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Beste VVKB Vrienden, 

Alles zat mee die laatste zaterdag van mei in Wijnendale. 

Wijnendale ligt geografisch zowat in het centrum van West-

Vlaanderen en was op die dag een beetje het centrum van de 

Vlaamse Volkskunst. De nog jonge groep Danspas was, aanvankelijk 

een beetje aarzelend, maar later met heel veel enthousiasme 

ingesprongen als organiserende groep voor de nationale VVKB 

Meiboomplanting in West-Vlaanderen. Het was bovendien ook nog 

hun eerste meiboomplanting. Maar met een enthousiaste ploeg en 

de steun van een sterke gouwvoorzitter, en een enthousiast 

gemeentebestuur kwam het meer dan in orde. Het kasteel van 

Wijnendale was een echte ontdekking. Het "pleintje naast de Kerk" 

was net groot genoeg om alle activiteiten te laten doorgaan. Zelfs 

het weer was enthousiast van de partij, zodat alle schaduwplekjes 

bezet waren en de koelwagen de grootste moeite had om alles toch 

een beetje onder controle te houden. Proficiat Danspas voor een 

zeer geslaagde nationale VVKB Meiboomplanting.  

In maart werd de Algemene Vergadering van VVKB, het "hoogste 

orgaan" van de  vzw opnieuw samengesteld en werd een nieuwe 

Raad van Beheer gekozen. De bestaande bestuursleden waren 

opnieuw kandidaat en er was één nieuwe kandidatuur van Geert 

Buys. Unaniem werden dan ook de "oude" bestuurders bevestigd en 

werd Geert gekozen. Elders in dit blad vindt u nog wat meer uitleg 

over het nieuwe bestuur. De bestuursmandaten zijn ook 

herbevestigd. Ik kijk er dan ook, als voorzitter, naar uit om met 

deze ervaren en enthousiaste ploeg nog eens vier jaar verder te 

werken aan de groei en de bloei van de Vlaamse Volkskunst.  

VVKB is er voor en door de groepen. De groepen zijn verenigd in 

gouwen, die de vinger aan de pols houden om te voelen wat er leeft 

en wat er kan en moet gedaan worden. De laatste jaren zijn er 

enkele nieuwe groepen aangesloten. VVKB heeft zijn vzw structuur 

aangepast om ervoor te zorgen dat de mensen die 

verantwoordelijkheid nemen in organisaties van VVKB ook voldoende 

juridisch gedekt zijn. Wij informeren en motiveren de groepen om 



meer, en beter en vernieuwend te zijn. Daarvoor zorgen onze 

danscolleges en ons tijdschrift. Heel recent is de kinderdanswerking 

opnieuw gestart. Er zijn ook contacten om de werking voor "niet-

meer-zo-jonge-dansers" mee te ondersteunen en te begeleiden. 

VVKB legt niemand iets op en sluit niemand uit. We kunnen enkel 

oproepen en blijven oproepen om in te gaan op het aanbod van 

activiteiten zoals cursussen om nieuwe en bestaande dansen (beter) 

te leren, aanwezig te zijn op ontmoetingsmomenten zoals de 

nieuwjaarsreceptie en 't Bal en een afvaardiging te sturen naar de 

Algemene Vergadering om samen met jullie te doen wat moet en 

kan gedaan worden. Heel veel dank aan IEDEREEN die hieraan mee 

werkt gaande van de VVKB bestuursleden, de leden van de 

algemene vergadering, de danscolleges en de gouwen, de 

redactieraad, de bestuursleden van de groepen en echt iedereen die 

met Vlaamse Volkskunst bezig is.  

Intussen komt natuurlijk ook de Europeade in Portugal Viseu in het 

vizier. Hier werkt VVKB intensief mee in het "Europeadecomité 

Vlaanderen".  Europeadecomité Vlaanderen is een "regionaal" comité 

dat de deelnemende Vlaamse groepen coördineert en informeert. 

De Europeade wordt geleid door het Internationaal 

Europeadecomité, waarin recent een nieuwe voorzitter werd 

verkozen. Voor het eerst in de 55-jarige geschiedenis van de 

Europeade werd een niet-Vlaming voorzitter. We wensen de Heer 

Rudiger Hess uit Duitsland veel succes als nieuwe voorzitter. Samen 

met VVKB probeert Europeadecomité Vlaanderen meer en betere 

contacten te onderhouden met het Internationaal Europeadecomité, 

en met de regionale comités onderling. Onder impuls van ons VVKB 

danscollege werd intensief gewerkt aan de voorbereiding van het 

optreden van  Vlaanderen op de slotmanifestatie in Portugal. Met 

Polka Berg en Zwierig dansje wordt dit optreden ongetwijfeld een 

bruisende verschijning van dansend en musicerend Vlaanderen.  

Ik wens jullie allemaal een prettige zomer en een deugddoende 

vakantie. Veel succes met alle initiatieven van de groepen, wat het 

ook zij en waar het ook is in Vlaanderen op een van jullie festivals, 



jubilea of optredens, in Portugal of elders in het buitenland, of 

gewoon op een gezellig samenzijn of een barbecue.  

Jullie voorzitter, Theo Smet 

 

 

 

 

 

 

 

Uit het Antwerpse en elders 

VAN GEITEN, SCHAPENKOPPEN, BOKKEN EN EZELS! 

 

In het Antwerpse blijken dieren wel zeer populair. Niet alleen 

pronkt men – en terecht - met zijn Zoo, ook de spotnamen zijn er 

echt populair of wijzen toch in die richting. 

Zo omschrijft men Wilrijk al jaren als het GEITENDORP. Hoe ze daar 

toe zijn gekomen? 

Wilrijk bleef lang een arme gemeente. Welstellende burgers 

woonden in een kasteel of een hof van plaisance , boeren hadden 

een hoeve met een uitgebreide veestapel, maar arbeiders hadden 

amper een huisje om in te wonen. 

Om toch wat vlees en melk te hebben om te kunnen overleven 

hielden ze een geitje, dat wel eens werd omschreven als de koe van 

de armen. Hoewel in het verleden ze toch niet de meerderheid van 

de veestapel uitmaakten, werd er toch smalend en minachtend over 

de bezitters gesproken. 

 

T
h
e
o
 S

m
e
t.

 



Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1885 ontspon er zich een 

verbeten strijd tussen de katholieken en de liberalen. Vooral de 

liberalen schoten met scherp en verweten de Wilrijkenaars hun 

laksheid. Ze noemden Wilrijk het geitendorp en de bewoners 

geitenkoppen. Hoon en smaad deden de rest en zo kwam het 

regelmatig tot langdurige veten. 

Nu dateren spotnamen niet van vandaag of gisteren. Men vindt ze al 

terug in geschriften van 1347. En ook nog in onze hedendaagse 

maatschappij. Door de jaren werden de scherpe kantjes vaak wel 

wat afgerond en evolueerden spotnamen soms tot heuse eretitels. 

Zo ook in Wilrijk. Daaruit groeide zelfs een historisch-folkloristische 

manifestatie: de bekende Wilrijkse Geitenstoet. 

 

 

 

 

Deze bestaat uit meer dan 10 praalwagens en wel 65 groepen, een 

massa dieren en uiteraard heel wat geiten. De stoet wordt telkens 

afgesloten met de schitterende praalwagen van Lange Wapper. Nog 

een legende uit het geitendorp. 

In de groetentuin van Peer-Jan, gelegen in het gehucht de 

Nachtegaal, werd Lange Wapper geboren uit een reuzegrote 

rodekool, midden een bedje van peterselie. Omdat het gezin al heel 

wat kinderen telde en er echt geen meer bij kon, droeg de boerin 

hem naar Antwerpen, waar een pleeggezin zich over hem 

ontfermde. 

 Maar in de Geitenstoet stapt hij telkens weer fier op om aan de 

wereld kond te doen: Ik ben van Wilrijk! Hier ben ik thuis! 

Nog in het Antwerpse vindt men ook Lierke, plezierke; de stad van 

Pallieter, Felix Timmermans, de figuren Pietje Vogel, 

      



Schrobberbeek en Suskewiet. Langs de Nete drijft de herder zijn 

schapen voort. En daar is het hier nu om te doen. De Lierenaars 

noemt men ook de schapenkoppen.  

Om ze te belonen voor bewezen diensten bij de Slag van Neuss in 

1475, wou Karel de Stoute de Lierenaars belonen met een privilege, 

dat erin bestond haar een universiteit te schenken. Maar de 

Lierenaars verkozen de uitbreiding van hun veestapel. Het ontlokte 

hertog Jan de reactie:” Wat een arme schapenkoppen toch!”. Zo 

werd Leuven de universiteitsstad. En de Lierenaars hadden voor 

altijd hun bij- of spotnaam. 

Op een boogscheut van de Nete, 

dichtbij het Zimmerplein,  herinnert de 

beeldengroep met herder en grazende 

schapen ook vandaag nog aan de 

spotnaam die “Lierke Plezierke” met 

fierheid draagt.  

 

De bokken vindt men in Sinaai, deelgemeente van Sint-Niklaas in het 

“Soete Landt van Waes” waar ook Reyn de vos ronddwaalt. Leve en 

sympathieke bewoners trouwens, die naar aanleiding van hun 800-

jarig bestaan een schitterend openluchtspel op de Dries 

monteerden: “Sinay 1798” dat de Cultuurprijs verdiende. 

Soms beweert men ook wel eens dat men ezels overal terugvindt. 

Daar kan ik inkomen…  Maar dan toch speciaal in West-Vlaanderen 

blijkt het en meer bepaald in Kuurne. Dat is nu al jaren het 

ezelsdorp bij uitstek. 

Toen de pastoor omwille van een begrafenis de askruisviering op 

Aswoensdag niet kon leiden, droeg hij zijn taak graag over aan de 

koster. Maar die had het bijzonder moeilijk met de Latijnse 

uitspraak: “Memento, homo, qua pulvis es, et in pulverum revente 

ris”. Wat zoveel wil zeggen als: “ Gedenk, o mens, dat je van stof 

zijt en tot stof zult wederkeren.”. De pastoor kwam hem ter hulp en 

zei hem voor: “ Ezel zijt ge geboren, en ezel zult ge sterven.”. Dat 

 



bleek voor de koster een haalbare kaart. En met deze woorden 

tekende hij bij iedereen een askruisje op het voorhoofd. En zo 

kwam Kuurne aan zijn bijnaam.  

Een andere legende vertelt echter dat de 

Kuurnenaren voor dag en dauw met hun 

ezel en kar, volgeladen met groenten, 

naar de Kortrijkse vroegmarkt trokken en 

door de Kortrijkzanen daarom smalend 

ezels werden genoemd. Wat dan ook, die 

van Kuurne tilden daar niet zo zwaar aan 

en brachten later zelfs zowel ezelpistolets 

als steenezelbier op de markt. In augustus 

houden ze ook hun Ezelkermis met de 

halve marathon “Rapper dan een ezel” en 

een ezeljogging. Een manifestatie 

ingericht door het gemeentebestuur en de 

“Orde van de Ezel”. En daar is ook nog de 

wielerwedstrijd Kuurne-Brussel-Kuurne. 

Toch wel raar. Ze laten die sukkelaars naar 

Brussel rijden om ze daarna onmiddellijk 

naar Kuurne te laten terugkeren … Zouden 

de Kuurnenaren dan toch iets mankeren?  

Excuses West-Vlaanderen!  

BRON : naar www. Stedeninfo 

Eddy Picavet 

Europeade 2018 VISEU – Portugal 

 

Dit jaar trekt de Europeade van 25 tot 

en met 29 juli naar het centrale deel in 

het Noorden van Portugal, meer 

bepaald naar Viseu. De stad maakt zich 

klaar om de iets meer dan 5000 

deelnemers te ontvangen. 

 

 

 

 



Viseu vormt een schitterend decor voor deze 55ste editie van wat in 

1964 bescheiden in Antwerpen begon maar in de loop van de jaren is 

uitgegroeid tot het grootste internationaal folkloregebeuren.  

Viseu kent een bewogen geschiedenis door de vele veroveringen 
doorheen de geschiedenis. In 791 wist Alfons II van Asturië de stad 
in te nemen. Alfons II trof hier een graf aan met de inscriptie 'Hic 
requiescit Rudericus rex Gothorum' (Hier ligt Rudericus de Gotische 
koning). Deze Roderik was de laatste koning der Visigoten, waarvan 
wordt verondersteld dat hij tijdens de Slag aan de Guadalete (in 711 
of 712) is gesneuveld; zijn lichaam is echter nooit gevonden, wel 
zijn paard. In 825 mislukte een aanval van de moslims van Al-
Andalus op de stad. Ramiro, de latere Ramiro II van León, had de 
stad kortstondig van 926 tot 930 in handen, waarna de stad 
wederom in handen van moslims viel. Het was Alfons V van León die 
hier tijdens een beleg in 1028 dodelijk gewond raakte. Uiteindelijk 
was het Ferdinand I van Castilië die in 1058 de stad op Mohammed 
ibn Abd Allāh al-Muzaffar wist in te nemen. 

De stad ligt op de heuvel met op de top de Kathedraal en omringd 
door de rivieren Vouga en Dao. Vandaag telt Viseu een kleine 50000 
inwoners en is hoofdstad van het gelijknamige district Viseu. 

De belangrijkste bezienswaardigheden zijn de romaanse kathedraal 
die in de 16de en 17de eeuw nog wijzigingen onderging zoals een 
kloostergang in renaissancestijl.  

 

De kathedraal van Viseu 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Alfons_II_van_Asturi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Roderik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Visigoten
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Slag_aan_de_Guadalete&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Al-Andalus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Al-Andalus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ramiro_II_van_Le%C3%B3n
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alfons_V_van_Le%C3%B3n
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_I_van_Castili%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mohammed_ibn_Abd_All%C4%81h_al-Muzaffar&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mohammed_ibn_Abd_All%C4%81h_al-Muzaffar&action=edit&redlink=1


Net naast de kathedraal is het Grao Vasco National museum: een 
museum met tal van schilderijen uit de 15de eeuw van de “ school 
van Viseu” en de schilder Vasco Fernandes. Het museum bestaat 
reeds van in 1916 en werd nog gerenoveerd in 2001. Ook munten, 
juwelen en beeldhouwwerken kan je er bewonderen. 

In de stad kan je ook een Quartz museum en een oud 
ambachtenmuseum  vinden , een kunstgallerij Carmo 81 en op 
diverse plaatsen zijn er Romeinse Poorten van de oude stadsmuur. 

Wat ook een aanrader is zijn de witte 
en rode wijnen uit de Dao regio die 
heerlijk samengaan met vitela assada 
a mod de lafoes ( kalfsgebraad ). 

Painel de Azulejos. 
Wanden met blauw witte 
tegels versieren de straat. 

            Koen Denduyver 

67ste Nationale Meiboomplanting te Wijnendale 

Het was een stralende, zonnige dag om 
de meiboomplanting te vieren in 
Wijnendale, een deelgemeente van 
Torhout, die zaterdag 26 mei.   
Je kon al vanaf de ochtend starten met 
een bezoek aan het kasteel van 
Wijnendale. Gedreven gidsen vertelden 
ons over de val van Maria van 
Bourgondië in de bossen, de capitulatie 
van België door Leopold 3 en over de 
familie van Matthieu de Wijnendale.  
De organisatie lag dit jaar in handen 
van VVKB gouw West-Vlaanderen en de 
plaatselijke groep Danspas.  
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de meispelen waren er heel wat 
deelnemers. Via oude volksspelen kon je 
punten verzamelen. Aangevoerd door de 
fanfare werd de meiboom in stoet naar het 
kerkplein gebracht. De winter werd 
onthoofd door een ridder te paard en de 
meiboomdans “De Margriet” werd 
vlekkeloos gedanst door de paren uit 
Zwevegem, Veurne, Bissegem en Frans-
Vlaanderen. Na een welkomstwoordje door 
burgemeester Kristof Audenaert konden we 
over gaan tot de kroning van het meipaar : 
Sandra Vervynckt en Marc De Herdt van vkg. 
De Karekiet uit Puurs, Meiprins : Baptist 
Lauret van vkg. Canteclaer uit Zwevegem 
en meiprinses Flora Debaere van vkg. 
Zannekin uit Veurne.  
VVKB voorzitter Theo Smet dankte de 
voorzitter van Danspas voor de goede 
samenwerking op deze mooie locatie met 
een passend meiboomgeschenk : een schilderij van Johnny 
Vercammen over de vorige meiboomplanting in Reet. Ondertussen 
stond het koor van Toesa uit Veurne al klaar om enkele passende 
meiliederen te zingen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naast een ruime aanwezigheid van de gouw Antwerpen waren ook 
nu weer enkele 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 Oost-Vlaanderen om in Sint-

Niklaas op zondag 12 mei 2019 de 68ste meiboomplanting te 

organiseren bij volkskunstgroep Boerke Naas die haar 70ste jubileum 

viert. 

Tekst en foto’s : Koen Denduyver 

 
 

 

          



EUROPEADE HEEFT NIEUWE VOORZITTER 

Tijdens de recente algemene 

vergadering van het Internationaal 

Europeade-comité werd RUDIGER 

HESS, burgemeester van Frankenberg 

(Hessen) verkozen tot nieuwe 

internationale voorzitter; dit in 

opvolging van Armand de Winter. 

Rudiger Hess werd in 2003 lid van de 

algemene vergadering en in 2013 opgenomen in het bestuur. 

Daarmee komt er een einde aan het beleid van de Vlaamse 

voorzitters die sinds 1964 de Europeade hebben uitgebouwd tot een 

unieke beweging waarin het “Europa van de harten, één in bonte 

verscheidenheid” steeds centraal stond. En nog staat. 

Het was in 1964 dat Mon de Clopper (Wijnegem), samen met o.a. 

Robert Muller-Kox, de idee lanceerde en tot in 2002 de Europeade 

bestendig zag groeien. Bruno Peeters (’s Gravenwezel) gaf de 

Europeade nieuwe, eigentijdse accenten met o.a. bijzondere 

aandacht voor de jongsten (als wissel op de toekomst) en het 

inhalen van de Oost-Europese volkskunstgroepen. De jongste vier 

jaar tekende Armand de Winter voor een verdere uitbouw. Hij 

wenste zijn kandidatuur niet meer te verlengen. 

Vandaag is alle hoop gevestigd op Rudiger Hess, burgemeester van 

Frankenberg (Hessen – Duitsland). Hij zal zeer graag de Europeade in 

2019 in zijn stad verwelkomen, waar ze ook al in 1994 voor het eerst 

te gast was.  

Wij wensen hem van harte alle succes in dienst van de unieke 

beweging die de Europeade geworden is en nog verder wil blijven 

groeien binnen een vredevolle, menselijke Europese gemeenschap! 

                                                                                Eddy Picavet                                           

 

 



 

Voor uw agenda 

 

 

Zo 5 AUGUSTUS 2018 

  60ste Oogststoet te Massemen – Wetteren om 15u00 ( zie verder) 

Za 11 – 15  AUGUSTUS 2018 

KA-DANS Festival 31ste Internationaal volksdansfestival  

Zaterdag : 14 uur namiddagstoet Torhout 

 ’s avonds gratis Tropical Party  

Zondag : 10 uur : vriendschapsmis in de Parochiekerk 

15 uur : Voorstelling met alle groepen uit Vlaanderen, 

Polen, Macedonië, India, Ecuador en Colombia.  

Locatie : Festivaldorp rond de kerk van Wijnendale 

Maandag : Galavoorstelling om 20 uur  

Locatie : Cultureel Centrum De Brouckere Torhout  

Woensdag : Afscheidsfeest met verbroedering in de tent 

Do 16 AUGUSTUS 2018 

Ontdek de wereld in Dendermonde : Festivalavond van vkg. 

Reynout 

Voorstelling om 20 uur met groepen “Compania Bailarte Creativos 

de Colombia ” uit Colombia en “Everest Nepal Cultural Group uit 

Nepal.  

Locatie : CC Belgica, Kerkstraat 24, 9200 Dendermonde  

Inkom : € 15 , VVKB leden : €10 

Info : www.reynout.be of 052/21 72 59 

 

 

http://www.reynout.be/




 

Za 1 SEPTEMBER 2018 

Nationaal muziekfestival NMBS 

Optredens van fanfares, volksdansgroepen en zaggroep 

Locatie : Station Antwerpen-centraal  

Gratis volksdansbal van 14 tot 17 uur    

Info : Marc Dekoninck 0477 / 28 02 41 



 

 
SPROKKELINGEN  
 
 
 
O   Het gaat met onze ledenbladen blijkbaar in omgekeerde zin als 

met Agatha Christy’s “Tien kleine Negertjes”. Waar daar telkens 

een figuur verdwijnt, komt er bij de ledenbladen de jongste tijd 

regelmatig eentje bij. Waar dat vorige editie nog het BOERKE 

NAASNIEUWS van de gelijknamige vkg uit Sint-Niklaas was, mogen 

wij nu de KEGELAARSKRANT van vkg. DE KEGELAAR uit Wilrijk 

verwelkomen. Zij werd ons toegestuurd door Alyssa De Queker, die 

ook tekent voor de redactie. 

De KEGELAARSKRANT is een jong, stijlvol en zeer verzorgd 

ledenblad in kleurendruk dat heel wat informatie bevat en zoveel 

enthousiasme uitstraalt als de groep zelf. Zo meer gegevens over de 

nieuwe danssuite rond verhuizen, waaraan dit seizoen intens wordt 

gewerkt en dat men naar de zomer toe wil presenteren. Maar er is 

ook de Europeade in Viseu (Portugal), waar men zoals steeds 

present wil zijn. In dat kader organiseert men een Portugese avond 

met avondmaal en film, waarmee men een cent (en liefst meer!) in 

het laadje wil krijgen. Dat De Kegelaar ook haar dochters uitzendt 

mag ook blijken uit de getuigenis van Yanthe, die de groep alle 

succes toewenst bij de montage van hun nieuw project en de andere 

optredens. 

Verder bundelt de krant nog heel wat nieuwsjes, waaronder 

verjaardagen, werkkalender voor de komende maand, berichtjes 

voor de diverse geledingen. Kortom! Een zeer knap, stijlvol en 

boeiend ledenblad waarvoor DE KEGELAAR beslist een grote pluim 

verdient. Maar dat zijn we van de vrienden uit Wilrijk al lang 

gewoon! Wij kijken al met belangstelling uit naar het volgend 

nummer! 

 

 



0   DE WEVERS (Borgerhout) bezorgden ons hun jongste editie van 

SCHERING EN INSLAG.  Met dit keer andermaal heel wat gegevens 

over het reilen en zeilen van de groep met André Couvreur als 

bezielende voorzitter en groepsleider. In de jongste editie tekent 

hij o.a. voor twee wel opmerkelijke bijdragen met “Volkskunde en 

Tradities” waarin speciale aandacht wordt besteed aan Verloren 

Maandag en Maria-Lichtmis en de eerste bijdrage in de reeks 

“Geschiedenis van de Vlaamse Volksdans”. Verder de gewone 

rubrieken als verjaardagen, puzzelhoekje, familienieuws en 

aandacht voor het eerste optreden op 27 januari 1978 met de Mie 

Katoen en Rozenwals tijdens de “Peter Benoitavond”. Graag ook een 

terugblik op activiteiten als de Nieuwjaarsreceptie 2018, de 

fotoshoot half maart en Mia’s Verloren Vrijdag begin maart.  

De rijk gevulde activiteitenkalender bewijst daarbij vol overtuiging 

dat “DE WEVERS” het meer dan voortreffelijk doen. Bravo André en 

C°. 

 O   In DE ROMMELPOT heeft REYNOUT (Dendermonde) het in zijn 

maandblad uiteraard over “De Lichtjes van de Schelde” door 

poppentheater Kalleke Step, publiceert het meer vakantieflitsen en 

heeft men het eens speciaal over het vendelteam dat zich intens 

voorbereidt op Katuit en de Ros Beiaardommegang. En nog uitkijkt 

naar aspirant-vendeliers. Zoals steeds krijgen de beelden andermaal 

ruime impact. Zo b.v. bij de Gouwdansavond in carnavalsoutfit bij 

vkg Sneyssens in Evergem. In de reeks “Spreekwoorden” komen dit 

keer lichaamsdelen aan bod. Verder put men ook nog even uit de 

rijke archievenschat.  

O    In ’t BOETIEKSKE van DE VLASBLOMME uit Bissegem vraagt 

voorzitter en redactielid Eddy Lepercq aandacht voor culturele 

duizendpoot en beeldhouwer Chris Ferket uit Deinze. Ook komt hij 

nog uitgebreid terug op de Nieuwjaarsbijeenkomst van VVKB in de 

salons Mantovani in Oudenaarde en de Pannenkoekenactie binnen 

eigen huis. Verder flitsen over het Dansatelier in Kortrijk en de 

Europeadedans en ’t Bal in Oudenaarde. Ook gegevens over de 67ste 

VVKB-Meiboomplanting in Wijnendale en de 55ste Europeade in 



Viseu. In het Spoor van de Groote Oorlog heeft Eddy Lepercq het dit 

keer over de Spaanse griep die vooral naar het einde van de oorlog 

toesloeg. Het kruiswoordraadsel en de lijst van jarigen vervolledigen 

het geheel. 

O   Ook ontvingen wij “VOLKSKUNST”, het vernieuwde 

driemaandelijks tijdschrift van het Instituut Voor Volkskunst met 

Gert Laekeman als voorzitter en Stefaan Haesen als 

verantwoordelijke uitgever.  

Een zeer verzorgde publicatie in kwartoformaat en kleurendruk met 

meer gedegen bijdragen rond streekdrachten, volksgebruiken, 

vendelnieuws, publicaties. Gert Laekeman heeft het in zijn 

editoriaal over de volksmuziek in de duizend klassiekers en verwijst 

ook graag naar de publicatie van “Dansen uit Diest”. Met daarin de 

volledige beschrijving van de Rozenwals. Een uitgebreide bijdrage 

over huwelijkskledij en volksgebruiken als “Schoentje vegen” door 

dr Henri Vannoppen. Ook nog een interview met Paul Peeters – zoon 

van K.C. Peeters en schoonzoon van Renaat Verbruggen – door Johan 

Lambrechts. In de rubriek Volksverhalen gaan wij op bedevaart met 

de Jefkes. Uiteraard ook aandacht voor volkskunstgroep De Krekels 

uit Bonheiden, die hun 45-jarig bestaan vierden. Ook het Folklore 

Ensemble Gelmel is aan feesten toe ter gelegenheid van haar 

gouden jubileum. 

Een abonnement op Volkskunst bedraagt €25. Daarvoor ontvangt 

men elk kwartaal naar keuze een of twee gedrukte exemplaren en 

Volkskunst in digitale vorm (mits opgave van een e-postadres aan 

het secretariaat). Overschrijven op bankrekening IBAN nr BE14 4163 

0794 5183. BIC KREDBEBB van IVV, Dorpsstraat 83 te 9190 Stekene. 

Zeer warm aanbevolen! 

Met oprechte dank aan de regelmatige inzenders en aan de anderen: 

bezorg ons een exemplaar van jullie ledenblad. Dat kan naar Eddy 

Picavet, Martelarenlaan 3/003, 9160 te Lokeren (e-mailadres: 

eddy.picavet@skynet.be. Dank bij voorbaat! 

                                                          Eddy Picavet 

mailto:eddy.picavet@skynet.be


VVKB Sint-Jansweekend voor jeugdgroepen 

Voor de 28ste editie van het VVKB Sint-Jansweekend voor 

jeugdgroepen waren we begin deze zomer te gast in het 

Domein Ten Berg in Merelbeke. Het centrale thema was 

deze keer: “Out of the box” 

En als de groepen op vrijdagavond aankomen kunnen ze al meteen 

beginnen aan hun eigen box of kubus knutselen. Hierop is er plaats 

voorzien voor zelfportret, lievelingskleur, dier en dans. Één vakje is 

er nog vrij voor het logo van de groep.  

De volgende ochtend leerden we enkele nieuwe leuke dansen aan. 

Het weer was dit weekend prachtig en daarom konden we buiten 

dansen en ook steeds buiten eten. 

In de namiddag konden we deelnemen aan de petanquequiz en alle 

tips zoeken van de escaperoom. 

 

Een lekkere BBQ ‘ s avonds is de voorloper 

van een gezellige dansavond. Natuurlijk als 

we wat tijd over hebben tussenin spelen we 

weerwolven. Op zondagmorgen komt de 

spannende finale voor het Sint-Janspaar 

eraan. Ook dit jaar is het paar weer 

genderneutraal. In verschillende rondes 

konden de 2 finalisten de code van de box 

kraken en zo aan hun ticket voor volgend 

jaar geraken. 

 

       

 



Zo weten we eindelijk wie het nieuwe Sint-Janspaar is : Kato 

Vanden Kerchove en Hanne Van Ryckeghem van vkg. Zannekin uit  

Veurne. 

 

 

 

 

 

 
 

Tegen de middag zijn de kamers al gekuist, gebouw leeg en koffers 

in de gang van kasteel Ten Berg geplaast. Zo kunnen we op stap in 

het centrum van Merelbeke naar het Liedemeerspark voor een 

zoektocht. We verzamelden allerlei foto’s en doen opdrachten die 

we met onze mobiele box doorsturen. Rond 16 uur komt het einde 

van een geslaagd weekend in zicht. Nog vlug een vieruurtje of stuk 

fruit. Voor iedereen is er nog een pin en dan is het tijd om afscheid 

te nemen. De koffers worden terug ingeladen … 

Rest me natuurlijk ook nog de kookploeg en de leden van het VVKB-

jeugdcollege te bedanken voor een alweer geslaagd Sint-

Jansweekend. Volgende groepen waren aanwezig : De Kegelaar 

Wilrijk, De Hovelingen-Viking Gistel, Katootje Maldegem, Zannekin 

Veurne, De Sloepe Knokke-Heist en ’t Veerke uit Burcht. 

Koen Denduyver 
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Onze kookploeg met Marc, Rik en 

Denise werden eens extra in de 

bloemetjes gezet voor hun vele jaren 

trouwe dienst. Ze zijn op zoek naar 

opvolgers. Voel jij je geroepen om één 

weekend per jaar een enthousiaste 

groep hongerige jeugddansers te 

voeden geef je info door aan het Jeugdcollege. Alvast dank! 

Scarminkel danst in Terschelling 

Ter gelegenheid van het 70-jarige jubileum van de volksdans-

vereniging Terschelling op het Nederlandse Waddeneiland reisde er 

een ruime delegatie van de volkskunstgroep Scarminkel en de 

doedelzakgroep De Corenmuyzen uit Sente naar het Noorden. De 

vriendschapsbanden tussen de groepen bestaan al vele jaren en ook 

de Friesen waren reeds te gast in Sente. De dansers en muzikanten 

werden rondgebracht met koetsen op het eiland naar de plaatsen 

waar werd opgetreden. Het was een hoogtepunt in culturele 

uitwisseling. 

 

   

 



   70 jaar Reinaert Mortsel 

 

Het jubileum van volkskunstgroep Reinaert in Mortsel is niet 

ongezien voorbij gegaan. De groep organiseerde immers een groot 

folklorefeest. Op het stadsplein van Mortsel kon iedereen genieten 

van optredens met dans, zang, muziek en vendelen van Vlaamse en 

internationale groepen. Zo brachten de “ Jockey Men’s Morris Club” 

uit  Birmingham (UK) Morris dansen, AnneThé Dansers uit Tilburg 

(NL) enkele frisse eigentijdse volksdansen, de Frairie des Masuis et 

Cotelis uit Jambes traditionele dansen van Wallonië en 

de Stokkeslagers uit Pulderbos brachten vendelen. Ook een 

delegatie van het Vlaams Europeadekoor bracht in première enkele 

liederen die voorzien zijn voor tijdens de kooravond in Viseu. 

Proficiat aan het bestuur en de leden en doe er nog evenveel bij ! 

 

 

 

 



 Cursiefje 

 

 

Achter de tralies ! 

 

Stel je voor: op je tachtigste achter de tralies belanden. Dat is me 

onlangs overkomen! 

De dag was nochtans heel hoop- en vreugdevol begonnen. Met de 

voorstelling van het boek “Anton Vlaskop”, dat zoon Bart Tettelin rond 

zijn vader en talentvol romantisch dichter had samengesteld en door 

Alain Debbaut briljant werd ingeleid. Bij een programma vol muziek en 

poëzie waarin Hugo Govaert een duidelijke vinger in de pap had.  

Ik had op de bibzolder ook tal van goede bekenden ontmoet. Zo 

Daniëlla, Veerle, Rita, Lieve, Marie-Jeanne, Marina, Christine, Nathalie, 

Ad, Rob, Bart Van Avermaet. Opvallend overwegend dames… Maar daar 

kijken mijn vrienden al lang niet meer van op … 

Toen ik mijn besteld boek had opgehaald, zakte ik af naar lagere 

oorden.  

En toen is de miserie begonnen. Ik was mijn wandelstok vergeten maar 

directrice José Kuyper klaarde de klus voor me en wipte als een jonge 

hinde de trap op om mijn spul op te halen. Ze raadde me zelfs nog aan 

de lift te nemen. Nu ben ik al tientallen keren met die lift naar de 

bibzolder geweest en weer afgedaald, maar ik kon dit keer de gang naar 

de lift niet vinden. Ik was wellicht te ver doorgelopen. Ik opende een 

deur en stond voor een steile ijzeren trap. Stapje voor stapje, trapje na 

trapje, daalde ik heel voorzichtig de trap af. Maar onderaan was er nog 

een trap. Ik moest wel even op adem komen; ik ben de jongste tijd wel 

erg bang van trappen geworden. Ik kwam terecht in het hart van de 

bibliotheek met de lange rekken waarop een weelde aan poëzie, 

romans, wetenschappelijke werken als jonge rekruten keurig schouder 

aan schouder stonden opgesteld, wachtend op een nieuw bevel of 

opdracht. Een onuitputtelijke bron die je leeshonger voor maanden zou 

kunnen stillen. Ik lees nog wel regelmatig een boek. Maar nu had ik daar 

 



niet de minste behoefte aan. Zeker geen “ Sprakeloos” of “ of “Alleen 

op de wereld” … 

Plots overviel me een geweldige schrik. Ik voelde me als verlamd en kon 

amper een voet verzetten. Ik moest onwillekeurig terugdenken aan wat 

Danny was overkomen toen ze op een ongelukkige manier in een kelder 

terecht kwam. Recht op haar hoofd… Ze is door het oog van een naald 

gekropen ... Gelukkig is ze vandaag - na maandenlange revalidatie en  

een nooit aflatende wilskracht en moed - voor zover hersteld dat ze 

hoopt nog dit jaar naar haar vertrouwd plekje in Spanje te kunnen 

terugkeren.. 

Toch had ik anderzijds het gevoel dat ik als een muze afdaalde tussen 

een onuitputtelijke bron van avontuur, actie en fantasie … Mijn eerste 

stap op het gelijkvloers bracht me onmiddellijk tot de realiteit terug. Ik 

voelde me gevangen achter de tralies van het systeem dat enkel tot doel 

heeft de veiligheid van het patrimonium te garanderen. 

 Het ergste was nog dat ik door de tralies meer mensen zonder de 

minste problemen de vrijheid zag instappen.  Ad, mijn goeie vriend aan 

de andere kant van de tralies, had wel binnenpretjes. “Ik moet zeggen 

dat je daar goed zit.”, monkelde hij. Zijn vriend troostte me met de 

gedachte dat ze me toch niet langer dan 48 uren konden vasthouden…Ik 

lachte mee. Maat wel groen! Maar het moet wel gezegd dat ze 

onmiddellijk de directie verwittigden. 

 Gelukkig zorgde José, hoofd en ook het hart van de stedelijke bib, ook 

nu weer voor de redding. Haar sleutelbos klonk me als muziek in de 

oren; veel mooier dan de beiaard die op de Sint-Laurentiustoren net 

dertien uur aankondigde. De bevrijding was nakend. Het was precies 

13.02 uur toen ik door José “werd gelost”.... Heerlijk!  Wat kan vrijheid 

toch heerlijk smaken. 

 Ik ben onmiddellijk het Kerkplein overgestoken om in restaurant “La 

Barakka” – volgens sommigen mijn tweede thuis -  met trouwe vrienden 

van een heerlijk maal te genieten. Daar zet men je alleszins nooit op 

water en brood!  

Maar er was nog meer: het komt niet op mijn strafblad en … ik hield er 

ook nog een cursiefje aan over! Goed toch! 

Eddy Picavet 



 

De raad van bestuur van de VVKB : 

Voorzitter : Theo Smet 

Ondervoorzitter : Hilde Servranckx 

Secretaris : Lieven Stubbe 

Assistent-secretaris + verzekeringen : André Couvreur 

Penningmeester : André Dewitte 

Bestuursleden : Geert Buys, Pieter De Backere, Koen Denduyver, Lieve 

Tratsaert, Danny Van den Brande en Jeanne Vandenbussche. 

Ook Piet Pottie zetelt als ere-voorzitter in de raad van bestuur als 

adviserend lid. 

 



Afscheid van een vriend 

FRANS DE BIE 

De lente verloor haar frisheid en haar kleur 

toen wij vernamen dat op zondag 6 mei Frans 

De Bie op 94 jaar ons in het woonzorgcentrum 

Onze Lieve Vrouw van Antwerpen was 

ontvallen. 

Frans was jarenlang een zeer actief lid van de wandelclub “De Schalmei” 

waarvoor hij talloze uitstappen uitstippelde, heel wat bezoeken plande, 

ook tal van nevenactiviteiten organiseerde. Hij was daarbij ook jaren 

trouw en bezielend lid van vkg.Elckerlyc (Antwerpen) en enthousiast 

deelnemer aan de Europeade. Vooral deze in Wenen, waar hij mocht 

aantreden als voorlezer, lieten op hem een onvergetelijke indruk na. 

Mon de Clopper, Andrea Flamini, Armand de Winter, mocht hij tot zijn 

persoonlijke vrienden rekenen. De Vlaamse Volkskunstbeweging 

omschreef hij steevast als “onze beweging” waarop hij zo trots was. 

Frans De Bie was een zeer beminnelijk man. Zeer belezen en sterk 

muzikaal geïnteresseerd. Hij vond het heerlijk als iemand langs kwam 

om verslag uit te brengen over b.v. de meiboomplanting, een 

feestviering of de Europeade. Een telefoontje van hem was steeds een 

belevenis. Je voelde zo duidelijk zijn blijvende interesse voor wat 

gebeurde in de periode dat zijn handicap zijn bewegingsvrijheid 

beknotte. Ook bij het verschijnen van “De Driesprong” formuleerde hij 

steeds een positieve reactie en dankbare aanmoediging. 

Zijn inzet voor de Sint-Rochus parochiegemeenschap was alom gekend en 

gewaardeerd.  

Maanden geleden hadden wij nog mogen meevieren bij hun 65-jarig 

huwelijksjubileum en na een sfeervolle dankviering in de parochiekerk 

mogen mee opstappen achter de doedelzak naar het parochiecentrum 

toe, waar Frieda en Frans gemoedelijk maar enthousiast in de 

bloemetjes werden gezet door familie en de vele vrienden, ook uit 

Nederland. 

 



Ik zal zijn dankbaarheid en vriendschap missen. Hij was een trouwe 

kameraad. Rust zacht, goede vriend, trouwe wapenbroeder! Je zal 

steeds in mijn herinnering blijven verder leven! 

Eddy Picavet, 

ook namens de VVKB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteer nu reeds in je agenda : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 18 november 2018 : 

Dansatelier in Schilde 

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

Zaterdag 19 januari 2019 : 

VVKB nieuwjaarsfeest   

Salons Mantovani in Oudenaarde 

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

Zondag17 februari 2019 : 

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 5 januari 2018 is Pierre Dengler, vader en schoonvader van 

Frederic Dengler en Hilde Spallier, op 95 jarige leeftijd gestorven. 

 

• Op 30 maart 2018 is Yolanda “Joke” Dengler, zus en schoonzus 

van Frederic Dengler en Hilde Spallier en zelf oud-lid van vkg. De 

Wevers, gestorven op 64 jarige leeftijd. Frederic en Hilde zijn 

beide leden van vkg. De Wevers in Borgerhout. 

 

• Op 6 mei 2018 overleed Frans De Bie, echtgenoot van Frieda Gené 

lid van vkg. Elckerlyc uit Antwerpen. 

 

• Op 17 mei 2018 werden Emma en Nele Bosmans geboren, 

dochtertjes van Liesbeth Budts en Jeroen Bosmans, leden van vkg. 

De Kegelaar uit Wilrijk. 

 

• Op 8 juni 2018 werd Emile Van den Brande geboren. Hij is het 

derde zoontje van Thijs Van den Brande en Sofie Rombouts, leden 

van vkg. De Kegelaar uit Wilrijk. Hij is ook de kleinzoon van Danny 

Van den Brande, lid dagelijks bestuur VVKB. 

 

• Op 27 mei 2018 namen we afscheid van Alice Fruru, moeder van 

Jef Sysmans, lid van de vkg. Mie Katoen in Brasschaat en 

schoonmoeder van Martine Clauwers, lid van vkg. De Wevers in 

Borgerhout. 

 

• Op 6 juni 2018 overleed Maria De Roose, 

moeder van Daniël De Bock, lid van 

Kalleke Step-theater in Dendermonde . 

 

 
 

 

 



 

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 in stand 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, 

Geert Buys, 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 

 

 

 

mailto:Koen.Denduyver@ichtegem.be


DE DRIESPRONG is ook als abonnement te verkrijgen. Hiervoor 

maakt men 15 euro over op rekening BE62 4033 0466 6161 van de 

Vlaamse Volkskunstbeweging vzw,Pijnboomstraat 30, 2800 

Mechelen. Een abonnement gaat in per kalenderjaar. 

DE DRIESPRONG houdt contact met de aangesloten groepen – en 

meer concreet wat betreft de kalender, activiteitsverslagen en 

dergelijke meer – via volgende gouw-correspondenten:  

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

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

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

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

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

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

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

Tel: 0496/23.18.03. E-post: koen.denduyver@ichtegem.be 

DE DRIESPRONG ontvangt vanwege de overheid geen subsidies, 

evenmin als zovele andere Vlaamse tijdschriften en verenigingen, 

helemaal in overeenstemming met de bepalingen van het “Decreet 

betreffende de amateurkunsten” van 22 december 2000, dat het 

Vlaams verenigingsleven de facto gedeeltelijk financieel 

drooggelegd heeft. Private steunverlening is bij decreet natuurlijk 

niet verboden en kan via storting/overschrijving op rekening BE62 

4033 0466 6161 (BIC = KREDBEBB) van de Vlaamse 

Volkskunstbeweging vzw, Pijnboomstraat 30, 2800 Mechelen. 

Waarvoor onze dank! 

Foto’s kaft 

• Sfeerbeelden 67ste VVKB Meiboomplanting te Wijnendale - Torhout 
 (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 

 
 


