf om de meiboom op te halen.
Daar werden we onthaald door doedelzakgroep De Corenmuyzen en
werden we getrakteerd op aardbeien met een jenever. Ook de reus
Rietje Vlas kwam over de haag loeren en in een feestelijke stoet
trokken we door Sente naar het plein achter de kerk.

Voorzitters Pieter De Backere en Jasper Vanwildemeersch
verbranden de winterpop en het 64ste meiboomfeest kon van start
gaan. De meiboomdans “De Margriet” werd vlekkeloos gedanst door
de organisatoren en we konden over gaan tot de kroning.
Meikoning : Roeland Luyckx van vkg. Den Dries , meikoningin :
Marleen Declercq van vkg. De Karekiet, meiprinses : Linde Muller
van vkg. De Karekiet, meipages : Kobe Vandewiele en Lobke De
Backere van vkg. Scarminkel.

Onder leiding van Jeanne Vandenbussche volgde de ene dans de
andere op. Naast de ruime aanwezigheid van de gouw Antwerpen
waren er ook heel wat bevriende groepen uit Frans-Vlaanderen naar
Sente afgezakt. Zo mocht het carillon van Duinkerke zeker niet
ontbreken op het dansprogramma. Traditiegetrouw sloten we af met
de Rozenwals.

Rond 18.00 uur werden de groepen uitgenodigd in de foyer. Na een
dankwoordje van Hilde Servranckx van het VVKB bestuur, mocht een
fiere gouwvoorzitter Koen Denduyver ook nog eens Roland Man in de
bloemetjes zetten en de groep feliciteren met de organisatie.
De receptie liep vloeiend over in de feestmaaltijd met hesp aan ‟t
spit. Ondertussen kwamen er ook nog andere volkskunstgroepen bij.
Na de maaltijd was het tijd voor het meiboombal met 2
verschillende muziekgroepen : Te Fête (VL) en Les Pantouflards (FR)
Zo konden we enkele uren doorgaan in ‟t senter op de klanken van de
folk en dansten we gezellig verder.
Volgend jaar trekken we naar
meiboomplanting te organiseren.

Oost-Vlaanderen

om

de

65ste

Koen Denduyver

Voor uw agenda
Za 4 JULI 2015
Tirolerfest van vkg. Die Auerhahn Tanzer
Aanvang 14 uur : Tirolerfreundenfest met optreden van
Schulplattler gruppe en muziekgroep.
Locatie : Zandstraat 40 te 2570 Duffel
Meer info : 0472 / 10 01 44

Vr 17 – zo 19 JULI 2015
DANS in de STAD van vkg. Zannekin Veurne
8ste Internationaal volksdansfestival
Vrijdagavond : Veurne danst BIG JIG
Vanaf 17u30 : dansinitiatie, om 21 uur recordpoging JIG
Locatie : Markt Veurne
Zaterdag : Galavoorstelling om 20 uur, vvk € 10, add € 12
Zondag : 10 uur : solidariteitsmis in de Sint-Niklaaskerk
11 uur : Kioskmatinée in het park, gevolgd door kip aan ‘t
spit, kinderanimatie, voorstelling Balcompangnie.
Galavoorstelling om 20 uur, vvk € 10, add €12
Locatie : Sporthal Bisschoppelijk College, Karel Coggelaan
8 te Veurne
Meer info en kaarten : www.festival.zannekin.be

Za 8 AUGUSTUS – 15 AUGUSTUS 2015
Danskamp van FV Danskamp
Danskamp voor kinderen van 6 tot 14 jaar in thema Hawaii

Locatie : Domein De Hoge Rielen te Kasterlee
Meer info : Goedele Ketsman, danskamp@yahoo.com

Vr 14 - Za 15 – Zo 16 AUGUSTUS 2015
Internationale Danshappening aan Zee van vkg. De
Sloepe uit Knokke-Heist , met groepen uit Oostenrijk,
Portugal en Indonesië. De Sloepe viert haart 15de
verjaardag.
Vrijdagavond : Verbroederingsavond met feestmaal en
optredens van de groepen
Aanvang 19 uur, Feestmaal + voorstelling : € 15
Zaterdag : stoet vanaf 14u30 doorheen Heist en korte
voorstelling van de groepen op het Heldenplein.
Galavoorstelling om 20 uur, vvk € 10, add €12
Zondag : seniorenvoorstelling met koffie en taart om 14
uur , Inkom € 6
Locatie : Zaal Ravelingen, De Vrièrestraat 51, Heist
Info : Christine Dryepondt, Heistlaan 99, Heist of via mail:
jan.claeys2@telenet.be

Vr 14 - Za 15 AUGUSTUS 2015
Verbroederingsfestival tgv 50 jaar De Marliere uit
Bissegem
Vrijdagavond : Verbroederingbal
Zaterdag : namiddag : cultuurmarkt
avond : voorstelling met Vlaamse en Macedonische
dansgroepen
Locatie : Sint-Vincentiusschool, Driekerkenstraat 6 ,
Bissegem
Info : LanderDewaele@hotmail.com

Do 20 AUGUSTUS 2015
Festivalavond van vkg. Reynout uit Dendermonde
Voorstelling om 20 uur met groepen uit Litouwen en
Mexico
Locatie : Gemeenteschool ’t Kraaiennest, Rootjensweg 76,
9200 Grembergen- Dendermonde
vvk € 8, add €10
Info : www.reynout.be of 052 / 21 72 59

SPROKKELINGEN

OPROEP
Zoals beslist in de algemene vergadering zullen we het volledig archief
van VVKB naar een documentatiecentrum doen zodat dit archief zeker
bewaard blijft en ook nuttig kan gebruikt worden door personen die hier
interesse in hebben. Daarom proberen we dit archief nu zo volledig
mogelijk te maken. Zeker voor alle tijdschriften die ooit werden
uitgegeven is het belangrijk dat alle uitgaven aanwezig zijn.
We hebben het hier over vier tijdschriften: “De Grote Ronde”, “De
Kleine Ronde”, “Uil en Spiegel” (voorloper van “De Grote Ronde”) en
“Nieuw Perspectief” (gemeenschappelijke uitgave van KVVF en de
Nederlandse stichting Spelevaart).
We doen een oproep om de uitgaven volledig te maken.
 voor “de Grote Ronde” is alles volledig;
 voor “de Kleine Ronde” zoeken we nog alle uitgaven (wat we
hebben is uit enkele privé verzamelingen is meestal niet in goede
staat)
 voor “Nieuw Perspectief” missen we enkel de allereerste uitgave
(1e jaargang Nr 1)
 voor “Uil en Spiegel” hebben we volgende uitgaven in ons bezit: jg
(jaargang) 2 – Nr 1, jg 4 – Nr 4; jg 5 – Nrs 2 en 3; jg6 – Nrs 1 en 2; jg
7 – Nrs 1, 2, 3 en 4; jg 8 – Nrs 1 en 2; jg 9 – Nrs 1, 2 en 3. We
missen alles wat niet opgesomd is.
We zullen de lezers zeer dankbaar zijn als ze ons de ontbrekende
uitgaven van alle tijdschriften kunnen bezorgen. Deze zullen zeker
niet verloren gaan, maar aangewend worden om het VVKB archief
volledig te maken.
Contact voor informatie en praktische afspraken: André Couvreur
Tel : 0476 47 12 17 – email dre.couvreur@skynet.be) of anders kan het
gevraagde ook direct opgestuurd worden naar “VVKB – Archief, p/a
André Couvreur, Van Hovestraat 13, 2140 Borgerhout”.

 Met de regelmaat van een klok vallen de ledenbladen “De
Rommelpot” van Reynout-Dendermonde en “’t Boetiekske” van de
vkg.Vlasblomme – Bissegem in de bus. De ene via de post, de andere
digitaal. Ze bundelen in een frisse presentatie heel wat gegevens over
de werking, rijkelijk geïllustreerd met heel wat fotomateriaal. ”De
Rommelpot” brengt verslag uit van de algemene vergadering, het
succes van “Het noorden kwijt”, de activiteiten van poppentheater
Kalleke Step, de uitnodiging voor de workshop van mei. In “ ’t
Boetiekske “vernemen wij dat De Vlasblomme dit jaar haar gouden
bestaansjubileum viert en dat dit beslist niet onopgemerkt zal voorbij
gaan. Ook kondigen ze hun deelname aan “De kleine Artiest” in het
teken van de Week van de Amateurkunsten en publiceert het een
lijstje van jarige leden die van harte worden geluk gewenst. Ook is er
aandacht voor de Europeade 2015 in Zweden. Wij kunnen ons best
voorstellen dat er nog andere groepen zijn die via een ledenblad het
contact met de basis koesteren. Stuur ons graag een exemplaartje. Dat
kan via de post : Eddy Picavet, Martelarenlaan 3/003, 9160 Lokeren of
eddy.picavet@skynet.be. Dank bij voorbaat.
 Ik ben op zoek naar exemplaren van “De Driesprong”, edities 2007 tot
2013 die bij verhuis verloren gingen. Wie mij kan helpen zou ik zeer
dankbaar zijn. Bel me gerust: Eddy Picavet (tel. 09/348 27 46). Dank bij
voorbaat.

Hanske de Krijger waakt over Oudenaarde.
Boven op het stadhuis van Oudenaarde
staat een bronzen beeldje met bladgoud
belegd dat Hanske de Krijger voorstelt.
De torenwacht die uitkijkt over het
golvend landschap van de Vlaamse
Ardennen en als het ware de stad
Oudenaarde bewaakt en waarschuwt voor
naderend onheil. Zijn stadsgenoten
beschouwen hem trouwens als een
volksheld. Maar het verhaal vertelt dat
toen keizer Karel V Oudenaarde wilde
bezoeken de stadspoorten gesloten
bleven omdat de torenwacht (Hanske de
Krijger) in slaap was gevallen wegens het
overdadig gebruik van Oudenaards bier en
de keizer en zijn gevolg niet had zien
aankomen.
Het verhaal vertelt verder dat Keizer Karel er op aandrong in het
wapenschild van Oudenaarde een bril te verwerken. Maar dat blijkt
maar fantasie want het teken is niets anders dan een gotische
hoofdletter A van Audenaerde. Hoe dan ook feit is dat de keizer,in
wiens rijk de zon nooit onder ging, graag naar Oudenaarde
afzakte. Bekend als rokkenjager koesterde hij speciale gevoelens
voorde weversdochter Johanna Van der Gheynst.
Hij kreeg er een kind bij : Margaretha van Parma, die tot haar
tiende jaar in Oudenaarde bleef en daarna verder in Italië
opgroeide. Omdat zij onze taal zeer goed kende werd ze later door
haar broer Filips II van Spanje aangesteld als landvoogdes der
Nederlanden.
Maar keren wij terug naar Oudenaarde en naar Hanske de Krijger.
Het beeld – twee meter hoog – werd in 1530 vervaardigd door zilveren goudsmid Blansterius (Blanstein) en op de halletoren van het
stadhuis geplaatst. Zijn kledij verwijst naar een Spaans soldenier. In

de loop van de eeuwen werd het maar liefst vijf maal naar beneden
gehaald om grondig te worden gerestaureerd. Zo ook in 1899. Aan
de vooravond van het carnaval waren enkele spuiters langs de
stelling naar de toren geklommen en hadden het beeld een
carnavalspak aangetrokken. De politie, die de stelling moest
bewaken, had niets gemerkt. Blijkbaar moet er toch wat mis zijn
met de ogen van de Oudenaardisten ... Toen de mensen „s
anderendaags morgens uit de vroegmis kwamen en bemerkten wat
er was gebeurd, schaterden sommigen het uit; anderen reageerden
verontwaardigd.
Wat dan ook … Hanske de Krijger blijft tot op vandaag de lieveling
van Oudenaarde en embleem van de stad. Men vindt zijn naam ook
terug in verenigingen, instellingen, activiteiten. Zo ook in het
muziekkorps van KSA Hanske de Krijger, dat bij de Europeade in
Gotha (2013) voor een schitterende parade zorgde. Het
Thebaanstrompetterkorps is trouwens al jaren een vaste waarde in
het Europeade-programma.

Foto’s : Fred Scholliers

Er wordt de jongste tijd gefluisterd dat het stadsbestuur overweegt
om de bril van Hanske de Krijger in het wapenschild van de stad te
vervangen door corrigerende en gekleurde contactlenzen … zodat
Hanske de Krijger van op zijn toren met een scherp oog kan waken
op de heerlijke Scheldestad in de Vlaamse Ardennen, die beslist een
bezoekje meer dan waard is. Je wordt er vast geconfronteerd en
gecharmeerd door een beste Oudenaardse bruine; je kan er het
tapijtweven bewonderen, de schilder Adriaan Brouwer leren
kennen, over wie Felix Timmermans een schitterend boek schreef

en kennismaken met de sympathieke “brillendragers”. Toch noemt
men de Oudenaardisten ook wel smalend de “Boneklakkers” of
“Boneknagers“. Vroeger werden op kermissen en bij ommegangen
bij gebrek aan beters erwten en bonen op een warme plaat op de
kachel gepoft en voor 25 centiem per bekertje aangeboden. De
inhoud werd gewoon in de vestzak leeg gegoten. Een beetje zoals je
nu op de kermis gepofte maïs vindt. Veel van die verkopers kwamen
uit het Oudenaardse. Vandaar … En voor de sportliefhebbers is er
ook nog het “Ronde van Vlaanderen – centrum”. Zeker eens doen !
Eddy Picavet

Geslaagd VVKB Bal op 28 maart te Oudenaarde.
Zo‟n 100 dansers van diverse groepen waren opnieuw paraat in
Salons Mantovani te Oudenaarde voor het jaarlijkse VVKB-Bal.
Vooraf, in de namiddag was er de cursus met de Europeadedansen :
Polka van Hofstade en de Loere. Zeer intens maar heel mooi om alle
overgangen al eens een eerste keer in elkaar te zien vloeien.
‟s Avonds speelden de muzikanten van Bruers en Zussen o.l.v Jozef
Gebruers. De leden van het VVKB-danscollege zorgden dat alles in
goede banen verliep.
Na het zingen van het “ Wazig avondduister “ trokken we moe maar
voldaan huiswaarts.
Noteer reeds nu reeds in je agenda de volgende VVKB-bals op 19
maart „16 en op 18 maart „17 !
Koen Denduyver

Verbroedering Danspas en De Sloepe
Op zaterdag 28 februari was vkg.
De
Sloepe
uit
Knokke-Heist
uitgenodigd
voor
een
verbroedering met vkg. Danspas uit
Wijnendale. De ontvangst startte
bij de burgemeester en de schepen
van cultuur van Torhout in het
nieuwe stadskantoor. Na de
rondleiding met een stadsgids
kende Torhout voor de deelnemers
nog weinig geheimen. Wist je dat
Torhout nog ouder is dan Brugge
en 3 grote kastelen bezit waar veel
belangrijke gebeurtenissen in de
1000-jarige geschiedenis van het
graafschap Vlaanderen gebeurden ?
Speciaal is ook nog een eigen artisanale “straffe” mosterdmakerij :
Wostyn.
Na een bezoek aan kasteel Ravenhof, waar het museum van
Torhouts aardewerk gevestigd is, ging de verbroedering verder in de
parochiezaal van deelgemeente Wijnendale. Vkg. Danspas is
ondertussen 4 jaar jong en er werden dan ook nog heel wat dansen
uitgewisseld tot in de vroege uurtjes.
Voorzitster Christine Dryepondt van
vkg. De Sloepe gaf nog Heistse
Babelutten en een geschenk als dank
voor de gastvrijheid aan voorzitster
Heidi Trio en de afspraak werd gemaakt
om volgend jaar naar Heist op bezoek
te
komen
voor
de
volgende
verbroedering.
Koen Denduyver

We zoeken heel veel dansers die willen meedoen met de Jig om deze
recordpoging te laten slagen ! Iedereen welkom !

SNEYSSENS, GASTHEER VOOR OPEN CURSUSDAG VENDELEN 2015
Op zondag 22 april was Vendelen.net te gast bij Sneyssens voor de
jaarlijkse Open Cursusdag Vendelen.
Volkskunstgroep Sneyssens uit Evergem had spontaan voorgesteld
om hun oefenlocatie ter beschikking te stellen voor de jaarlijkse
cursus die zich richt op vendeliers met ervaring.
Vendelen.net heeft geen moment getwijfeld om op dit aanbod in te
gaan, want een nieuwe organisatie opzetten die louter op
vrijwilligerswerk draait is geen evidentie.
Hoewel de vendelgroep van Sneyssens zelf op weekend was hadden
Ronald (aka Geronimo) en zijn echtgenote de nodige stoeltjes en
drank, inclusief streekbiertje, voorzien om het de vendeliers naar
wens te maken. We zijn hen daarvoor zeer dankbaar.
Op het programma stonden 3 vendelreeksen waaronder, ondertussen
traditiegetrouw, ook de Europeade reeks van dit jaar, De Vismarkt.
Hiervoor kwam Bernard Lauwers van Die Rooselaer uit Oostrozebeke
in de namiddag de deelnemers de details bijbrengen van het
nummer op muziek van het Brabants Volksorkest.
In totaal waren er 22 vendeliers uit heel Vlaanderen samengekomen
in de houtloods van Langerbrugge midden in de Gentse Haven.
In de voormiddag stonden nog twee andere reeksen op het
programma, met name, Star Wars van Carpevento uit Leuven, op
filmmuziek en Fort Boyard van Jovolka uit Kapellen op muziek van
het gelijknamige Franse televisieprogramma.
Voor de volgende edities is Vendelen.net steeds op zoek naar grote,
overdekte en bij voorkeur gratis locaties waar voldoende hoogte is
om te kunnen vendelen met een 20 à 30 personen. Kan je ons
hierbij helpen? Laat het ons dan weten op info@vendelen.net We
willen onze werking graag zo veel mogelijk spreiden over hele
Vlaamse land.

INFO VENDELEN.NET
Op het programma van Vendelen.net voor de volgende maanden:
Zondag 05/07 – 10 tot 12u in Kapellen: generale repetitie voor het
Europeadevendelen
Zondag 18/10 - 13 tot 17u in Leuven: Kennismakingscursus Vendelen
voor beginners
Zondag 29/11 – 09u30 tot 16u30 in Herentals:
Vendeliersverbroedering i.s.m. met IVV
Op aanvraag komen we ook naar je groepsrepetitie om coaching te
geven.
Alle info vind je op www.vendelen.net, meld je aan en ontvang per
email alle info over alle vendelevenementen in Vlaanderen en
daarbuiten.

Zangfeest Antwerpen 2015 , Foto : Vendelen.net

Cursiefje
Een klavertje vier

Hij, Frans, een rustige tachtiger, een stille genieter, die een glaasje
rood niet versmaadt of zelfs een frietje als laat dessert. Zij,
Margrietje, een nog kranige, actieve dame die je amper zeventig
zou geven en om een babbel niet verlegen zit; met nog heel mooie
witte haren ook die altijd keurig in de plooi liggen. Ze zijn al
zevenenvijftig jaar gelukkig getrouwd, hebben hun hele leven wel
hard in de fabriek gewerkt maar genieten vandaag van een
gelukkige oude dag in hun appartement met uitzicht op de Durme
en het groene Land van Waas. Ze zijn altijd kinderloos gebleven
maar hun buurmeisje Nathalieke – ondertussen ook al een hele
dame – was en is nog steeds hun oogappel.
En dan is er nog “tanteke”, mevrouw Lucienne, een eerder klein,
vinnig dametje van vierentachtig, weduwe en woonachtig in Sinaai.
Vandaar dat ze het soms heel lastig heeft om de gesprekken, die
veelal over Lokeren gaan, te volgen. Ze is afkomstig uit Landegem
bij Gent. Zij volgde haar echtgenoot die huisarts was naar de
geboorteplaats van Edgard Tinel op de grens van Sint-Niklaas. Sinds
zij haar wagen aan de kant moest laten staan, voelt zij zich zo
geïsoleerd en kijkt ze telkens weer uit naar de zondag als de taxi
haar naar het centrum van de Durmestad brengt.

Ik maak het klavertje vier rond als jongste in het geheel; het
“kakkenestje” eigenlijk maar toch ook al zevenzeventig. Volgens
sommigen de meest luidruchtige, ook al vind ik van mezelf dat ik
een zeer verlegen typetje ben die vrij laat tot praten kwam. Een
tante drong er zelfs op aan mijn tongske te laten losknippen.
Gelukkig heeft ons mama de natuur zijn gewone gang laten gaan
…Het is er later helemaal uitgegroeid. Zo zelfs dat ons mama me
regelmatig moest zeggen: “ Maar zwijg nu toch eens en eet. Ge zijt
weeral de laatste!”
Elke zondag vinden wij mekaar in restaurant “La Barakka”, of
moeten wij het “Het Zalig Nietsdoen” noemen, in de schaduw van
de Lokerse Peperbus. Bij mevrouw Erna, Paul, Geert en Conny. Wij
zijn er stilaan tot kinderen van het huis geworden en hebben er zelfs
ons vast vertrouwd plekje. De gezamenlijke maaltijd met elk zijn
persoonlijke voorkeur,kan dan ook regelmatig uitlopen in een vrij
lange “après” omdat het zo heerlijk is met gelijk gestemde zielen de
eenzaamheid eens ver achter je te laten en gewoonweg gezellig
samen te zijn. Tot soms in de late uurtjes … Maar gezelligheid kent
geen tijd …
Ik moet wel toegeven dat het een heel apart klavertje vier is dat je
maar weinig elders zal terugvinden. Wij hebben altijd geleerd dat
de zondag heilig is. Vroeger moest je daarvoor naar de kerk. Dat
doen we nu op zaterdagavond. Maar op zondag gaan wij naar “La
Barakka”. Daar mag je nog eens lachen en de spijskaart is er ook
veel gevarieerder …

Eddy Picavet

Boek in de kijker
Recent verscheen het boek : Brabantse
danstradities, vol 1 van Hubert Boone
m.m.v. het Vlaams Dansarchief( IVV). Het
is een uitgave met de bedoeling tot het
borgen van het immaterieel cultureel
erfgoed die Brabant rijk is. Naast de ruim
50 partituren kan je er ook diverse
dansbeschrijvingen
in
vinden
van
klapdansen,
molendansen,
polka‟s,
bezemdansen en … .

Naast het boek is er ook een dubbele CD verschenen met de muziek
van 4 muziekgroepen : Limbrant, Crooniek , de Fijnbesnaarden en A
Râse dè Têre.
Het boek is te verkrijgen aan € 20 bij EUPRINT, Parkbosstraat 3 ,
3001 Heverlee. Tel : 016 / 40 40 49 Info : www.euprint.be

Volksdans in de krant
In de Krant van West-Vlaanderen houdt Bert Vanden Berghe halt bij
een opvallende en interessante provinciegenoot. Kurt Desplenter
zorgt voor de foto. In de editie van vrijdag 29 mei waren ze te gast
bij Jeanne Vandenbussche.

Jeanne is lid van het dagelijks bestuur van VVKB, het
danscollege en natuurlijk de motor
en voorzitter van vkg. Zannekin in
Veurne. Ze mocht voluit vertellen
over de volksdansgroep zelf , een
terugblik op de persoonlijke
carrière en de familie en
natuurlijk de organisatie van het
komende festival Dans in de Stad.

Beknopt verslag van de algemene vergadering van 12/03/15
Op 12 maart was het merendeel van de volkskunstgroepen vertegenwoordigd
op de algemene vergadering van onze vereniging.
De algemene vergadering is het hoogste beslissingsorgaan van de Vlaamse
Volkskunstbeweging vzw.
Deze keer waren enkele wettelijk verplichte agendapunten toegevoegd. Het
betrof namelijk de statutaire algemene vergadering.
Betekent dit dat het een saaie boel is?
Neen. Wij kennen deze overlegmomenten als een boeiend en bloeiend forum,
waarop alle VVKB-groepen van gedachten kunnen wisselen en beslissingen
nemen. De groepen en hun effectieve leden op deze vergadering vormen als
het ware de sterk verankerde wortels die, een stevige van grote kruin
voorziene eik van bijna 65 jaar oud, water en voeding geven.
Het eerste gedeelte van de vergadering betrof de eerder formele zaken.
De financiële toestand werd tot in de puntjes en tot twee cijfers achter de
komma door onze schatbewaarder toegelicht. Vragen werden beantwoord en
het bleek dat de vzw nog steeds financieel gezond is.
Ook de werking zelf werd door de secretaris overlopen, waarbij feiten en
cijfers niet ontbraken. Ook hieruit blijkt dat onze beweging nog écht in
beweging is en blijft. Dit kan je als lezer van De Driesprong eveneens
vaststellen aan de hand van de verschillende getuigenissen in dit tijdschrift of
beter nog: door deelname aan een van de vele activiteiten.
In het volgende deel van de vergadering werden de voorbije activiteiten
geëvalueerd. Het gezellig samenzijn te Dendermonde en de
nieuwjaarsbijeenkomst in Oudenaarde werden besproken. Eveneens werd
ruime aandacht besteed aan de twee voorbije dansateliers. Vooral het
dansatelier van februari werd enorm gesmaakt. Met een tachtigtal
aanwezigen was dit een topper!
Verschillende aspecten hadden hiertoe bijgedragen. De programmatie met
onder andere de europeadedans en enkele minder gekende dansen en Harry
Reyntjens als gastdocent speelden een voorname rol. Minstens even
belangrijk, lichtte de voorzitter toe, was de mond-aan-mond reclame voor
deze activiteit. Iets wat we zeker moeten blijven aanmoedigen en „doen‟!
Nadien werden de toekomstig geplande projecten grondig toegelicht. Drie
projecten, waarvan we weten op het moment van het publiceren van deze De
Driesprong, dat ze ook een succes waren en worden: ‟t Bal te Oudenaarde, de

meiboomplanting te Sente en het Sint-Jansweekend te De Haan.
De werkgroepen en colleges lichtten vervolgens die zaken van hun werking
toe, voor zover ze nog niet aan bod gekomen waren.
Zo werd bijvoorbeeld door de redactieverantwoordelijke van De Driesprong
uitgelegd waarom het tijdschrift hernummerd is: Een jaargang valt vanaf dit
jaar samen met het burgerlijk jaar.
Maar… de digitale versie van dit tijdschrift is nu van nog betere kwaliteit en
kan, zoals vroeger, na publicatie van de papieren versie via de webstek
gelezen worden. Ook VVKB evolueert mee met de tijd.
Recent waren verschillende vragen gesteld over de inhoud van de via VVKB
aangeboden verzekering. Ook op de vorige algemene vergadering kwam deze
vraag naar boven. Dit waren voldoende redenen om dit onderwerp als een
apart punt te behandelen. De verzekeringsverantwoordelijke had, samen met
een lid van de algemene vergadering die in deze materie thuis is, dit
onderwerp degelijk voorbereid en toegelicht. Een samenvattende nota werd
ondertussen aan de VVKB-groepen verspreid in de hoop van dit nooit nodig te
hebben.
De onderlinge samenwerking van de VVKB-groepen wordt gefaciliteerd via
gouwwerking. Traditioneel krijgen deze fora hun plaats op de algemene
vergadering, waarna de samenwerking met diverse verenigingen ook hun volle
aandacht krijgen.
De voorzitter sloot welvoldaan de vergadering af en de inspanning van de
leden van de algemene vergadering werd die avond nog beloond met een
aangeboden drankje. De sfeer zat er in de vergadering reeds goed in en dat…
moest onmiddellijk verder gezet worden.
Noteer nu reeds in je agenda :

Zondag 22 november 2015 :
Dansatelier in Doornzele
------------------------------------------------------Zaterdag 9 januari 2016 :
VVKB Nieuwjaarsfeest
Salons Mantovani in Oudenaarde

Op de weg tussen wieg en
graf wisselen een lach en
een traan regelmatig af.
In beide willen wij naast u
staan.
 Op 9 december 2014 werd Jolien geboren, dochter van An
Vanhonsebrouck en Henk Decaigny, An is lid van vkg. De
Hovelingen-Viking in Gistel.

 Op 28 december 2014 overleed Lucrèce Pauwels, moeder van An
Vanhonsebrouck, lid van vkg. De Hovelingen-Viking in Gistel.
 Welkom aan Raf Heylen-Cremers, geboren op 05 februari 2015.
Kleinzoon van Lut Dierickx, voorzitter van Vkg. Reynout v.z.w. in
Dendermonde.
 Op 10 maart 2015 overleed Ronny Dewaele, gewezen vendelier
vkg. De Blauwvoetvendeliers Lendelede en vader van Lander
Dewaele, lid van vkg. De Marliere in Bissegem.
 Op 11 maart 2015 namen we afscheid van Eugenie Massy, moeder
van Tine Bruynooghe, lid van vkg. De Vlasblomme vzw in Bissegem.
 Op 13 maart 2015 overleed Gust Hoefkens, echtgenoot van Josée
Hermans, leden van vkg. Tijl en Nele in Hove.
 Op 14 maart 2015 is Maaike Rabaut in het huwelijksbootje gestapt
met Bjorn Vanoverbeke. Maaike is lid van vkg. De HovelingenViking Gistel.
 We namen ook afscheid van Constant Hillewig op 14 maart 2015.
Vader van Anita Hillewig, schoonvader van John Buggenhout,
grootvader van Tim en Jana Buggenhout, allen lid van Vkg. Reynout
Dendermonde v.z.w.
 Op 20 maart 2015 overleed Alice De Meyer, weduwe van Raymond
Arens die ruim 25 jaar violist was bij vkg. Boerke Naas in SintNiklaas.
 Jeanne Van Frachem, weduwe van Maurits Fannes, trouwe
ereleden van de VVKB en ook jarenlange deelnemers aan de
Europeade is overleden op 11 april 2015.

 Op 19 april 2015 werd Floor geboren, dochter van Guy Buyse en
Leen Lesage, zusje van Merlijn en Rosa, leden van vkg. De
Vlasblomme vzw in Bissegem.
 Bart Trio overleed op 23 april 2015 en is de broer van Heidi Trio,
voorzitster van vkg. Danspas in Wijnendale .
 We vernamen ook het overlijden van Luciën Vercauteren in april
2015. Vader van Rudy Vercauteren, vendelier bij Vkg. Reynout
v.z.w. in Dendermonde.
 Op 27 april 2015 namen we afscheid van Christian Van Broeckxsel,
vader van Jan Van Broeckxsel en Ann Mestdagh, leden van vkg. De
Marliere in Bissegem.
 Op 2 mei 2015 huwden Ellen Buyck en Thijs Patteeuw, kinderen
van Frank Buyck en Kathy Ghijs, leden van vkg. De Vlasblomme vzw
in Bissegem.
 Sep Montmerency, geboren op 7 mei 2015, kleinkind van Luc
Vanhixe en Griet Gernaey, bestuursleden van vkg. De HovelingenViking in Gistel.
 Hanne Scholliers is geboren op 14 mei 2015, dochter van Marjan
Scholliers, lid van Kalleke Step, kleindochter van Fred en Lieve
Scholliers-De Saeger, allen lid van Vkg. Reynout v.z.w. in
Dendermonde.
 Ezra Goethals, dochter van Marcia Vlietinck en Tom Goethals,
kleindochter van Inge Valcke en Dirk Vlietinck, leden van vkg. De
Sloepe uit Knokke-Heist is geboren op 18 mei 2015.
 Op 12 juni 2015 is Aster Geukens geboren, zoon van Jana
Buggenhout en Wim Geukens, kleinzoon van John en Anita
Buggenhout – Hillewig, allen lid van Vkg. Reynout v.z.w. in
Dendermonde.
 Op 13 juni 2015 namen we afscheid van Trui Wostyn, moeder van
Katelijn Baert en Luc Braat, grootmoeder van Elke en Linde, leden
van vkg. Scarminkel in Sente.
 Op 20 juni 2015 huwden Wolf Pyck en
Fienelot Soete , leden van vkg.
Scarminkel in Sente.

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

DE DRIESPRONG ontvangt vanwege de overheid geen subsidies,
evenmin als zovele andere Vlaamse tijdschriften en verenigingen,
helemaal in overeenstemming met de bepalingen van het “Decreet
betreffende de amateurkunsten” van 22 december 2000, dat het
Vlaams verenigingsleven de facto gedeeltelijk financieel
drooggelegd heeft. Private steunverlening is bij decreet natuurlijk
niet verboden en kan via 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
 Slotdans : Rozenwals en verbranden van de winterpop tijdens de
Meiboomplanting 2015 in Sente.
 Violiste Hannelore Van Dyck van muziekgroep Bruers en Zussen tijdens
VVKB Bal 2015 in Oudenaarde.
(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

