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Schaarknipwerk Bertje Gielis 



 

Beste VVKB Vrienden, 

We hebben met zo’n 250 deelnemers uit binnen- en buitenland, 

afscheid genomen van de winter en de lente verwelkomd in stijl. 

Een hele dikke proficiat voor de organiserende gouw Oost-

Vlaanderen en in het bijzonder de VVKB groep Sneyssens uit 

Evergem.  Zij brachten in Wippelgem een zeer gevarieerd 

programma met een aantal frisse en vernieuwende elementen in 

deze eeuwenoude traditie van het planten van de meiboom.  Alle 

aanwezigen hebben ongetwijfeld met volle teugen genoten van de 

zon, de sfeer van dans en muziek en van elkaars gezelschap.  

Volgende jaar is de nationale VVKB meiboomplanting te gast in de 

gouw Antwerpen. Wij hopen zo snel mogelijk een plaats en datum te 

kunnen doorgeven. 

Op internationaal vlak is de voorbereiding voor de komende 

Europeade in Namur – Wallonië aan de gang. Vlaanderen zal talrijk 

en prominent aanwezig zijn in onze zuster-regio. De spilpolka is een 

pittige, nieuw gecreëerde dans die van de dansers en muzikanten 

veel oefening en vaardigheid vraagt. Maar, oefening baart kunst, en 

we zijn zeker dat we een zeer mooi Vlaamse optreden zullen kunnen 

presenteren op de slotmanifestatie op zondag. Van woensdag 20 tot 

zondag 24 juli zal Namen één en al volksdans zijn. Voor wie niet 

deelneemt is dit ongetwijfeld een goede gelegenheid om eens langs 

te gaan in Namen. Het is niet heel ver, en alle manifestaties zijn 

gratis toegankelijk.  

Tenslotte weten we dat een aantal 

Vlaamse groepen zullen deelnemen 

aan buitenlandse dansfestivals of 

zelf een festival zullen 

organiseren. Zo zetten de VVKB 

leden en groepen volksdans mee 

op de Vlaamse en internationale 

kaart.  
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Wij wensen iedereen met zijn of haar activiteit alle mogelijke 

succes toe. 

Misschien en hopelijk zijn we elkaar op één of andere 

zomeractiviteit. Wij wensen alvast iedereen een goede, zonnige 

zomer toe en een prettige vakantie. 

 Uw voorzitter, Theo Smet 

 

 

 

Europeade – flash 

Namen (Namur) kijkt 

 uit naar de Europeade 

 

 

Dit jaar moeten wij het land niet uit voor de 53ste  editie van de 

Europeade. Namen (Namur), aan de samenvloeiing van Samber en Maas, 

is immers van 20 tot en met 24 juli het decor voor dit jaarlijks uniek 

gebeuren.   

Wat in 1964 op initiatief van Mon de Clopper en enkele vrienden vanuit 

Antwerpen bescheiden begon, is vandaag uitgegroeid tot een jaarlijks 

uniek feest dat getuigt van wederzijds respect, vriendschap en bezielend 

geloof in het volkseigene van elke gemeenschap en regio binnen Europa. 

Een vijfdaags credo in zang, dans en muziek van het Europa van de 

harten, één in bonte verscheidenheid. 

Namen (Namur), de hoofdplaats van de gelijknamige provincie en van 

het Waals Gewest, op zo’n 60 km van Brussel, is klaar om van 20 tot en 

met 24 juli de ruim vierduizend deelnemers feestelijk te ontvangen. 

 

 

 



Een bewogen geschiedenis 

De historiek van Namen gaat ver terug in de tijd. De eerste sporen 

dateren zelfs van in het steentijdperk. Ze werden gevonden op het 

Grognon, het stadsdeel waar vandaag de citadel op prijkt. Omstreeks het 

begin van onze tijdrekening bestond er al een militaire nederzetting op 

de linker Samberoever. Tot de 8ste eeuw bleef Namen een bescheiden 

nederzetting van beperkt belang, ondanks haar strategische ligging. 

Later breidde de stad zich uit op de andere Samberoever. Vooral de 

rechten van de Luikse prins-bisschop zullen voor eeuwen elke uitbreiding 

van de grafelijke stad naar de andere Maasoever (het huidige Jambes) 

verhinderen. In de late middeleeuwen echter slaagde de stad er toch in 

haar oppervlakte aanzienlijk uit te breiden. In de 12de eeuw werd gestart 

met de bouw van de zogezegde “derde omwalling” die later werd 

herbouwd na de verwoestende overstromingen van 1409. In 1421 

verkocht graaf Jean III het graafschap Namen aan de Bourgondische 

hertog Filips de Goede. Namen als Maxiliaan van Oostenrijk, Maria van 

Bourgondië,  Filips de Stoute, Karel V – ook bekend uit onze geschiedenis 

– zullen ook hier de geschiedenis van Namen  of Namur kleuren. 

Namen groeide tot een regionaal economisch centrum. Het telde bij het 

begin van de 15de eeuw zo’n 8.000 inwoners. Slagers en bakkers zorgden 

vanuit de Vleeshal voor de voedselvoorziening. Langs de Maasoevers 

ontwikkelden zich enkele steengroeven, leerlooierijen en een bloeiende 

lakennijverheid. 

Omwille van zijn strategische ligging vormde Namen zowel in de Eerste 

als Tweede Wereldoorlog een belangrijk doelwit naar bruggen en station 

toe. Telkens werd de stad zwaar verwoest en vielen er heel wat doden 

te betreuren. 

Namen vandaag 

Net voor 1914 werd Namen de ontmoetingsplaats voor het Assemblée 

Wallonne, een informeel parlement, waarin Jules Destrée een rol 

speelde. Wanneer de Duitse bezetter enkele jaren later de bestuurlijke 

scheiding doorvoerde, vestigde de Waalse administratie zich in Namen. 

De instellingen werden ondergebracht in gerechtshof, scholen en 

kazernes. Namen is dus al enige tijd een centrum van de Waalse 

Beweging. 



Na de oprichting van het Waals Gewest werden van 1976 af de eerste 

instellingen naar de stad overgebracht. Twee jaar later tekenden de 

burgemeesters van de vier grootste Waalse steden een akkoord om 

Namen tot politieke hoofdstad van Wallonië te maken. In 1978 vestigt 

het Waals parlement zich in Namen en roept het in 1986 bij decreet de 

stad uit tot hoofdplaats van het Waals Gewest. 

De jongste decennia heeft Namen zich ontwikkeld tot een eigentijds 

centrum, economisch welvarend, dat ook de toerist heel wat te bieden 

heeft. Er zijn de vele merkpunten uit het verleden, de talrijke kerken, 

de kathedraal in classicistische stijl – Namen is ook een bisdom - ,  de 

winkelcentra, de diverse attracties, de boottochtjes op de Maas, de vele 

horecazaken, … En natuurlijk de citadel die als een arendsnest honderd 

meter hoog de stad en omgeving domineert.De klim naar de citadel 

vormde ook meermaals het decor voor aankomst of vertrek van een rit in 

de Ronde van Frankrijk. In 2006 vertrok er zelfs een etappe van de Giro.  

Er zijn ook de tientallen deelgemeenten, waartussen o.a. Jambes, 

Marche-les-Dames, Wépion (bekend om zijn aardbeien), … Vandaag telt 

Namen maar liefst 110.000 inwoners en vormt het een dynamisch 

knooppunt als “poort tot de Ardennen”. 

Kortom ! Beslist meer dan een bezoekje waard. De Europeade biedt je 

daarvoor een unieke gelegenheid bij haar tweede bezoek – na Marche-

en-Famenne in 1969 – aan Wallonië.. 

Bronnen : Toeristische dienst Namur , Geschiedenis van Namen – Info 

Europeade 

 

                                                                         Eddy Picavet 

 

 



In memoriam  Emmy Swerts 

Emmy Swerts, geboren in Hasselt op 

12 juni 1929, overleed op 13 maart 

2016 te Antwerpen. Ze was vooral 

voor de wat ouderen van de VVKB 

zeker geen onbekende. Dochter van 

journalist, dichter en schrijver 

Lambert Swerts, was ook zij een 

begenadigde dichteres die heel wat 

publiceerde en lid was van tal van 

literaire genootschappen en 

verenigingen.  

Daartussen o.a.  van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen, 

erevoorzitter van de Kon. Vereniging van Limburgse Schrijvers, lid 

van de internationale vereniging Anton van Wilderode, Kunstenaars 

voor de Jeugd, het Jet Jorssen Genootschap, …  Ook in het 

vroegere “De Grote Ronde”, tijdschrift van de VVKB, werden meer 

gedichten van haar opgenomen.  

Voor Emmy was poëzie “de geconcentreerde suggestieve hoogst 

persoonlijke verwoording van het onzegbare”. In haar gedichten 

omschreef ze haar emoties en haar relatie met de natuur. Ze hield 

ook van reizen en in haar bundel “Ode aan de Oleander” getuigde 

ze  van haar niet aflatende reislust. In haar laatste dichtbundel 

“Dagvers” publiceerde ze nog 365 gedichten. Ze schreef ook meer 

jeugdverhalen en Vlaamse Filmkes. Daarbij behoorde zij tot de 

kring van trouwe vrienden van de VVKB. 

Wij bieden de familie Huyghe en Swerts namens onze 

volkskunstgemeenschap onze oprechte blijken aan van innig 

medeleven in de rouw die hen treft. Emmy zal altijd in onze 

herinnering blijven verder leven als een zeer begenadigd auteur, 

sterk emotioneel geladen en een zeer minzame dame, die door 

haar woord en gedachten ons heel wat schoonheid schonk. 

Eddy Picavet 

 



Reuzen in Vlaanderen  

Een gelukkige familie ! 

deel 2 

De levensloop van een reus vertoont heel veel gelijkenis met die van 

een mens. Zo gaat de geboorte van een reus doorgaans gepaard met 

heel wat rituelen. Omdat zo’n geboorte een heuglijke gebeurtenis 

voor de hele gemeenschap is, worden er traditioneel bijzondere 

festiviteiten georganiseerd om de nieuwkomer te verwelkomen en 

te vieren. Dat gebeurt door hem met gewijd water te besprenkelen. 

Verder krijgt de dopeling – net als bij de mensen – ook een peter en 

een meter, die beloven voor hem te zullen zorgen en over zijn 

toekomst te zullen waken. Als aandenken krijgen de genodigden 

soms doopsuiker of een heus geboortekaartje. Veelal is aan de 

doopplechtigheid ook een stoet verbonden waarin  andere reuzen 

mee opstappen en de nieuweling aan de bevolking wordt 

voorgesteld. . Soms trekt die stoet zelfs naar het gemeentehuis om 

er op een ludieke wijze aangifte te doen van de nieuwe inwoner. 

Dikwijls wordt hier zelfs een nieuwe geboorteakte opgesteld. 

Een gelukkige familie 

Reuzen kunnen net als mensen trouwen en kinderen krijgen. In 

tegenstelling met de mensen hoeven zij zich niet te houden aan 

wettelijke verplichtingen en ook aan natuurlijke beperkingen zijn ze 

evenmin onderworpen. Zo is het goed mogelijk dat een reus op 

dezelfde dag wordt geboren en in het huwelijksbootje stapt. 

Bovendien speelt de leeftijd van een reus niet de minste rol om 

kinderen te krijgen. In Zottegem kreeg het reuzenpaar Cambrinus en 

Cambrina in 1976 op 95-jarige leeftijd nog de tweeling Sofie en 

Johanna. 

Sommige gemeenten bezitten meerdere reuzen die samen een 

reuzenfamilie vormen. Soms wordt er zelfs een grootvader of –

moeder aangeduid en net als bij de mensen wordt er wel eens een 

jubileum gevierd. Het komt ook voordat reuzen als ambassadeurs 



van hun gemeente een eretitel krijgen die dan met een erelint of 

medaille op de romp wordt aangebracht. 

Jammer genoeg worden niet alle reuzen met de nodige zorg 

omringd. Meer reuzen zijn in de loop van de tijd in de vergetelheid 

geraakt of geraakten gewoon versleten of beschadigd. Ook na hun 

heengaan bewijst men hun nog eer. Zo kan het gebeuren dat er een 

doodsbericht wordt verspreid, een overlijdensakte wordt opgesteld 

en een begrafenisstoet wordt gehouden . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een dansende familie 

Op heel wat feestelijke gebeurtenissen zijn reuzen van de partij en 

ook in tal van stoeten vormen zij een vaste waarde. Sommige 

stoeten danken zelfs hun ontstaan aan een reus. Een aantal 

reuzenstoeten, zijn van recente datum. Zoals b.v. de tweejaarlijkse 

reuzenstoet van Nieuwpoort, waar telkens meer dan honderd reuzen 

uit zowel binnen- als buitenland present zijn. Andere kunnen dan 

weer bogen op een eeuwenoude traditie . Zo is Katuit in 

Dendermonde, een van oorsprong Middeleeuwse reuzenommegang 

waarin Goliath, Mars en Indiaan opstappen. 

 

Reuzen uit Dendermonde : Indiaan , Mars en Goliath 



Traditioneel stappen reuzen niet zomaar op in een stoet maar 

bewegen zich al dansend voort. Ze huppelen en draaien rond hun as 

of rond elkaar op een ritme dat door trommels of een heuse fanfare 

wordt aangegeven. Soms voeren ze ook echte dansen uit. Zoals de 

“reuskens”  of dwergreuzen uit Borgerhout die een menuet, een 

Franse dans uit de 17de eeuw, uitvoeren.  Sinds decennia zijn 

dansende reuzen  wel op hun retour. Dat komt omdat de moderne 

reuzen niet meer worden gedragen maar worden voort gerold. 

Niet alle reuzen worden gebouwd om lang te leven. Sommige 

worden elk jaar opnieuw gecreëerd. Zoals b.v. voor een schoolfeest. 

Dergelijke reuzen noemt men efermeriden. 

Aanvankelijk waren de reuzen eigendom van de stedelijke overheid. 

Een groot aantal van de oudste reuzen  was daardoor gebonden aan 

een bijzondere regelgeving die niet toeliet dat ze de stad verlieten. 

Zo hebben de stadsreuzen van Ath, Geraardsbergen, Sint-Niklaas, 

Mechelen, en het Ros Beiaard van Dendermonde nog nooit een voet 

buiten de stadsgrenzen gezet.  In de loop van de jaren werden ook 

reuzengilden opgericht die instonden voor het onderhoud, een 

ruimere publieke bekendheid, of vertegenwoordiging van de 

gemeente in de dichte of verdere omgeving. Belangrijk in de gilden 

zijn zeker de dragers of pijnders die hun kennis en vaardigheid 

moeten overdragen op een jongere generatie. Heel wat 

feestcomités,carnavalgroepen, heemkundige kringen,wijkcomités, … 

hebben in de loop van de jaren een reus of reuzenfamilie gebouwd.  

Zo ook Gust bij Reynout-Dendermonde. 

Hij maakt deel uit van de grote 

Dendermondse reuzenfamilie (met liefst 

een dertigtal leden). Antwerpen telt 

maar liefst veertig reuzen binnen haar 

stadsgrenzen. Met Lange Wapper wel 

als meest bekende. 
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De vzw Reuzen in Vlaanderen geeft sinds kort een speciale 

reuzenkalender uit. Voor 2O17 kan al worden ingeschreven via 

www.reuzeninvlanderen.be. Vorig jaar werden de reuzen erkend als 

Europees erfgoed. Bij die feestelijke gelegenheid bliezen “de grote 

mannen” verzamelen in Dendermonde. 

Laten wij besluiten zoals we begonnen zijn. Met het reuzenlied. 

Kere weerom, reuske, reuske. 
Kere weerom, reuzegom. 
 
Sa moeder, tap van ’t beste bier,  
van ’t beste bier.  
De reus is hier ! 
 
Sa moeder, stop nu maar het vat,  
nu maar het vat. 
De reus is zat ! 
 
Schol ! 
 
BRONNEN : de vzw Reuzen in Vlaanderen 

  Eddy Picavet 

En dat reuzen nog steeds brandend actueel zijn :  

 Tijdens de erfgoeddag in het thema 

dit jaar van rituelen op zondag 24 

april was Reus Minneke uit Bissegem 

te gast om samen met reus Rietje 

Vlas uit Sente aan het Texture 

museum in Kortrijk samen te 

dansen.  

 

Men sprak zelfs al van een verloving 

van de 2 reuzen.  

 

 

 

RIETJE VLAS EN MINNEKE 
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http://www.reuzeninvlanderen.be/


 In Heist ging het museum Sincfala en de historische kring Heist 

leeft aan de slag om tijdens de Oosthoekkermis op zondag 5 

juni een verkiezing te houden voor 2 nieuwe reuzenkoppen. De 

reuzen Pier en Wanne zijn sinds 1938 belangrijke gasten bij 

verschillende feesten en plechtigheden.  Een Franse kunstenaar 

zal de nieuwe koppen dan uitwerken en vkg. De Sloepe helpt 

deze zomer mee om nieuwe kledij voor de reuzen te 

vervaardigen. Zo zullen de reuzen Pier en Wanne voortaan een 

gestyleerde kop hebben van gekende vissersmannen en 

vrouwen uit de gemeente. 

Uit de verkiezing kwamen 2 namen uit de bus : Lea Bailyu-

Boereboom, medestichtster van de Klakkertjes en Leopold 

Vlietinck beter bekend onder z'n lapnaam 'Roape'. De andere 

kandidaten waren : Pol van Maertjens, Emiel Meyers ('de 

Haaiekoker') en Leontine Kestens (echtgenote van 

scheepstimmerman Louis Dumeez). Zo wil de gemeente de 

reuzen nieuw leven in blazen. 

 

 

 

 

 

 

 

 In Wingene is men bezig met de vroegere Bruegelstoet aan het 
omvormen naar een heuse reuzenstoet. Het Bruegelcomité 
verwacht zo’n 70 reuzen op kermiszondag, de eerste zondag in 
september. 

Het ondertussen al vier 
jaar geleden dat de 
reuzenstoet door het 
centrum van Wingene 
trok. 

 

 

 

  

P
IE

TE
R

 B
R

U
EG

EL
 



65ste Nationale Meiboomplanting te Wippelgem 

Het was een mooie dag om de 
meiboomplanting te vieren in 
Wippelgem een deelgemeente van 
Evergem, die zaterdag 21 mei.  Al van 
bij de aankomst rond de middag voelde 
je de gezellige sfeer op de parking 
achter Zaal De molen.  
De organisatie lag dit jaar in handen 
van vkg Sneyssens uit Evergem met 
steun van vkg. Reynout uit 
Dendermonde in de gouw Oost-
Vlaanderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eerst was er een korte receptie voor de groepsafgevaardigden. VVKB 
voorzitter Theo Smet dankte de organisatoren met een passend 
meiboomgeschenk : een schilderij van Johnny Vercammen over de 
vorige meiboomplanting in Sente. 
Ondertussen was de kinderdans al van start. Ook de verkiezing voor 
het meipaar werd een spannende strijd.  
De meiboomdans “Schoon lief en De Margriet” werd vlekkeloos 
gedanst door de organisatoren en we konden over gaan tot de 
kroning; meikoning : Reinout Van Kerrebrouck van vkg. Sneyssens uit 
Evergem , meikoningin : Linde Muller van vkg. De Karekiet uit Puurs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tussen de vele samendansen door was er ook een optreden van de 
Zeeuwse groep uit Hulst waarmee Evergem al vele jaren 
verbroederd is. Naast de ruime aanwezigheid van de gouw 
Antwerpen waren er ook groepen uit Frans-Vlaanderen  present.  
 
Traditiegetrouw sloten we af met de Rozenwals, maar dit jaar kwam 
er nog een vervolg met een superpolonaise op de dansvloer.   
 
 
 
 
 
 
 
 
We dansten dan ook in alle richtingen rond de meiboom. 
 
Nog eens vele felicitaties met de organisatie !  
 
Volgend jaar trekken we naar de gouw Antwerpen om daar de 66ste 

meiboomplanting te organiseren. 

    Koen Denduyver 

 

 
 

 



Historische rondleiding in Brussel 
 
Vorig jaar waren we met het VVKB- 
bestuur te gast in Ternat om vandaar de 
streek van Pieter Breughel en Brussel te 
ontdekken. We konden hiervoor rekenen 
op de ervaren gids Johnny Vercammen. In 
een driedelige reeks laat hij jullie 
kennismaken met minder gekende hoekjes 
in de hoofdstad.  
 

Deel 2: Het Sint-Gorikseiland, de bakermat van Brussel  

 

De nieuwe Sint-Katelijnekerk is gebouwd op 
een gedempt dok van de oude haven van 
Brussel en is zoals vele kerken in het Brusselse 
op het einde van de XIXde eeuw gebouwd met 
materialen van mindere kwaliteit. Daardoor 
was ze vrij vlug aan restauratie toe. We 
wandelen op de oude graanmarkt vlak aan ‘De 
Markten’, het Vlaams cultureel centrum van 
Brussel voorbij  naar de Sint-Katelijnestraat, 
de Visverkopersstraat, de Karperbrug(straat) 
tot aan het Sint-Goriksplein: de bakermat van 
de stad Brussel. Op de plaats waar de stad 
ontstaan is, staat nu het gebouw van de Sint-
Gorikshallen. De naam van een zijstraat: 
’Borgwal’ doet ons onmiddellijk denken aan 
een omwalling van een burcht. 

De naam ‘Brussel’ komt van de samenstelling van twee oud-Nederlandse  
(Dietse) woorden: ‘bruoc’ wat nu staat voor ‘broek’ en moeras betekent. 
Het oud-Nederlandse ‘sella’ staat voor  ‘zetel’, ’nederzetting’ of 
‘woonplaats’. Brussel betekent dus ‘woonplaats’ in het moeras en ligt 
tussen de vele armen van de Zenne( groot-eiland, klein eiland…). 
 
Volgens de legende zou er op die plaats eigenlijk reeds heel vroeg een 
kapel gebouwd zijn in de VI-de eeuw door de heilige Gaugericus( °580- 
+625), afkomstig uit de Franse Ardennen, bisschop van Cambray 
(Kamerijk). Wel in documenten aanwijsbaar is dat de nederzetting eerst 
in 966 in een oorkonde van de Duitse keizer Otto de I-ste, de Grote, 
‘Bruocsella’ vermeld wordt. Ook zeker is dat in 977 het hertogdom 
Lotharingen, een leen van het Duitse Keizerrijk, een nieuwe hertog 
kreeg: Karel van Frankrijk. Deze jongere zoon van Lodewijk de IV van 

 

 

 SINT-KATELIJNEKERK 

JOHNNY VERCAMMEN 



Overzee, had geprobeerd om zijn broer, Lotharius, de koning van 
Frankrijk( West-Francië) van de troon te stoten door intrige. Hij mislukte 
in zijn poging, werd bij Laon verslagen door Hugo de Grote en zocht zijn 
toevlucht bij zijn oom, de Duitse keizer Otto de II-de. De Brusselaars 
zouden zeggen: 
” IJ  zat parmintelaaik mi ’n èt  in za gat.”. Otto stuurde hem naar hier 
om een bolwerk te bouwen tegen de expansiezucht van de Franse 
koning( Karels broer) en diens vazal, de Graaf van Vlaanderen. 
Merkwaardig en thans erg paradoxaal is, dat als leen van het Duitse 
keizerrijk, het hertogdom Brabant, in het Diets, het oud-Nederlands, 
bestuurd werd, terwijl de graven van Vlaanderen in het Frans heersten 
over hun onderdanen. 
In de XIVde eeuw kregen we in Brussel, dank zij Jan van Ruusbroec de 
gelukzalige, van de priorij van Groenendaal in het Zoniënwoud  een 
litteraire en mystieke schat in de volkstaal: het Diets, ook in vertalingen 
van de bijbel. 
We halen nu eerst een belangrijk stukje geschiedenis boven om de 
Frankische erfopvolging te volgen. Karel de Grote werd in 800 door paus 
Leo de III-de tot Roomse keizer gekroond. In 813 wordt Lodewijk de 
Vrome  tot medekeizer verheven. In 814 sterft Karel de Grote in Aken. 
Na zijn dood volgt er een moeilijk rijksverdelingsplan: ‘de divisia 
regnorum’. Immers beide zonen waren reeds gestorven. Een lange 
broedertwist volgt en in 840 sterft Lodewijk de Vrome.  
In 843 wordt in het verdrag van Verdun het Frankische rijk in drie 
verdeeld: 
1. het Oost-Frankische rijk gaat naar Lodewijk de Duitser 
2. het Middenrijk gaat naar Lotharius de I-ste( Lotharingen) 
3. het West-Frankische rijk gaat naar Karel de Kale( Frankrijk) 
In 844 wordt het middenrijk( Lotharingen) verder verdeeld en Lotharius 
de II-de krijgt het noordelijk deel. 
 
In de verdere  erfopvolging staan nog bekende namen als Arnulf van 
Karinthië, die de Vikings versloeg in de slag van Leuven aan de Dijle in 
891. Zijn opvolger Zwentibold wordt zelfs door Clouseau in een liedje 
vernoemd. 
In 962 wordt Otto de II-de, hertog van Saksen, tot koning gekroond in 
Aken. In Rome wordt hij door paus Johannes de XII-de tot keizer van het 
Roomse Rijk gekroond. Zijn neef, Karel van Frankrijk en Neder-
Lotharingen krijgt van hem Brussel en wordt tot hertog verheven. 
Van 977 tot 979 laat hertog Karel van Neder-Lotharingen een 'castellum' 
en een kapel bouwen op een eiland in de Zenne. Het was een ideale 
plaats op het kruispunt van twee grote verkeersassen: noord-zuid via de 
toen nog goed bevaarbare Zenne en oost-west via de Romeinse heirbaan 
van Keulen naar Bavay. Deze nederzetting werd de grondslag voor de 



verdere ontwikkeling van de stad Brussel. In Laken kennen we nu nog 
altijd de Romeinse steenweg.  
 
De kapel werd gewijd aan Goedele, de patrones van de stad. Op de 
eilandjes bevonden zich vier watermolens die voor energie zorgden voor 
de middeleeuwse ambachtelijke bedrijvigheid.  
Een stenen muurplaat op de gevel van de Sint-Gorikshallen vertelt het 
verhaal van de burchtkapel, de latere mooie Sint-Gorikskerk in gotische 
stijl. De Franse bezetter verkocht die na de Franse revolutie, 
tweehonderd jaar geleden aan een Turkse handelaar in 
afbraakmaterialen. Deze kerk werd dan vernield en op die plaats werd 
een plein aangelegd met een piramidale fontein die afkomstig  was van 
de abdij van Grimbergen. 
 
De fontein staat nu nog altijd in het midden van de Sint-Gorikshallen. De 
hallen werden door architect Dubois in 1881 gebouwd tot een overdekte  
vleesmarkt.  
Thans is er een informatiebureau met drinkgelegenheid gevestigd. Er 
worden nu ook talrijke tentoonstellingen georganiseerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achter de hallen stappen we door een poort in de huizenrij en komen in 
een prachtige, historisch verantwoorde gerestaureerde wijk.  
Wij kunnen er een reconstructie zien van een stukje van de loop van de 
Zenne, die nu veel dieper onder de grond stroomt. We zien er de 
aanlegsteigers voor de binnenschepen en de poorten naar de kelders, de 
magazijnen waar de goederen onder worden gebracht.  
 
Van de Grooteilandstraat komen we aan de Rijke-Klarenkerk, gebouwd in 
Vlaamse renaissance in de tweede helft van de 17de eeuw.  
 

                                              SINT – GORIKSHALLEN                                               FONTEIN  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Rijke Klaren waren één van die congregaties van Franciscanessen, die 
oorspronkelijk de regels van de Heilige Clara van Assisi volgden maar 
vanaf 1263 de nieuwe regels van paus Urbanus de IV-de. Zij werden 
Urbanisten of Rijke Klaren genoemd. 
In 1953 verdween het onderscheid tussen Rijke en Arme Klaren en 
aanvaardden beide orden de oorspronkelijke regels van de Heilige Klara. 
 
Wordt vervolgd in deel 3: historische betekenis van Manneken Pis en het 
belang van Everaard  t’ Serclaes voor de stad Brussel. 

 
 

Wordt vervolgd in deel 3:  
 
Historische betekenis van Manneken 
Pis en het belang van Everaard  t’ 
Serclaes voor de stad Brussel.             

 

 

Tekst :Johnny Vercammen 

Foto’s : Koen Denduyver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detail kaart van Brussel door W.B. Craan (1837) 

 

    

   LOOP VAN DE ZENNE 



      

Voor uw agenda 

 

Vr-Za-Zon 1-2-3 JULI 2016 

Sint-Jansweekend 

Het leukste VVKB-Jeugdweekend in een organisatie van het 

VVKB-jeugdcollege. 

Locatie : Sint-Jansburg , Heikantstraat 22 te Westmalle  

Meer info : jeugdcollege@vvkb.org 

 

Vr 12 – woe 17  AUGUSTUS 2016 

KA-DANS van vzw Kasteelfeesten met medewerking vkg. 

Danspas Wijnendale 

30ste Internationaal volksdansfestival  

Zaterdag : namiddagstoet  

 ’s avonds gratis Tropical Party  

Zondag : 10 uur : vriendschapsmis in de Parochiekerk 

14 uur : Voorstelling met alle groepen uit Vlaanderen, 

Bulgarije, Peru, China, Hongarije en Mexico  

 

 

mailto:jeugdcollege@vvkb.org


Locatie : Festivaldorp rond de kerk van Wijnendale 

Maandag : Galavoorstelling om 20 uur, € 15  

Locatie : Cultureel Centrum De Brouckere Torhout  

Woensdag : Afscheidsfeest met verbroedering in de tent 

Meer info : Jan Tempelare : 0473 / 24 44 77 

Do 18 AUGUSTUS 2016 

Festivalavond van vkg. Reynout uit Dendermonde   

Voorstelling om 20 uur met groepen uit Peru en Bulgarije 

Locatie : Gemeenteschool ’t Kraaiennest, Rootjensweg 76, 

9200 Grembergen- Dendermonde  

vvk € 8, add €10 

Info : www.reynout.be of 0472 / 39 61 10 

Za 3 SEPTEMBER 2016 

Freundefest van vkg. Die Auerhahn Tänzer  

Locatie : Parochiezaal, L.Kempenaersstraat 16, 2223 

Schriek  

vvk € 8, add €10 

Info : Wim Verhoeven 0474 / 66 26 01 

 

SPROKKELINGEN  

 
 
 
Van het thuisfront 

Onder deze titel bundelden wij ook dit keer de ledenbladen die ons door de 

volkskunstgroepen, lid van de VVKB, werden toegezonden.  

 

http://www.reynout.be/


SCHERING EN INSLAG verwijst uiteraard naar de vkg De Wevers uit 

Borgerhout, die dit jaar hun 40-jarig bestaan vieren. Ze werd immers op 28 

februari 1976 boven de doopvont gehouden. Sinds de eerste dansstonde 

(25 september 1976) schreef het een uitzonderlijk  palmares samen vol 

levensvreugde en vriendschap, maar ook ontgoocheling en leed.  Een 

dynamische groep dus met André Couvreur als bezielend voorzitter. 

Daarvan getuigt o.a. hun activiteitenkalender. Maar het ledenblad biedt nog 

heel wat meer. Zo meer verslagen van o.a. van de voorbije activiteiten, de 

nieuwjaarsreceptie, een lijst van verjaardagen, komende activiteiten en ook 

een boodschap of “liefdesverklaring” aan het adres van De Wevers door 

Mia Albers. Daarnaast staat “Hora de Munte” als “Dans in de kijker”. En 

uiteraard ook aandacht voor het 40-jarig bestaan met een verslag van de 

stichtingsvergadering. Een gedegen driemaandelijks ledenblad. Proficiat ! 

Het maandblad DE ROMMELPOT van de vkg Reynout uit Dendermonde 

bundelt in haar editie van maart het uitgebreid verslag van de Algemene 

Vergadering, vraagt aandacht voor de stedelijke musea en in het bijzonder 

voor de figuur van Pieter-Jan De Smet, de grote zwartrok en zoon van de 

Denderstede. Opvallend ook het beeldverslag van poppentheater Kalleke 

Step, dat scoorde met “De Tijdstrein”. Dat alles vormt ook nu weer een 

toffe editie  van een sympathieke groep, waarin uiteraard ook een greep uit 

de archieven niet ontbreekt. En de zeeotter dit keer de voorpagina siert. 

Blijkbaar hebben die van “Deiremonne” toch wel een groot hart voor 

dieren. Met hun Ros Beiaard als toch wel hun meest trotse symbool ! 

Van Eddy Lepercq, redactielid van “De Driesprong” en voorzitter van De 

Vlasblomme uit Bissegem, ontvangen wij ook altijd heel stipt ’t 

BOETIEKSKE, dat ook telkens een gevarieerd beeld brengt van de werking 

en evolutie. 

Het eerste nummer van de 43ste jaargang vraagt aandacht voor de 

gouwdansavond van half november in Torhout; geen leven zonder muziek; 

het dansprogramma 2015; de verjaardagskalender en agenda; de 

pannenkoekenactie; de Europeade in Namen; het leven volgens Baziel; deel 

8, gewijd aan de “Groote Oorlog” en meer bepaald de rol en betekenis van 

het vliegveld van Wevelgem (Bissegem) in het Westelijk front. Een rijk 



gevarieerd ledenblad, met zorg en stijl uitgebouwd. En dat heel sympathiek 

overkomt. 

Graag een oprecht “Dank je wel” aan het adres van de vkg-groepen De 

Wevers, Reynout en de Vlasblomme. Wij durven zeker nog een oproep aan 

de andere volkskunstgroepen richten die via een ledenblad het contact 

tussen bestuur en leden op een aangename manier levendig houden. Wij 

kijken er naar uit. Digitaal of klassieke vorm speelt geen rol. Ons adres : 

Eddy Picavet, Martelarenlaan 3/003, 9160 – Lokeren (tel. 09/348 27 46) – e-

mail: eddy.picavet@skynet.be 

Eddy Picavet  

 

 

mailto:eddy.picavet@skynet.be


Een eeuwenoude traditie 

De Brugse Belofte 

Vlaanderen is een land van processies, ommegangen, stoeten. West-

Vlaanderen spant daarbij wel de kroon. Met zijn Heilige 

Bloedprocessie die op O.L.Heer Hemelvaart door de straten van 

Brugge trekt; de Kattenstoet in Ieper; de Hoppestoet in Poperinge; 

destijds de Bruegelstoet in Wingene, de  Boeteprocessie in Veurne… 

Naast de Ros Beiaardommegang in Dendermonde; de 

Hanswijkprocessie in Mechelen; de Geitenstoet in Wilrijk; de 

Pallieterstoet in Lier.  Om het daar bij te houden. Stuk voor stuk 

prestigieuze projecten die telkens massa’s belangstellenden lokten 

of nog lokken. 

Meer bescheiden en minder bekend is de processie “Brugse Belofte”, 

die elk jaar op 15 augustus (O.L. Vrouw Hemelvaart)  door de Brugse 

centrumstraten trekt; van Smedenstraat tot Sint-Salvatorkerk of van 

de kapel van O.L.Vrouw-Blindekens tot de  Potterie. Zij mag 

beschouwd als de oudste processie in de Lage Landen. Ze dateert 

immers van het begin van de veertiende eeuw. 

 

 

 

 

 

 

 

Een brokje geschiedenis 

De Vlaamse strijdop het einde van de dertiende en het begin van de 

veertiende eeuw is wellicht één van de meest bewogen, meest 

bekende en ook één van de meest kleurrijke uit de geschiedenis. De 

oorsprong vinden wij in het embryo van Vlaanderens wording. 

 



Volgens de overlevering schaakte Boudewijn I “met de ijzeren arm” 

de Fransekoningsdochter Judith. Als bruidsgeschenk kreeg hij een 

feodale staat: Vlaanderen. Dit enorme gebied, dat in zijn beginfase 

noch als politieke, noch als economische of culturele eenheid kon 

worden beschouwd, vormde dankzij een groots gravenhuis, een 

verbeten strijd, waaruit zich dankzij  de doorzettingsgeest van zijn 

vertegenwoordigers een leefbaar vorstendom, maar ook een echt 

vaderland, waarin zich een samenhorigheidsgevoel centraal stond,   

ontwikkelde. 

Sindsdien liepen de Vlaams-Franse twisten als een rode draad door 

onze geschiedenis. Gepaard gaande met een sociaal economische 

strijd, een streven naar zelfstandigheid en een groeiend verzet 

tegen Frankrijk. Vooral rond 1300 wou afgerekend worden met de 

heerszucht en aanhechtingsdrang van de Franse koningen. Telkens 

weer dook de droom op om van Vlaanderen een machtig rijk tussen 

de andere mogendheden van West-Europa te maken. Vanaf de 

twaalfde eeuw kwam daar nog de stormachtige opgang van de 

poorterij, de machtsafname van de graaf en de grotere invloed van 

een aantal rijke families bij die noch de heerschappij van de graaf, 

noch het medezeggenschap van het volk duldden.  

In 1280 kwam het in Brugge tot bloedige botsingen van sociale aard. 

Brugge was toen de machtigste handelsmetropool van West-Europa. 

De regelmatige twisten vormden een verre aanleiding tot de Brugse 

Metten en de Guldensporenslag. Volgens de overlevering zouden de 

Vlaamsestrijders hebben beloofd  dat, wanneer zij de strijd 

overleefden, ze ten eeuwigen dage elk jaar een kaars van 36 pond 

zouden offeren aan O.L.Vrouw. Andere kroniekschrijvers verwijzen 

naar de Brugse vrouwen die deze belofte zouden hebben gedaan 

indien hun zonen en echtgenoten behouden zouden terugkeren. 

Eeuwenoude processie 

Hoe dan ook, het staat vast dat graaf Robrecht van Bethune, na zijn 

terugkeer uit Franse gevangenschap, in 1305 de nodige maatregelen 

trof om de belofte te eerbiedigen. Met dit doel veranderde hij een 



instelling voor rondreizende arme reizigers aan de Smedenstraat tot 

een gasthuis voor blinden. Vandaar ook O.L.Vrouw-van-Blindekens 

Zo trekt ook vandaag nog op 15 augustus in de voormiddag de 

processie “Brugse Belofte” van Smedenstraat naar de Sint-

Salvadorkerk om na de eucharistieviering  langs de Potterie terug te 

keren.. 

 

 

 

 

 

 

 

In de processie beelden uit het verre verleden die verwijzen naar de 

Brugse strijd met ruiters te paard, de Confrerie van O.L.Vrouw, de 

“twaalf maagdekens” die de kaars dragen, biddende en zingende 

volksvrouwen, kreupelen en bedelaars, een heraut, muzikanten. 

Een kleurrijk gebeuren in een schitterend decor, beslist een 

bezoekje waard. Ideale gelegenheid ook om nog eens naar Brugge, 

het Venetië van het Noorden, af te zakken.  

Daarbij! Is Brugge niet altijd “scone” ? 

                                                                    Eddy Picavet 

Geslaagd VVKB Bal op 19 maart te Oudenaarde. 

Ruim 150 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 Europeadedans : De 

Spilpolka en het opkomen met de Karnavaldans.   

 



Speciaal voor de 65ste verjaardag van VVKB was er als eerst een 

feestelijke receptie. Voorzitter van VVKB Theo Smet gaf een 

terugblik op deze 65 jaar en wist te vertellen dat onze beweging 

ondanks haar 65 jaar nog niet pensioengerechtigd is en al zeker niet 

aan uitbollen denkt. De boordevolle kalender met activiteiten van 

VVKB en onze groepen bewijst dit. 

 

 

 

 

 

 

’s Avonds speelden de muzikanten van de gouw West-Vlaanderen 

ten dans. 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-bal op  

18 maart ‘17 !                                         Koen Denduyver 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



OPEN  OEFENSTONDE PLUSDANSEN JAN & TRIEN 

In eerste instantie werd deze activiteit mede georganiseerd door 
danspunt en was Jan en Trien gewoon de gastgroep. 

Na een tijdje hebben we het initiatief overgenomen en nu organiseren 
we éénmaal per maand deze open oefenstonde met aangepaste dansen 
voor “plussers”. 

De eerste oefenstonde was er veel volk maar stilletjes aan begon het te 
verminderen en waren het de dansers van onze eigen groep die aanwezig 
waren met nog een paar extra dansers .  Maar je mag nooit de hoop 
opgeven want ondertussen zijn we nu gemiddeld met een 18-tal dansers 
en dit reeds verschillende oefenstonden achtereen. 

Dansen van cursussen en van het weekend aan zee worden door Paula 
kort terug uitgelegd en samen gedanst.  We hebben zelfs 2 muzikanten, 
als dat geen luxe is. We dansen zo gemiddeld een 15-tal dansen per 
oefenstonde, soms worden ze nog eens terug herhaald of zelfs wel 2 of 3  
keer, alles kan. 

 

Heb je zin om ook eens te komen kijken en een dansje mee te doen ? 

Iedereen kan meedansen  ook al heb je nog  nooit gedanst , we nemen je 
gewoon mee en dan lukt het wel. 

Neem gerust contact op : greet.van.dyck@telenet.be, gsm 0499 36 49 89 
of met Suzanne Desair 03/383 36 10. 

 

De data voor het volgende werkjaar kan je altijd bij mij opvragen.  Ze 
zullen  verschijnen in de “ driesprong, het verslag van de gouwraad en ik 
zal ze ook op facebook zetten bij de groep “ volksdansbals. 

 

 

 

 

 

 

    

Foto’s : Greet Van Dyck 

mailto:greet.van.dyck@telenet.be


Verbroedering Danspas en De Sloepe 

Op zaterdag 30 april was vkg. Danspas uit Wijnendale 

uitgenodigd voor een verbroedering met vkg. De Sloepe in 

Knokke-Heist. Na aankomst in zaal Ravelingen trokken ze 

doorheen de gemeente voor een rondleiding. Secretaris Jan 

Claeys gaf uitleg bij het vissershuldemonument, de haven, het 

Heldenplein, de visserskapel en het museum Sincfala over de 

ontwikkeling van de Zwinstreek.  

 

 

 

 

 

 

 

Opnieuw aangekomen in zaal Ravelingen werden er ook dansen 

uitgewisseld tussen de twee groepen. 

Na de aperitief kon iedereen dan aanschuiven voor een uitgebreide 

vis – of vleesschotel.  

Voorzitster Heidi Trio gaf nog een 

schaal in aardewerk aan voorzitster 

Christine Dryepondt van vkg. De Sloepe. 

als dank voor de gastvrijheid. ’s Avonds 

kwamen ook nog leden van vkg. 

Zannekin uit Veurne af en werd samen 

de spilpolka, de dans voor de 

slotmanifestatie van de Europeade in 

Namen aangeleerd en ingeoefend. 

Koen Denduyver 

 

 



Kalleke Step wordt  40! 

Het begon allemaal op een 

jazzmarkt in Dendermonde op 3 

september 1979: voor de eerste 

keer trad het Marionettentheater 

Kalleke Step op voor publiek en een 

lang gekoesterde droom  van Gust 

Dierickx ging in vervulling. Dezelfde 

avond ging een live interview op 

Radio 2 (toen nog BRT 2) op 

antenne en werd Kalleke Step 

ingeschreven als burger van de stad 

Dendermonde.  

Gust had in de maanden en jaren voordien zowat 

alles bezocht wat er aan poppentheater in 

Vlaanderen bestond en maakte ook een 

studiereis naar het toenmalige Tsjecho-

Slowakije, zowat de bakermat van het 

poppenspel. Het is het Tsjechische model dat hij 

later zelf ging bouwen: draadpoppen van zo’n 75 

cm lang, waarbij het karikaturaal hoofd 1/3 van 

de gestalte uitmaakt.  

Hij vond een aantal medewerkers (waaronder ondergetekende), met 

wie hij verder werkte aan een eigen theater. Maar het was vooral 

Gust zelf die de kar trok: hij maakte alle poppen (na verloop van 

tijd zo’n 150 stuks), maakte alle decors en bewerkte of schreef de 

meeste stukken.  Hoofdfiguur werd Kalleke Step, de nar die in de 

Ros Beiaardommegangen voor het Paard (in Dendermonde “ons 

Peirt”) danst. 

In de oude kapel van de “Theresiaantjes” (nu deel van het 

Administratief Centrum), nadien in een “tube” van de Hollandse 

kazerne en tenslotte in het eigen theater in de Sint-Elooistraat in 

Grembergen, beleefden honderden kinderen heerlijke uren. 

 

 

Gust Dierickx 



Niet alleen voor kinderen werd gespeeld, soms werd ook een stuk 

voor volwassenen gebracht: Gust sprokkelde “Begijnhofvertellingen” 

bij elkaar, die hun première kenden in het “Groothuis” van het 

Dendermonds begijnhof, tijdens de toenmalige Begijnhoffeesten. De 

begijnhofvertellingen werden later hernomen in het eigen theater. 

Ook “Van den Vos Reynaerde” werd door Gust voor poppentheater 

bewerkt en meermaals in het eigen theater gespeeld. 

Toen Gust in 2002 ziek is geworden raakte Kalleke Step in een diepe 

winterslaap…. 

Uit die winterslaap werd Kalleke Step pas in 2011 gewekt door Gusts 

zoon, Joost, die vond dat dit Dendermonds erfgoed niet mocht 

verloren gaan. Opnieuw werd gestart, op enkele meters vanwaar 

alles begon, in het Cultureel Centrum Belgica, annex Theatercafé. 

Opnieuw werden gelijkgezinden gezocht, zodat het theater nu 

bestaat uit een ruime ploeg met spelers, stemmen, technici…. 

Kalleke Step verblijdt nu de kinderen van de eerste generatie 

bezoekers met meerdere producties per jaar. De poppen van Gust 

werden weer tot leven gewekt, de stukken werden wat minder traag 

dan vroeger (de tijdsgeest, weet u wel), en dat weet het jonge 

volkje zeer te appreciëren. Ook de volwassenen worden niet 

vergeten: in de kinderproducties is er altijd wel ergens een dubbele 

bodem die ze weten te boeien, en regelmatig zijn er humoristische 

producties rond een Dendermondse palmboom…. En wellicht komt 

er binnenkort met heuse poppenmusical! 

Om het jubileum de nodige luister bij te zetten organiseert Kalleke 

Step een poppentheaterfestival op zondag 21 augustus en op 

zaterdag 10, 17 en 24  september in Café Jardin, Kerkstraat 

Dendermonde. Ook loopt er een tentoonstelling rond 40 jaar Kalleke 

Step en rond het poppentheater in Vlaanderen, van 9 tot 25 

september (op vrijdagen, zaterdagen, en zondagen) in Huis Van 

Winckel, Kerkstraat Dendermonde. 

Fred Scholliers 

Alle info via www.kallekestep.be  

http://www.kallekestep.be/


ONTDEK DE WERELD IN DENDERMONDE met 
DANS EN MUZIEK UIT PERU EN BULGARIJE 
Unieke combinatie van dans en muziek te Grembergen op 
donderdag 18 augustus 2016. 
 
Hiervoor nodigt Reynout twee professionele folkloregroepen uit. 
De eerste groep ‘AsociaciónCulturalIdentidad’ komt uit Peru. De 
totale groep bestaat uit zo’n 30 jonge mensen en werd in 1991 
opgericht. Men stelt zichzelf ten doel de verschillende 
verschijningsvormen van de traditionele cultuur te onderzoeken, te 
bewaren, te onderwijzen en te verspreiden. Op deze manier wil 
men de volkeren van de wereld door middel van dans met 
elkaar verbinden. Zowel de muzikanten als dansers, worden om de 
unieke identiteit van de groep te waarborgen, 
onderworpen aan een strenge selectie. Dat leverde belangrijke 
prijzen op zoals de ‘Levensvreugde Award’ en de ‘Award voor Beste 
Presentatie en Instrumentale Folklore’. De Zuid-Amerikaanse groep 
biedt een grote verscheidenheid aan kleurige kostuums, 
spectaculaire dansen en indrukwekkende liederen uit de 
verschillende regio's van Peru. 
De tweede groep ‘Zornitsa’, met 35 dansers en muzikanten, komt 
uit Bulgarije. Het verhaal van de groep “Zornitsa” ontstond in het 
najaar van 1981, toen enkele studenten van de hogeschool 
communicatiewetenschappen de choreograaf Emil Genov 
uitnodigden om hen enkele dansen aan te leren ter gelegenheid van 
een studentendansfestival in Varna. Uit die gelegenheidsgroep werd 
Zornitsa opgericht. In de loop der jaren werkte de groep samen met 
heel wat gekende choreografen en muzikanten. Ondertussen 
passeerden reeds duizenden dansers, muzikanten en zangers de 
repetitieruimte. In hun 35 jarige geschiedenis namen ze deel aan tal 
van concerten in meer dan 20 landen over heel de wereld. Ze 
wonnen ook heel wat awards in binnen- en buitenland.  
Zornitsa behoort tot de top der folkloregroepen!  
De voorstelling vindt plaats in sporthal van de Gemeentelijke 
Basisschool ‘Het Kraaiennest’ te Grembergen. De deuren open om 
19.00uur en de show start om 20 uur. Kaarten kunnen besteld 
worden aan de voorverkoopprijs van € 8.00 op het nummer 
0472/396110 of via reynout@telenet.be. Kinderen tot 12 jaar 
krijgen een gratis zitplaats! 
 

Fred Scholliers 



 

Cursiefje 

Vossestreken 

 

 

 

De  jongste tijd groeit meer en meer een tendens om kille 

zakelijkheid door warme menselijkheid te vervangen. Niet in het 

minst in de zorg. In klinieken b:v. spreekt men niet zo zeer meer 

van gangen, maar van straten. Soms krijgen die zelfs de naam van 

een bloem, een boom,een gewas  Ook de woonzorgcentra 

ontsnappen daar niet aan. Zelfs het “Hof ter Engelen” niet. 

 Geïnspireerd door het Molsbroek, natuurreservaat van Europees 

belang aan de overkant van de Martelarenlaan naar Waasmunster 

toe,  dat Lokeren door zijn potpolder moet beschermen tegen 

wateroverlast, zocht men het er in de natuur. Sprak men vroeger 

over het gelijkvloers en hogere verdiepingen, dan  heeft men het 

nu over de waterkant, het rietveld, het wilgenbos.  De receptie 

bevindt zich aan de waterkant. Toch kijk ik vandaag nog altijd 

aandachtig uit als ik bij Shana of Carine moet zijn, of ik wel op het 

droge sta … 

Wij keken er naar uit hoe ze onze gang met een beperkt aantal 

zorgflats zouden omdopen. Maar de directie hield de lippen op 

mekaar en wij bleven op onze honger zitten. Waren ze ons 

misschien vergeten?  Dat gebeurt wel eens meer …Maar niets van 

dat alles ….Bij ons hoefde dat niet ! verklaarden ze later … 

Wij zijn tenslotte dan maar zelf op zoek gegaan. En vonden het 

vossenhol wel een prima benaming voor de nog iets lager gelegen 

afdeling met heerlijk uitzicht op de ruime tuin. En Reynaert is wel 

bekend in onze streek. Sommigen beweren zelfs dat er regelmatig 

een Wase vos rondhangt  … 

 



Moniek, de charmante gastvrouw uit de cafetaria – pardon het 

“Dobbelken” naar een ambachtelijk gebrouwen Lokers koetsiersbier  

 bezorgde ons een mooie foto van een vossenjong. En een 

schalkaard bedacht er zelfs een woordeke bij. Dat luidt als volgt ; 

Hier kom je in het VOSSENHOL,, 

de burcht, het MALPERTUUS 

van REYN ,de vos, ; 

 de fellen met de rossen baard. 

Verloor hij door de jaren 

wel zijn wildste haren, 

 zijn streken wist hij te bewaren. 

Je moet hem echter 

vast niet vrezen. 

Samen met zijn Hermelindes 

zal hij u van harte 

in zijn residentie 

hartelijk WELKOM heten! ! 

Nu  wij er ook nog in geslaagd zijn een vossenstaart op de kop te  

tikken, staat ons niets meer in de weg ons “hol” feestelijk en ludiek 

in te wijden. . Neen, niet met een roemer rode wijn – dat roept 

teveel bloederige exploten van Reynaert op – maar bij een 

sprankelend glas cava, de drank die hier regelmatig zo rijkelijk 

vloeit … … 

                                                                        Eddy Picavet 

 

 

 

 



Noteer nu reeds in je agenda :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de weg tussen wieg en 

graf wisselen een lach en 

een traan regelmatig af. 

In beide willen wij naast u 

staan. 

 Op 18 februari 2016 overleed Maria Evers, weduwe van Marc 

De Cleir, levensgezellin van Frans Lyssens , leden van de 

vrienden van de Europeade.  

 

 Karel Debruyne is geboren op  19 februari 2016 , zoon van 

Emilie Slabbinck en Nick Debruyne,  leden van vkg. De 

Hovelingen-Viking in Gistel. 

 

 Op 19 maart 2016 gaven Karolien De Coninck, lid van vkg. De 

Kegelaar uit Wilrijk, en Koen Lefranc elkaar het ja-woord. 

 

 

Zondag 27 november 2016 : 

Dansatelier MIX in Schilde 

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

Zaterdag 14 januari 2017 : 

VVKB nieuwjaarsfeest   

Salons Mantovani in Oudenaarde  

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

Zondag 19 februari 2017 : 

Dansatelier in Kortrijk 

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

 

 



 Op 23 maart 2016 overleed Jan Braet , broer van Annemieke 

en Dirk Braet – Devooght , bestuurleden van vkg. De Sloepe in 

Knokke-Heist. 

 

 Op 9 april 2016 werd Johanna geboren, dochter van Greet 

Swinnen en kleindochter van Paul en Maria Swinnen-Mertens, 

leden van vkg. VVKB – Klepperman uit Mol. 

 

 Roan Baert werd geboren op 1 mei 2016 , zoon van Sarah 

Deneweth en Pieter Baert, leden vkg. De Sloepe in Knokke-

Heist. 

 

 Margaretha Dinnewet overleed op 21 mei 2016, ze was de 

moeder van Stefaan Praet, secretaris van het Europeade 

Comité Vlaanderen en schoonmoeder van Hilde Gielis. 

  

 Op 2 juni 2016 werd Jozefien geboren, dochter van Kristof 

Verhulst en Babette Moors en zusje van Annelies, kleindochter 

van Bart Verhulst en Christa Janssens, leden van vkg. Reynout 

in Dendermonde. 

 

 Gérard Lagae overleed op 14 juni 2016, echtgenoot van 

Monique Levecque, lid van vkg. De Vlasblomme in Bissegem. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



DE DRIESPRONG  

is het driemaandelijks tijdschrift van de 

Vlaamse Volkskunstbeweging vzw. 

Secretariaat en zetel: p/a Lieven 

Stubbe, Pijnboomstraat 30, 2800 

Mechelen  

Mail : 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.  

 

mailto:Koen.Denduyver@ichtegem.be


DE DRIESPRONG houdt contact met de aangesloten groepen – en 

meer concreet wat betreft de kalender, activiteitsverslagen en 

dergelijke meer – via volgende gouw-correspondenten:  

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

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

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

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

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

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

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

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

 West-Vlaamse muzikanten spelen ten dans tijdens het VVKB-Bal in 
Oudenaarde. 
 

 Sfeerbeeld 65ste VVKB Meiboomplanting Wippelgem  
 

 (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. 

 

mailto:dewitte.andre@skynet.be
mailto:fred.scholliers@telenet.be


 

 

 

 

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 

 
 


