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Beste VVKB Vrienden,
De voorbije nationale VVKB meiboomplanting was er één om
duimen en vingers van af te likken. De zon straalde schitterend
over het flink opgekomen aantal deelnemers. De Antwerpse
groepen waren natuurlijk in de meerderheid maar toch mochten
we een kleinere of grotere vertegenwoordiging verwelkomen van
de andere gouwen. Heel de namiddag werd er enthousiast gedanst,
gezongen, gemusiceerd, gevendeld en deelgenomen aan alles wat
een meiboomplanting te bieden heeft. Een hele dikke proficiat
voor de herboren gouw Antwerpen en aan ALLE medewerkers. Meer
details vindt u verder in dit nummer.

Kort daarna trekken opnieuw veel
Vlaamse
groepen
naar
de
Europeade in het verre Finland.
Wij wensen iedereen veel plezier
en we duimen ook voor hen om
Vlaanderen in Finland mee op de
kaart te zetten.

Theo Smet.

Intussen wordt er zeer hard gewerkt aan de viering van onze erevoorzitter Piet Pottie. Hij wordt op 9 juli in zijn thuisgemeente
Kluisbergen gehuldigd als cultuurpersoonlijkheid. Piet heeft voor
zijn gemeente heel veel betekend op cultureel gebied in het
algemeen maar in het bijzonder ook door de organisatie van heuse
volksdansfestivals. De gemeente Kluisbergen biedt Piet nu op haar
beurt een volksdansfestival aan, met uitsluitend Vlaamse groepen.
VVKB was uiteraard bereid om hieraan met alle mogelijke middelen
mee te werken. Wij verwachten die dag in Kluisbergen meer dan
250 Vlaamse dansers in klederdracht. In de voormiddag is er
volksdans initiatie en een academische zitting. In de namiddag
zullen alle dansers, muzikanten en vendeliers hun beste beentje
voorzetten om Piet en Annie een onvergetelijke dag te bezorgen.
Ook u bent van harte welkom, want dit is een dag die je niet mag
missen!

We wensen tenslotte aan iedereen een warme zomer en een
deugddoende vakantie toe, waar u ook bent en wat u ook doet!
Geniet er van om wat uit te blazen van de voorbije drukte en om
de batterijtjes opnieuw op te laden voor wat komen gaat.
Uw voorzitter, Theo Smet

Europeade 2017Turku–Finland

In de vorige Driesprong kon U reeds uitgebreid het programma
lezen van de 54ste Europeade. Ook de bezienswaardigheden van
Turkukwamen reeds aan bod.
We willen vandaag even stilstaan bij de deelnemers aan dit
schitterende evenement. Deze zomer zijn 6211 deelnemers
ingeschreven uit 289 folkloregroepen, een nieuw record. Ook
Vlaanderen is met zo’n 228 deelnemers uit diverse groepen zoals
De Kegelaar, De Stokkenslagers, Pallieterke, Den Dries, Sneyssens,
Ansfried, Jan en Alleman, De Karekiet, Tijl en Nele, Reynaert,
Jovolka, De Wevers, Moeffeleer, Euterpe, Danspas, De Sloepe,
Reynout, De Marliere, Zannekin, Tijl Uilenspiegel, De HovelingenViking, De Vlasblomme, Die Boose, Pagadderke, Nele en de
thebaanse trompetten van KSA Hanske de Krijger ruim aanwezig.
Koen Denduyver

Piet Pottie : de vader van de volksdans
Ere VVKB - voorzitter Piet Pottie wordt
gevierd als cultuurpersoonlijkheid van de
gemeente Kluisbergen op zondag 9 juli.
Ward Vandenbussche uit Veurne had enkele
jaren geleden een interview met Piet.
VVKB lid en dansleider Piet Pottie is een
echte duizendpoot. Als leraar wiskundefysica begon hij zijn welgevulde carrière in
de volksdanswereld.
Hoe ben je met volksdansen in aanraking gekomen ?
Hoewel ik al tijdens mijn collegetijd meedanste in zwaarddansen, is
mijn passie voor volksdansen en vendelen feitelijk allemaal begonnen
tijdens en na het Gulden Sporenmassaspel in 1953 te Kortrijk. Het
vlaggenspel van Heiko Kolt en het volksdansen door de groep uit
Kortrijk hadden mij zodanig begeesterd dat ik onmiddellijk actief lid
werd van de latere vkg. Tijl Uilenspiegel uit Kortrijk. Op heden ben
ik nog steeds lid, maar minder actief.
Hoe ziet je loopbaan in het volksdansen er ongeveer uit ?
Ik voelde me aangesproken en sterk begeesterd door het
enthousiasme van vele volksdansers die we leerden kennen en volgde
zoveel mogelijk alle cursussen en volksdansbijeenkomsten. En zo
werd de stap gezet naar dansleider en ook van lokaal voorzitter naar
gouwvoorzitter. Ik werd later ook lid van het VVKB danscollegeen het
nationaal bestuur. Wijlen Mon De Clopper gaf de fakkel van
voorzitter dan door aan mij. Ik werkte ook al vanaf het begin in 1964
mee aan de Europeade en als lid van het internationaal comité. Ik
tekende 13 keer in voor de algemene leiding van de regie van dit
fantastische dansspektakel.
In hoeverre maakt folk uit van je leven ?
Al van in mijn jonge jaren heb ik met veel overtuiging volksdansen
aan geleerd en beoefend. Heel veel zalige momenten, fantastische
ervaringen en een heleboel vrienden maken er een rijkdom van. Ook

dansen uit andere landen en culturen waren een verrijking in mijn
repertoire.
Wat waren je laatste grote dansprojecten ?
De Europeade in Antwerpen van 2002 en het totaalspektakel “ Levend
Vlaanderen” in de stadschouwburg van Kortrijk met alle groepen uit
West-Vlaanderen.
Ward Vandenbussche en Koen Denduyver

Het Volksleven de Jaarkrans rond.
Deel 4
Meyentijd, ons verblijdt !
Geen mooiere periode van het jaar dan de meimaand, bloemen- en
Mariamaand, waarin de natuur werkelijk opnieuw te bloeien staat
en het volksleven een hoogtepunt bereikt in het planten van de
meiboom en het zingen van de talrijke meiliederen die onze
liederenschat toch rijk is. Het mag daarbij een grote verdienste
van de Vlaamse volkskunstbeweging worden genoemd dat zij er tot
op vandaag in geslaagd is het planten van de mei te hebben kunnen
bewaren. Ook plaatselijk zetten meer volksdansgroepen zich in
deze traditie in ere te houden. Dit specifiek Germaans gebruik,
waarbij een jonge berk in het bos gekapt, versierd met linten,
vlaggen en schellen, naar het dorpsplein wordt gebracht, kreeg in
de XVIIde eeuw al heel wat tegenkanting van de overheid die het
kappen verbood.
Op meiavond trokken de meizangers op stap om bij vrienden en
sympathisanten aan te bellen voor een steuntje voor de clubkas.
Een variatie op het bedelzingen dat o.a. in Zele vandaag nog
bestaat. Her en der trekken de jongens ’s avonds ook naar hun
vriendinnen om hun een tuiltje meiklokjes aan te bieden. Elders
versieren ze de deur van de huwbare meisjes met een tak die hun
appreciatie illustreert. Zo vond een meisje waarop niets aan te
merken viel een berkentak, wat “goed en schoon” betekende. Een
tak van de kerselaar verwees naar een onbetrouwbaar,

onstandvastig wezentje; een hagedoorn paste bij een katje, dat
niet zonder handschoenen aan te pakken was; een bremstruik voor
een “flauwe Trees” of een “piskous” en een oude vrijster bedacht
men met een dorre tak. In West-Vlaanderen kent men vandaag nog
andere symbolen. Zo betekent een populier onstandvastigheid,
symboliseert een elzenstruik praatziekte, vlier kwaadaardigheid,
spar hoogmoed, notelaar ieders vriendin… Het hoeft geen betoog
dat de meisjes op 1 mei vroeg uit de veren waren om te juichen of
te janken…
De meiboomplanting verloopt volgens een vast stramien. Er is het
uitzoeken, kappen, versieren, aandragen en rechten van de jonge
berk. De winter (veelal door een stropop gesymboliseerd) wordt
verbrand. De meigraaf, vooraf al dan niet door de meispelen
aangeduid, kiest zijn meigravin. Prinsen en pages vervolledigen zijn
entourage. Dan kan het meifeest losbarsten bij volkse dans en het
zingen van meiliederen. Twee alom
bekende meiliederen zijn wel :
De winter is vergangen.
Ik zie des meien schijn.
Ik zie die lovers hangen.
Dan is mijn hert verblijd.
Of :
Den meypleysant
willen wij planten,
’t Is nu de tijd
zo dat behoort.
Men ziet nu loverkens
ten allen kante.
De bloemkes staan in ‘t kruid

MEIBOOM 2017 Foto : Koen Denduyver

Maar de meimaand was niet alleen bloemen- of bloeimaand, maar
ook de Mariamaand met haar processies, bedevaarten en
ommegangen. En het versieren van de veldkapelletjes waar de
buurt ’s avonds naar toe trok om de rozenkrans te bidden.

Voor de studenten breekt nu “den blok” aan in de hoop dat geen
“tweede zit” volgt. Ook voor de boeren wachten zware weken. Men
kijkt al uit naar de oogst. En eens die is binnen gehaald …
“ … Smelten de boerkes van vreugd en plezier
als d’oogst is binnen gereden.
Ze gaan er met hun boerinne te zwier
en ze maken er grote sier.
Den bezem steekt het venster uit.
Men speelt er, men danst er al op de fluit …”.
Want ’t is kermis en jaarmarkt. Met allerlei volksvermaak en
allerlei volkse spelen. Dat hebben ze beslist verdiend.
En eens halfoogst voorbij is het vlug september. De dagen worden
korter en de avond valt al vroeger in. De herfst staat voor de deur
….
Eddy Picavet

WELKE VOGEL IS DE MYSTERIEUZE BLAUWVOET?
Knipsel uit de studie van Walter Deconinck en Olivier Dochy.
deel 2 - De Blauwvoet een arend, een zeevogel ?
De Blauwvoet van Conscience en Rodenbach.
Albrecht Rodenbach ontleende de uitroep “Vliegt de Blauwvoet?
Storm op zee!” aan de in 1871 verschenen roman “De Kerels van
Vlaanderen” van Hendrik Conscience (1812-1883). Dat was een
verhaal over de Kerels, trotse zeelieden en kustbewoners. Jawel,
de Blauwvoeten van Kervyn de Lettenhove, die in opstand tegen de
Isengrims, de bourgeoisie kwamen. Het is er zowel de aanduiding
van een volksgroep als van een soort vogel en hij is uiteraard
aanwezig in de uitroep “Vliegt de Blauwvoet?” die met het
wachtwoord “Storm op zee!” beantwoord moest worden aan de
poorten van een versterkte vesting van de Kerels.
Al in het eerste hoofdstuk van “De Kerels van Vlaanderen” staat
welke vogel de Blauwvoet is. De ridderdochter Dakerlia vaart
samen met haar vader met een boot van Witzand (nu de kustplaats
Wissant in Frankrijk) naar Sandeshove (nu Nieuwpoort). Zij verteld
haar vriendin Witta over die boottocht waar een grote vogel “met
blauwe beenen” die nevens hun schip uit de lucht duikelde en met
eenenvisch in den snavel opwaarts steeg. Deze vogel was een zee-

arend en had blauwe beenen. Haar vader zei haar dat de Kerels van
de zeekust stoute en behendige stuurlieden waren, zich zelven
Blauwvoeten noemen, dit wil zeggen: arenden der zee.
In een voetnoot vermeldt Conscience over de Blauwvoet het
volgende:
Bij JOHANNES LEUNIS, Synopsis der dreiNaturreiche, t. I, p. 81,
wordt deze vogel dus opgegeven: PandionHaliaetos. L.
Flussadler. Fischaar, Entenstosser... BEINEBLAU.
Met deze voetnoot wordt door
Conscience
heel
nadrukkelijk
aangegeven welke vogel hij met de
Blauwvoet bedoelt, nl. de Visarend
Pandionhaliaetus. In de tekst krijgt
de
vogel
verkeerdelijk
de
Nederlandse naam Zeearend, want
dat is natuurlijk een andere
vogelsoort, nl. Haliaeetus albicilla.
De Zeearend heeft trouwens in alle
levensfasen duidelijk gele poten en
valt dus onmiddellijk af als
kandidaat voor de naam Blauwvoet.
Duikende
Visarend
duidelijk blauwe poten

met

foto: Michael Wulf

In “Synopsis der Thierkunde”, ook een boek van Johannes
Leunis, kon alleen de derde uitgave uit 1883, dus na het
verschijnen van “De Kerels van Vlaanderen”, geraadpleegd
worden. Maar Conscience had misschien wel een vroegere
uitgave van dit werk gezien. Daarin staat over de Visarend:
Pandionhaliaetus :Visarend. Rivierarend. Washuid en voeten
loodblauw. dikwijls bij meren, plassen en rivieren; duikt met
een stoot in het water om zo [met de klauwen] een vis als buit
te grijpen.

Zo blauw zijn de poten van de Visarend nu ook weer niet, ze
zijn vaker blauwgrijs, vleeskleurig tot vuilgeel.
Voor zijn boek “De Kerels van Vlaanderen” vond Conscience in
een boek van Leunis wat hij zocht, een roofvogel met blauwe
poten: de Visarend.
Kleurprent van de Visarend
(Pandionheliaetus) waarop de kunstenaar
heel duidelijk de poten en de voeten
blauw gekleurd heeft, zoals hij dat
wellicht geobserveerd had.

We zien ook even door de vingers dat Conscience meldt dat de
arend de vis in de snavel nam bij het opstijgen. Dat doen
Visarenden nooit. Ze nemen de vis in de poten, meestal in één
poot, en houden hem vast met de kop
naar voor.
De Visarend, een zeevogel?
Het is niet uitzonderlijk dat een
Visarend in zee duikt, maar de
Zeearend past toch een stuk beter bij
de beschrijving.

Deze visarend heeft beet

Dat de naam Blauwvoet in het verleden
ook voor andere vogels gebruikt werd, is vooral te wijten aan de
associatie met de uitroep “Storm op zee!”. Heel wat vogelsoorten
kunnen in aanmerking om met de Blauwvoet verward te worden.
De Visarend is dus niet met stormweer in verband te brengen. Het
succes van de strijdkreet “Vliegt de Blauwvoet? Storm op zee!”
komt louter voort uit een “dichterlijke vrijheid”, met daarenboven
het stoere karakter van de uitroep met erbij ook een ritmisch
tempo als bij een stafrijm (Viaene, 1960).
Wordt vervolgd

Eddy Lepercq

66ste Nationale Meiboomplanting te Reet
Het was een mooie dag om de
meiboomplanting te vieren in Reet,
een deelgemeente van Rumst, die
zondag 21 mei. Al van bij de aankomst
rond de middag voelde je de gezellige
sfeer op het plein van de LSA
tegenover de school in de Rozenlaan.
De organisatie lag dit jaar in handen
van VVKBgouw Antwerpen – VlaamsBrabant in samenwerking met LSA
allebei jubilarissen en 60 jaar jong.

De meispelen waren in teams van 2 om de tandemrace tot een
goed einde te brengen.De koude winter werd ontkleed tot een
karnavalsnar. De meiboomdans “De Margriet” werd vlekkeloos
gedanst door de paren uit diverse Antwerpse groepen en we konden
over gaan tot de kroning van hetmeipaar : Daniel De Keyser met
zijn kleinzoon Lars Hendrickx van vkg.Brabo Spoor uit Antwerpen,
meipages: Bram en Fleur Hendrickx ook van Brabo Spoor.VVKB
voorzitter Theo Smet dankte de voorzitter van de LSA voor de
goede samenwerking op deze mooie locatie met een passend
meiboomgeschenk : een schilderij van Johnny Vercammen over de
vorige meiboomplanting in Wippelgem. Ondertussen was de
kinderdans al van start.

Tussen de vele samendansen door was er ook een demonstratie van
vendelen en de dans “ De Mechelaar “ door Tradans. De orkesten
van Euterpe en Tramuus wisselden elkaar af. Ook de traditionele
meiliederen kwamen aan bod.
Naast de ruime aanwezigheid van de gouw Antwerpen en de wijk
zelf waren er ook dit jaar groepen uit Frans-Vlaanderen present.
Traditiegetrouw sloten we af met de Rozenwals.

Nog eens vele felicitaties met de organisatie !
Volgend jaar trekken we naar de gouw West-Vlaanderen om in
Heule bij Kortrijk de 67ste meiboomplanting te organiseren bij
volkskunstgroep De Eglantier die haar 50ste jubileum viert.
Tekst en foto’s : Koen Denduyver

16de Internationaal Vendeltreffen in Gotha
Met Pinksteren trekken we naar Gotha, de mooie stad die we
kennen van de 50ste Europeade in 2013. Gotha ligt in Thüringen, het
vroegere Oost-Duitsland en is de gaststad van het 16de
Internationaal Vendeltreffen. Het is trouwens voor het eerst dat
deze tweejaarlijkse bijeenkomst, een Duits initiatief, in één van de
nieuwe “Bundesländer” wordt georganiseerd.
De meeste vendelgroepen (er komen er in totaal 21 uit vijf
verschillende landen) zijn al op vrijdag aangekomen en werden
begroet door Oberbürgemeister Knut Kreuch, zelf voorzitter van
het Thüringer Trachtenverband en van het Deutscher
Trachtenverband
(Volksdansverbond
Thüringen
en
Duits
Volksdansverbond).

Op zaterdagvoormiddag treden alle aanwezige groepen (9 Duitse, 5
Nederlandse, 4 Vlaamse, 1 Brusselse, 1 Oostenrijkse en 1
Italiaanse) op, op vier locaties in de stad. Alle types vendelzwaaien
komen aan bod: van het eerder klassieke vendelspel van de
Nederlanders, over het klassiek geïnspireerde krachtige vendelspel
van de Vlamingen en Brusselaars en enkele Duitsers, het vendelen
met kleinere vlaggen van enkele andere Duitse groepen tot het
acrobatische en effectzoekende vendelspel, soms met meerdere
vlaggen, van de Italianen. Verder tweehandvendelen, wat wij best
kennen en kunnen, maar ook het éénhandvendelen, het vendelen
met werpen en het vendelen (“vendelslag”) waarbij de vlag de
hand niet verlaat, vendelen voor jong en oud (de jongste vendelier

was 3 en de oudste 90!)… In elk geval genieten alle groepen en alle
stijlen veel bijval van het publiek.

Na de middag trekken alle groepen in stoet door de stad, wat een
kleurrijk schouwspel biedt met meer dan 200 vlaggen!
Bij het einde van de optocht is het zonnige
weer afgelopen en worden de hemelsluizen
opengedraaid. Het namiddagprogramma
valt daardoor bijna letterlijk in het water!
Het blijft regenen tot zondagvoormiddag
zodat het avondprogramma met het
“Fanfaren- und Showorchester Gotha (dat
we van de Europeade kennen) en met de
Nederlandse
“Dokters
Swingende
Infuustoeters” naar de Stadthalle wordt
verlegd. Het wordt alleszins een gezellige
avond!
Zondag rond de middag trekken de regenwolken weg en blijven we
droog op de binnenkoer van Schloss Friedenstein, het reusachtige
slot dat Hertog Ernst I van Sachsen Gotha (gekend als Ernst der
Fromme) in de zeventiende eeuw liet bouwen. Dit slot herbergt
vandaag verscheidene musea en kunstverzamelingen, als ook het
Ekhof theater, één van de oudste barokke theaters met nog steeds
werkende podium-machinerie!
Ernst der Fromme staat bekend als de “opa van Europa”: door
enkele van zijn 18 kinderen slim uit te huwelijken, werd hij de

rechtstreekse stamvader van alle 10 nog regerende vorstenhuizen
van Europa (7 koningshuizen, 1 groothertogdom en 2
dwergvorstendommen)! Deze vrome Ernest liet dus dit slot bouwen
als teken van vrede na de dertigjarige oorlog. Op zondagmiddag is
er voor de deelnemers aan het vendeltreffen een eredienst in de –
overigens prachtige - Lutheraanse kapel van het slot.
Na de eredienst worden allen verwacht op de binnenkoer, voor een
“vlaggenpolonaise” en een gezamenlijke vlaggenzwaaierschoreografie. Na dit kleurrijk evenement worden de geschenken
uitgewisseld en worden wij vergast op dé Duitse schotel die op
bijna alle massabijeenkomsten (door de brandweer of het leger)
wordt geserveerd: Erbsebsuppe mit Wurst!
Zondagavond is er dan de afscheidsavond: deze keer geen
erwtenhutsepot! De “Dokters’ Swingende Infuustoeters” (met o.m.
Dr.Ank) blazen er weer op los en ook enkele andere groepen tonen
zich van hun beste kant (het gaat van toneel tot Italiaans
vendelen)!

Maandagmorgen vertrekken dan
Jovolka, Reynout, Boerke Naas, Ossaart en Draposmaaiter weer
naar Vlaanderen en Brussel, ook de andere groepen naar hun
respectievelijke heimat, met de herinnering aan een geslaagd
vendelweekend. Spijtig dat de aangekondigde Spaanse vendelgroep
niet is komen opdagen en dat ook “les AlfersNamurois” die we van
de laatste twee Europeades kennen, niet present waren!
Tekst en foto’s : Fred Scholliers

Voor uw agenda

Do29 JUNI t.e.m. 4 JULI 2017
25ste Wereldfestival Izegem
Groepen uit Argentinië, Boerjatië, Bulgarije, Canada, Turkije en
Zuid-Afrika. Uiteraard treedt ook vkg. Die Boose op.
Locatie : Parking CC De Leest te Izegem
Meer info : www.wereldfestivalizegem.be

Vr 30 JUNI + Za-Zon 1-2 JULI 2017
VVKB Sint-Jansweekend
Het leukste VVKB-Jeugdweekend in een organisatie van het
VVKB-jeugdcollege.
Locatie : Moerkensheide, Heikantstraat 22 te De Pinte
Meer info : jeugdcollege@vvkb.org

Zondag 9 JULI 2017
Viering Piet Pottie
Erevoorzitter Piet Pottie wordt
gevierd als cultuurpersoonlijkheid van
de gemeente Kluisbergen. Het is pas
de tweede maal dat de gemeente een
inwoner deze titel gunt.
Locatie : Feestzaal , Burgzavel 25c,
9690 Berchem-Kluisbergen
Meer info : secretariaat@vvkb.org

Zo 6 AUGUSTUS 2017
59ste Oogststoet te Massemen – Wetteren om 15u00

Vr 11 - Za 12 – Zo 13 AUGUSTUS 2017
Internationale Danshappening aan Zee van vkg. De Sloepe uit
Knokke-Heist , met groepen Erfurth Thuringen Duitsland, Austris
Riga-Letland en Burgisi di Marsala uit Sicilië – Italië.
Vrijdagavond : Verbroederingsavond met BBQ en optredens van
de groepen. Aanvang 19 uur, BBQ+voorstelling : € 19, kind : € 10
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 € 7
Locatie : Zaal Ravelingen, De
Vrièrestraat 51, Heist aan Zee
Info : Christine Dryepondt,
Heistlaan 99, Heist
Tel : 050 / 51 48 50 of via mail:
jan.claeys2@telenet.be

Do 17 AUGUSTUS 2017
Ontdek de wereld in Dendermonde : Festivalavond van vkg.
Reynout
Voorstelling om 20 uur met groepen “Drum en dance Ensemble
Nagi” uit Japan en “Aytugan” uit Basjkirië. Na de voorstelling
Ierse Folk met Sons of Siurus in Café Jardin.
Locatie : CC Belgica, Kerkstraat 24, 9200 Dendermonde
Inkom : € 15 , VVKB leden : €10
Info : www.reynout.be of 0472 / 39 61 10
Do 17 – 20 AUGUSTUS 2017
43ste Bonheidansfestival van vkg. De Krekels
Festival met groepen uit Benin, Colombia, Paraguay,
Schotland, Taiwan en België
Locatie : ’t Blikveld, J.Morrensplein 2 , 2820 Bonheiden
vvk € 10, add €12
Info : Walter Casteels of 015 / 51 56 49

Za 2 SEPTEMBER 2017
Tirolerfreundefest van vkg. Die AuerhahnTänzer
Locatie : Parochiezaal, L.Kempenaersstraat 16, 2223 Schriek
vvk € 8, add €10
Info : Wim Verhoeven 0474 / 66 26 01

Za 3 SEPTEMBER 2017
Kaspeeltuin van vkg. De Hovelingen-Viking
Van 14 tot 18 uur speel en dansdorp
Locatie : Kasteel Le Bon Séjour, Beekstraat 4, 8470 Moere
Gratis inkom
Info : www.hovelingen.be

SPROKKELINGEN
EUROPEADE
O Via het “Europeade-nieuws” vernamen wij
dat de Europeade werd geselecteerd voor het
ontvangen van het EFFE-label 2017 – 2018. Het
EFFE staat voor EUROPE FOR FESTIVALS,
FESTIVALS FOR EUROPE. De Europeade werd
omschreven als “een rondreizende gebeurtenis
voor allochtone regionale volkscultuur,
muziek, dans en lied. Als enige in haar soort
omdat de Europeade vele aspecten van de
volkscultuur en een grote verscheidenheid
aan activiteiten uit verschillende culturen en
achtergronden voorstelt.”
O Internationaal voorzitter Armand de Winter reisde op 20 mei af
naar Gotha om er het Trachtenfest mee te vieren. Op 17 juni spreekt
hij
in
Frankenberg
over
“UnterschiedlicheKulturen
in
einengemeinsamen
Europa “. Dit ter gelegenheid van de miniEuropeade die er van 15 tot en met 18 juni wordt georganiseerd.
O Wij vernamen ook het overlijden op 88-jarige leeftijd van Andrea
Flamini, president van de “AssocionPiëmonte di Torino” in Italië. Hij
was een flamboyante persoonlijkheid en lid van het internationaal
Europeadecomité. Met zijn grote rode mantel en pruik was hij het
prototype van de Italiaanse zanger, waarmee hij graag uitpakte. Een
zeer beminnelijk man en goede vriend van Mon de Clopper. In zijn
entourage vielen de charmante jonge dames op die hem steeds
begeleidden. Met hem verdwijnt een prominent figuur van het eerste
Europeade uur.
O Dit keer kregen wij op de valreep nog “ ’T BOETIEKSKE “, ledenblad
van de vzw vkg DE VLABLOMME uit Bissegem toegestuurd. In zijn
inleidend woord doet voorzitter Eddy Lepercq een oproep om meer deel
te nemen aan de VVKB-activiteiten. “Omdat volksdansen per definitie

samen dansen is met fijne vrienden. Fijn dat wij dat kunnen doen onder
de begeleiding van goede muzikanten.” Verder bundelt het blad o.a.
een verslagje van de jaarlijkse pannenkoekenactie, meer
familienieuws, een lijstje van geplande VVKB-activiteiten zoals de
nationale meiboomplanting in Reet-Rumst, de Europeade in Turku, een
greep uit de moppentrommel, iets over Moederdag, en een nieuwe
bijdrage over “de Groote Oorlog” zowat honderd jaar geleden.
“‘DE ROMMELPOT’, maandblad van vkg REYNOUT (Dendermonde) zit
ook dit keer vol met foto’s. Daartussen een reeks van “De Zwierige
Maten” van de gouw Oost-Vlaanderen, die sfeer brachten op het VVKBbal. Maar er zit nog meer muziek in. Want de Ros Beiaardstede folkte
en nodigt nu al uit voor “Ontdek de wereld in Dendermonde”, het
festival in augustus, waarbij Japan en Yakutta dit keer in de kijker
staan. Verder nog aandacht voor de Open Dansronde, het
Zwaarddanstreffen, de drukke kalender voor april e mei,
spreekwoorden over bomen en gewas, naast een greep uit uitspraken
uit het archief opgedist. En uiteraard ook aandacht voor de activiteiten
van marionettentheater Kalleke Step dat “Kopvliès en Ajuoune”
serveert. Smakelijk !

Eddy Picavet

58ste Meiboomplanting Kaasstrooimolen Heist-op-den-Berg
Reeds voor de 58ste maal werd de meiboom gepland in Heist-opden-Berg! Organisatoren waren de Heemkundige Kring Die Swane
en Volksdansgroep Zonnedauw uit Hulshout.
Een mooiere locatie dan de weide in de schaduw van de
eeuwenoude Kaasstrooimolen, naast de Pandoerenhoeve uit 1624
zal men moeilijk vinden!

Na de middag worden volksspelen georganiseerd waaruit de nieuwe
meigraaf zal moeten komen. Het is uiteindelijk Wieland Bergmans
die het pleit wint! Hij kiest als meigravin zijn lieve zus . Zij zullen
plechtig worden aangesteld later die namiddag, maar niet
vooraleer de meiboom is geplant en Jos De Cock zijn
Lenteboodschap 2017 heeft verkondigd.
Na de kroning, de ondertekening van het gulden boek en het
aanbieden van de lentegaven, is het tijd voor de Margriet, de
meidans bij uitstek, rond de meigraaf en zijn gravin, die voor de
boom hebben plaatsgenomen. Onder een heerlijke lentezon doen
ook de vendeliers van Zonnedauw hun duit in het zakje.
Tussen de kraampjes met drank en pannenkoeken wordt nadien nog
menige gemeenschapsdans gedanst en wordt er samen gezongen.
Tussendoor komt de doedelzak rond met vlaai en bier! Met de
zwaarddans, “De Zevenster” wordt hulde gebracht aan de eregast.

Na het afscheidslied is er nog geruime tijd feeststemming in de
Pandoerenhoeve.
Tekst en foto’s : Fred Scholliers

Verbroedering Danspas en De
Marliere
Op donderdag 18 mei was vkg. De
Marliere uit Bissegem uitgenodigd
voor een verbroedering met vkg.
Danspas in Wijnendale. Er werd
veel gedanst en beide dansleiders
Jan en Koen leerden de leden

enkele nieuwe dansen aan.

Voorzitster Heidi Trio bedankte alle dansers en muzikanten en er
werd een tegenbezoek voorzien in het najaar in Bissegem.
Tekst en foto’s : Koen Denduyver

Brief aan een Reus … Missie Monique.
Op een dag ontvingen ze bij vkg. Scarminkel in Sente een
handgeschreven brief van een mindervalide dame uit Frans-Vlaanderen
binnen.
Ze schreef dat ze een hele grote
fan van reuzen is, maar door
haar handicap niet in staat is om
naar
reuzenstoeten
of
bijeenkomsten te gaan. Omdat
ze ook niet overweg kan met
internet en facebook, vroeg ze
een "fotokopie" van onze reus
Rietje Vlas uit Sentete willen
opsturen.
Tijdens de vergadering opperde Luc (van de werkgroep van Reus Rietje
Vlas) om haar te verrassen en met reus Rietje naar daar te gaan. Dat
idee werd enthousiast onthaald en Luc en Lieke gingen op prospectie.
In samenwerking met de toeristische dienst van Steenwerck, en zonder
dat mevr. Monique Padou van iets wist, hebben we reus Rietje Vlas en
ook nog zijn grote vriendin reuzin Minneke van Bissegem (die direct
bereid was om aan de 'missie' mee te doen) in het 'musée rurale'
opgesteld.

We hebben de compleet verraste Monique opgehaald en haar geen
fotokopieën, maar echte foto's van haarzelf, haar hondje maar vooral
met de 2 reuzen erbij, bezorgd. Een paar dansjes, inclusief de
reuzendans, maakten het plaatje compleet.
Monique was zelfs nog nooit in het museum geweest ondanks dat ze op

wandelafstand ervan woont...(ps: een aanrader als je even in de buurt
bent!)
Na afloop hebben we een totaal overrompelde maar ongelofelijk gelukkige
Monique terug naar haar stulpje gebracht. Ze zal zich nog jaren die bewuste
zaterdag herinneren met de reuzen.
Een heel dikke merci voor de medewerking van Scarminkel en werkgroep
reuzen Bissegem!
Tekst : Lieke Ghijs

Foto's: Tine Bruynooghe

VVKB Trefpunt-kroniek
In Antwerpen heb je de Rubenslei, maar ook de echtgenotes van
Pieter Paul Rubens hebben een straat naar hen genoemd, nl.
Hélène Fourmentstraat en Isabella Brantstraat.
In de 80-jaren van vorige eeuw was het secretariaat van de
Vlaamse Volkskunstbeweging, beter gekend als ‘Trefpunt’, met
bureau- en vergaderruimte gevestigd in de Isabella Brantstraat 28
op de benedenverdieping.

Als naar traditie was het ‘Trefpunt’ gesloten tussen Kerst en
Nieuw. En je moet weten dat ook de mevrouw die de 1 ste
verdieping huurde op vakantie was naar Wallonië.
Ik weet niet meer juist welk jaar het was, maar wel nog wat er
gebeurde toen er in die ijskoude winterdagen de verwarming terug
werd opgezet. De bevroren buizen ontdooiden, het water zocht z’n
weg, ik hoorde hard gekraak en opende de deur van de
vergaderzaal en zag het hele plafond van de ene hoek naar de
tegenoverstaande hoek naar beneden komen. Brokstukken boorden
zich in de vergadertafel.
Onmiddellijk een telefoontje (gsm en email bestonden nog niet!)
naar voorzitter Mon De Clopper en die wou mij eerst niet geloven
tot hij de aangerichte ravage met eigen ogen kwam aanschouwen.
Tenslotte is alles met tussenkomst van de verzekering en een
stukadoor terug in orde gekomen en kon er terug vergaderd worden
in de Isabella Brantstraat 28.
De Mecheleir

Groep in de kijker
Volksdansgroep VVKB Hopsenioorkes in
Mechelen kent net als haar gewezen
dansleider Renaat Van Overbeke een
rijke geschiedenis.
Renaat
mocht
voor
het
eerst
meedansen met zijn zus op 23 juni
1943. Bert De Backer leerde hem ook
vendelen. Nadien kwam hij terecht in
de groep Roeland en ook bij
Uilenspiegel en Trouw.

HOPSENIOORKENS OP REIS IN 2007

In 1947 gaf Renaat samen met Nest Van Eynde in Schoten de eerste
na-oorlogse vendelcursus. Na zijn legerdienst richtte hij samen de
groep Die Toortse op in Mechelen. Ze dansten in de bovenzaal van
de Groene Lantaarn. Die groep ging later op in het Renaat De
Rudderkoor met enkele vendeliers. Midden de jaren 50 breidde het

vendelierskorps uit tot een groep met een veelzijdige belangstelling
voor volkskunst. Zo ontstond dansgroep Die Pioene en vanaf 1965
was er ook een kinder-en jeugdgroep De Pioentjes. Men moest vaak
van lokaal veranderen maar bleef trouw op dinsdag dansen.
Vanaf 1991 had het VVVS(nu Vl@s)
Mechelen in zijn rangen enkele senioren
die
wat
anders
wilden
dan
“
gepensioneerd” zijn. Ze besloten met
enkele oud dansers de eerste danspasjes
over te doen met de Kolom en de
Schaatsenrijders. De groep groeide en
kreeg de naam Hopsenioorkens. Muzikant
Staf Cogneau speelde tijdens de repetities
en Renaat leerde de dansen aan.

OPTREDEN HOPSENIOORKENS IN RVT
ZONNEWEELDE TE RIJMENAM IN 2010

Er werd opgetreden in rusthuizen en ze namen deel aan de VVKBLuciavieringen in Oostende. Vanaf 1995 organiseerde men een 5 daagse
reis in binnen -en buitenland.

VVKB Kindercollege reünie
Tradities zijn er om in ere te worden gehouden! Zo ook de
traditionele jaarlijkse samenkomst van de (oud)leden van het
VVKB-kindercollege van de eerste en tweede generatie en …
Ditmaal waren we uitgenodigd in Kortrijk door Sofie en Stefaan.
Tekenden verder present : Kris, Ingrid, Lieven en Linda, Sabine en
Luc, André en Geertje, Erik, Geert.Anny, Clara, Hilde en Maria
moesten ditmaal om diverse redenen verstek laten gaan.
Sofie stond ons op te wachten op de Dam en wees ons dan verder
de weg naar parking Broeltorens, waar Stefaan ons verwelkomde.
Met iedereen aanwezig ging het over de fiets- en voetgangersbrug
verder langs boorden van de Leie naar het restaurant ‘Damast’,
gelegen vlak naast het nieuwe Vlasmuseum Texture.
Een heerlijk lentezonnetje was van de partij, dus besloten we op
het terras het aperitief te nemen en de maaltijd te nuttigen.
Tijd om de benen te strekken en Sofie en Stefaan leidden ons via
de bezienswaardigheden in het Kortrijkse centrum naar de Speel-obistro ‘debOkes’ waar vooreerst een koffie met een bordje

versnapering op ons stonden te wachten. ‘debOkes’, vroeger
genaamd ‘Hond in ’t Kegelspel’, is een samenwerking tussen
‘de achtkanter’ en ‘De Bolster’, waar mensen met een
verstandelijke
beperking
of
psychosociale
kwetsbaarheid
meewerken aan een uniek initiatief (www.debokes.be). Je krijgt er
een scorekaart waarop je je resultaten kan noteren van
volksspelen, die binnen en buiten opgesteld staan, zoals
stangenbiljart, sjoelbak, pudebak, ringwerpen, mannetjesspel,
hamertjesspel, struifvogel, pierbol, toptafel, e.a.
Zo’n dag loopt voor je het weet op z’n einde en via de Broeltorens
bereikten we weer de parking.
Voor een afspraak volgend jaar wordt gedacht aan het ‘Verloren
Bos’ in Lokeren. Waar is de tijd?
Zeer verheugd dat hij erbij mocht zijn, uw verslaggever van dienst,
was getekend, Geert van Gerd.

Cursiefje

Zondvloed in het Vossenhol.

Wie hem de weersvoorspellingen had door gespeeld weet ik niet.
In elk geval waren het niet Sabine Hagedoren of Frank De Boosere.
Want die waren in die dagen zeker nog lang niet geprogrammeerd.
Maar Noah wist in elk geval dat er een zondvloed op komst was. En
hij nam zijn voorzorgen. Hij bouwde een ark waarin hij één koppel
uit het dierenrijk en mensdom kon meenemen … Kwestie van de
soort in stand te houden.
Maar wij wisten die maandagavond van niets toen een onweer
boven Lokeren losbarstte. Laat staan dat Daniël, de klusjesman,
een woonboot had samen getimmerd. In de voorbije dagen hadden
Roeselare, de Kempen en Wallonië al in de prijzen gedeeld.
Maandag was het Waasland aan de beurt. Met Lokeren als epicentrum.
Het moet ongeveer rond 19.30 uur geweest zijn dat de lucht
dreigend betrok en het donkerder en donkerder werd. Roffelende
donder en felle bliksemschichten kondigden onheilspellend het
onweer aan. En de regen die plots met bakken uit de hemel op de
Durmestad en omgeving werd losgelaten.
Uit de douche en de wastafel grommelden rare geluiden op. Ook
Maria en Julienne hadden dat gehoord en kwamen informeren wat
dat te betekenen had. Wij stonden samen in de gang toen ook
Marguerite alarmeerde dat er water haar flat binnenliep. Ze had
de permanentie al verwittigd. Die snelden met emmers, dweilen
en aftrekkers toe, maar konden niet beletten dat het water in een
mum van tijd al de zorgflats was binnen gespoeld. Wij stonden er
verslagen bij en zagen het water zich zowel van de weg als langs
de tuin meester maken van het Vossenhol, zoals wij onze gang

enkele weken voordien nog hadden omgedoopt; niet met water
maar met met een heerlijke cava. Het kan heel prettig aanvoelen
aan zee met je blote voeten in de zee te trappelen, maar met je
pantoffels aan in je kamer zegt me dat eerlijk gezegd niet zo veel.
Om de voeten droog te houden werden wij naar hoger gelegen
oorden verwezen. Zo kwamen wij in de cafétaria terecht. Een voor
ons wel vertrouwde plek. Er werd koffie geserveerd. En voor wie
het wilde ook water. Maar daar hadden wij op dat moment geen
behoefte aan. De fles die op tafel kwam sprak ons meer aan. Een
attentie van het huis die zeer naar waarde werd geschat. Terwijl
een ganse equipe het beste van zichzelf gaf om de waterstroom in
te dijken, genoten wij nog van een gezellige avond. Toen de
directie ook even langs kwam om een glaasje mee te drinken, was
ze wel veel te laat. Enkel het leeggoed kon ze nog meenemen ...
Om te overnachten had men ons twee voorstellen gedaan : ofwel
gaan slapen bij de zusters in het klooster of voor een nacht in het
Kortverblijf doorbrengen. Daar waren nog precies drie kamers
beschikbaar. De eerste suggestie werd zelfs niet eens in
overweging genomen. Gaan slapen bij de zusterkes … En juist in
een periode dat de “veiligheidsnormen” nog strenger waren
geworden en er een Wase vos bij was … Nochtans keken de
zusterkes naar wij later vernamen er reikhalzend naar uit … Het
werd dus het Kortverblijf.
Met ’s anderendaags een heerlijk ontbijt met alles erop en eraan.
En daarna nog een poosje ontspannen in de cafétaria. Maar het
werd daar nog echt een kort verblijf. Na de middag terug naar
onze flat in het Vossenhol, keurig opgekuist en gepoetst … Gedaan
het avontuur ! En opnieuw thuis. Met droge voeten. Heerlijk !
Dat hebben we ook weer eens meegemaakt. Vast niet voor
herhaling vatbaar. Maar wat ons steeds zal bijblijven : de zorg, de
inzet, het begrip waarmee de ganse equipe, van directie tot
administratief, verplegend en dienstpersoneel,
ons hebben
begeleid. Wij hebben ervaren wat solidariteit betekent. Wij zijn
daar iedereen oprecht zeer dankbaar voor !

En voor de rest: Spreek ons vanaf nu a.u.b. nooit meer van water!
Eddy Picavet
Noteer nu reeds in je agenda :

Vrijdagavond 30juni t.e.m. zondag 3 juli 2017
VVKB Sint-Jansweekend in De Pinte
------------------------------------------------------Zondag27november 2017 :
Dansatelier in Doornzele
------------------------------------------------------Zaterdag 20 januari 2018 :
VVKB nieuwjaarsfeest
Salons Mantovani in Oudenaarde
------------------------------------------------------Zondag19februari 2018 :
Dansatelier in Kortrijk

Op de weg tussen wieg
en graf wisselen een
lach en een traan
regelmatig af.
In beide willen wij
naast u staan.

• Op 11maart 2017 overleed Maria Callemin, moeder van Robert
Couckuyt en schoonmoeder van Rita Neyrinck. Rita is
secretaris bij vkg. De Vlasblomme uit Bissegem.
• Op 22 maart 2017 overleed Andrea
Flamini, president van de
“AssocionPiëmonte di Torino” in Italië
en sinds vele jaren lid van het
internationaal Europeadecomité.
• Op 14 april 2017 is Maurice Boyen overleden, vader van
Herman Boyen, voorzitter vkg. VVKB Klepperman uit Mol en
Ingrid Boyen, lid van vkg. VVKB Tijl en Nele uit Hove.
• Op 22 april 2017 namen we afscheid van Jean-Pierre Henriet,
vader van Korine Henriet, secretaris van vkg. Boerke Naas uit
Sint-Niklaas. Hij was ook de schoonvader van Gunther De
Wolf, voorzitter Boerke Naas, grootvader van Siglinde Van
Meirvenne, jeugddansleidster, grootvader van Heidrun &
Irmgard Van Meirvenne, Lemke, Rune en Annika De Wolf,leden
Boerke Naas en schoonbroer van Erik Iserentant, lid van vkg.
Knipoog.
• Op 29 april 2017 overleed Jos De Schutter, vader van Hubert
De Schutter, grootvader van Jan en Gert, leden van vkg. De
Stokkeslagers uit Pulderbos
• Op 1 mei 2017 is plots Kathleen Denayer
overleden.
Kathleen
is
45
jaar
geworden en heeft 34 jaar deel
uitgemaakt van vkg. 't Vrij Uurke in
Zedelgem. Eerst als danser in de
jongerengroep
daarna
in
de
volwassengroep. Later is ze ook
dansleidster
geworden
van
de
jongerengroep en tot op vandaag van de
volwassengroep.

• Rosa Misschaert overleed op 17 mei 2017. Ze was de mama
van Lieve Debaillie en Eddy Vanyzere, muzikanten bij Die
Boose Izegem.
• Op 26 mei 2017 huwden Rutger Dierickx en Paulien
Verbeeck. Rutger is de zoon van Kris en Anne DierickxOosterlinck, van Vkg. Reynout Dendermonde, Paulien is
spelend lid van het Kalleke Step-theater.

AANDACHT :
Hiermee kreeg U het 2de nummer in de bus van deze jaargang.
Dit betekent dat voor wie zijn abonnement van De Driesprong
nog moet vernieuwen voor 2017, dit best dringend in orde
brengt, anders stopt u abonnement.
Hiervoor maakt men 15 euro over op de IBAN rekening :
BE62 4033 0466 6161 van de Vlaamse Volkskunstbeweging vzw,
Pijnboomstraat 30, 2800 Mechelen met vermelding Driesprong
2016 + uw naam
Voor de aangesloten VVKB dansgroepen, zijn er 3 abonnementen
van de Driesprong inbegrepen, bijkomende abonnees kunnen aan
gunsttarief van 5 euro doorgegeven worden naar het VVKB
secretariaat bij Lieven Stubbe.

DE DRIESPRONG
is het driemaandelijks tijdschrift van
deVlaamse Volkskunstbeweging
vzw.
Secretariaat en zetel:p/a Lieven
Stubbe, Pijnboomstraat 30, 2800
Mechelen
Mail : secretariaat@vvkb.org
“De Driesprong” verschijnt als lente, zomer, herfst en
winternummer. Teksten binnen voor 15/2, 15/5, 15/8, 15/11.
DE DRIESPRONG is “de spreekbuis van de vereniging en begeleidt
dan ook de doelstellingen ervan, nl. de beoefening, de
aanmoediging en het propageren van de Vlaamse volkskunst; het
bijdragen
tot
de
culturele
herwaardering
van
de
vrijetijdsbesteding; het ondersteunen en het verspreiden – in de
geest van een Europese eenheid in verscheidenheid – van onze
eigen volkskunst; het bundelen van groepen met gelijkaardige
doelstellingen.” (Cfr. het werkingsverslag 2001 van de Vlaamse
Volkskunstbeweging). En “het ondersteunen, het instand houden en
het aanmoedigen van de vernieuwende tendensen van de Vlaamse
volkskunst”, in de geest dus van art. 3 van de VVKB-statuten.
DE DRIESPRONG heeft Theo Smet als hoofdredacteur met Koen
Denduyver als redactiesecretaris en Eddy Picavet, Eddy Lepercq,
Piet Pottie en Fred Scholliers als medewerkers.
Redactie-adres:
De
Driesprong,
p/a
Koen
Denduyver,
Watervallestraat 27, 8480 Bekegem Telefoon : 0496 /231803.
E-post: Koen.Denduyver@ichtegem.be

DE DRIESPRONG is ook als abonnement te verkrijgen. Hiervoor
maakt men 15 euro over op rekening BE62 4033 0466 6161 van de
Vlaamse Volkskunstbeweging vzw,Pijnboomstraat 30, 2800
Mechelen. Een abonnement gaat in per kalenderjaar.
DE DRIESPRONG houdt contact met de aangesloten groepen – en
meer concreet wat betreft de kalender, activiteitsverslagen en
dergelijke meer – via volgende gouw-correspondenten:
- Antwerpen: André Dewitte, Molenstraat 27 te 2870 Puurs.
Tel: 03/889.58.46. E-post: dewitte.andre@skynet.be
- Brabant: Hilde Servranckx, Putweidestraat 16 te 1700 Dilbeek.
Tel: 02/466.46.10. E-post: pippezijpe@telenet.be
- Oost-Vlaanderen: Fred Scholliers, Gentsesteenweg 77 te
Dendermonde.Tel: 052/21.77.34 E-post: fred.scholliers@telenet.be

9200

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

DE DRIESPRONG ontvangt vanwege de overheid geen subsidies,
evenmin als zovele andere Vlaamse tijdschriften en verenigingen,
helemaal in overeenstemming met de bepalingen van het “Decreet
betreffende de amateurkunsten” van 22 december 2000, dat het
Vlaams verenigingsleven de facto gedeeltelijk financieel
drooggelegd heeft. Private steunverlening is bij decreet natuurlijk
niet verboden en kan via storting/overschrijving op rekening BE62
4033 0466 6161 (BIC = KREDBEBB) van de Vlaamse
Volkskunstbeweging vzw, Pijnboomstraat 30, 2800 Mechelen.
Waarvoor onze dank!
Foto’s kaft
• Sfeerbeelden 66ste VVKB Meiboomplanting te Reet
(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

