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TEN GELEIDE

Dit is dan het eerste nummer van de jaargang 198?.
Het zou een Ientenummer moeten zijn, doch door het
raam, zie ik enkel een verzopen ureide en druipende
bomen. rrllei koel en nat brengt koren in rt vatrl
zegden onze Iandslieden. Vroeger uJas daar dus nog
iets positiefs aan. Nu kan enkel de graanberg nog
rrlat hoger ulorden.
Luk is onuitputtelijk in zijn volkskundig speur-
uerk. Ditmaal heeft hij Hputhalen afgeschuimd en
niet zonder sukses
Het artikel o-ver streekdrachten is een s.amenvat-
ting van de voordracht van Dr. Vannoppen tijdens
de voorbije VLVG-volkskunststage.
lJat de volksdans betekent voor onze groepen, be-
tekent het volkslied voor de internationale volks-
zangvereniging rrDie Klingende Bri.iekert, die door
Sepp 6regor (zeer onlangs overleden) in 1949 ulerd
gesticht met aIs doel' het ureerin eer herstellen
en betJaren van het Europese volkslied.
Precies zoals bij ons gaat het hier om een zuiver
amateuristisch opzet zonder professionele bedoe-
lingen. Voor rrrie het eens meemaakte, bIi jf t het
een enige herinnering.
De VLVG uenst onze vrienden van ïDie Klingende
BrÛckerr alvast geluk met hun jubileum en voor de
toekomst nog veel volkszanggenot.
LJie de Stoopkes nog niet zou kennen' die moet maal
eens hun fonoplaat kopen, het loont de moeite.
lYleer hierover in het tijdschrift.
Naast dit alles vind je nog-'uletensuaardigheden
en nieuuls uit onze eigen groepen

VeeI Ieesgenot.
De redaktie.



Volksmuziek en
deel 10

I'{ATHIEU KENENS

dans j-n Linburg

(eerste deel)

Itlathieu Kenens en zi jn vrouLi, Tien uit
Houthalen.

Na veel aandringen geraakten uJe moeizaam
bij Mathieu Kenens en zijn vrouur Tien
binnen, die in een nieuu gelijkvloers
huis rrronen achter het gemeentehuis van
Houthalen. Maar aI vlug kulamen de tongen
van Tien en de mondharmonika van Thieu
Ios.

Levensschets

Mathieu Kenens ulerd geboren te HouôraIen
op 26 sept. 1904. Zijn vader Felix u/as
spoorarbeider. Thieu liep school tot 14jaar en ging dan mee graven aan een stuk
proef kanaal. Toen die ulerken ulerden stop-
gezet rrlerd hi j telegrammenbesteller.

Van 1924 tot aan zijn invalidenpensioen
in 1944 uas hij loco-bestuurder in de mijn
van Houthalen. Zijn eerste loon in de mijn
uras 24.ft./d^gr Bn in 1944 verdiende hij
64 fr./dag.
0p 31 mei 1924 trouulde hij met Florentine
Itleus.

Tien rrlerd ook geboren in Houthalen op 6
mei 1905. Haar ouders hielden een café en
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specerijenurinkel (eruten, rijst, suiker
én koffie) naast cinema lvlétropole en kort
bij de molen van Pieter Baeten ( zie deel
3, 8o jg. 1 985 nr.2 ) .

Van 1 939 tot 1 946 hield Tfen zelf café
Iangs de grote baan ( Hasselt-Eindhoven ).
Thieu en Tien vierden hun diamanten brui-
loft in 1 984. Tuee van hun vier kinderen
leven nog en zij hebben 4 achterklein-
k inderen

Muzikale loopbaan
0p 8-jarige Ieeftijd kocht Thieu zijn
eerste mondharmonika voor Ztr centiemen.
Hij had nog trrlee broers die ook mond-
harmonika speelden en zeven zusters
die zongen.
Hij leerde veel dansmelodieën door aanhet orgel te draaien u,anneer het kermis
u,as.

Na de eerste urereldoorlog ging hij bij
de fanfare en speelde er eerstbugel en
dan trommel. Gedurende zijn legerdienst
van 13 maanden (tSZS) Ieerde hij trompet
en nadien speelde hij nog bugel, alto en.cor in de fanfare.-

Van fanfare naar harmonie

Na 61 jaar verliet hij de fanfare, toen
ze harmonie uerd.

Thieu denkt nog mèt veel plezier terug
aan de St.-Ceciliafeesten vèôr de 20 U/0 :
ieder moest zijn eigen bord en bestek
meebrengen voor het etenr nadien rrlerd er
gedans t .
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Het gebeurde dan ook'uel eens dat de fan-
fare r s nachts nog het dorp introk of dat
er met borden gegooid urerd, bijvoorbeeld
door openstaande slaapkamervensters.

Vanaf 1924 tot 1940 vormde Thieu een dans-
orkest (njazzn) samen met Constant Houben
die ehromatisch accordeon speelde.
Thieu speelde ilbatterien: grote trom,
kleine trommels en nog rdat klein slagurerk.

In caféfs, op de kermis en thuis
Zij speelden op zondagavonden in 6én of
ander café en als het ergens kermis uras,
ook op :naandagavond. Zi,j verdienden dan
50 fr. per rîan en nog drinkgeld, dat rdas
het dubbele van het dagloon in de mijn.

Het bal begon rond 1 I uur en duurde tot
2 of 3 of 4 uur. Soms ging Thieu op maan-
dag- of dinsdagmotgen rechtstreeks naar
de rni jn zonder te slapen.

Thuis speelde Thieu nondharmonika als
hobby. ,

HiJ speelde en speelt rneestal 2 tonen
tegelijk met zijn tong ertussen. Flet
de tong geeft hij ook tegentijden aan,
zelfs in een snell.e polka, zodat zijn
spel zeer ri.tmisch en virtuoos uordt.

DansmelodieËn en liederen
Het repertorium van Thieu bestaat uit
een vijftigtal dansmelodieËn en enkele
liederen. Hij kent -nog oude melodieën van
voor de eersÈe EfO, en dan de succesnummers
uan tussen de oorlogen ( vooral ualsen
zoal.s : nDaar bij die mol.entrrFUas ik maat
nooit getrôuudF, tftchtjes van de Schelden,nUn jour Laratr... )
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Thieu heeft ook verschillende melodieën
zelf gemaaktr zoals de onderstaande poIka,

maar hierover is hij zeer bescheiden.
lïeestal uerkte hij voort op f larden van
melodieen die hij geleerd had van ttKnepkes-
orgelstt. Dat zijn dansorgels met rollen
ulaarin een viertal dansen geponst uJaren.

Na inrrlorp van een ffknepker (Sct.) kon men
de volgende dans draaien.

Polxe Mo,El^t-er. Kelv<ryu,
Hor.*J.a4r^
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ïhieu luisterde ook naaD Kee en naar Pieter
Baeten. Kee [Jas de marktzanger van Zonhoven
die geregeld rs zondags aan de kerk zijn
plezante en triestige liedjes aan de man
kuram brengen. Hij speelde daarbij banjo en
trok geueldige smoelen.
De vrouu van Kee verkocht liedbladen en trok
ook scheve gezichten.

Pieter Eaeten uras vroegeD gebuur van Tien.
Hi j uras 15 jaar ouder dan Thieu en hield
aan zijn diatonisch accordeon (zie citering
hoger ) .
Thieu zegt: rrAIs Pieter chromatisch accor-
deon zou gespeeld hebben, zou hij een be-
roemd muzikant gerrlorden zijn.rf

Luk ïndesteege

r ltstwfÆft
0rctùûçldûf rmli
nûh.
tnûdprtddÉdlrll.d
ffilryrarrt

A



In het najaar 1987 zal- een brochure verschij-
nen over tFolkloristische evenementen in Limburgr.
Initiatiefnemer is Mark Dreesen.

6

Folklore in Limburg

In deze brochure zu11en verschillende verenigingen
besproken uiorden, die aktiviteiten organiseren
in de f olklore-rrrereld. Vanzelf spreken d zai- hier-bij ook de nodige aandacht besteed ulorden aan de
volkse gebruiken en feesten die plaats vinden inhet kader van de rrlerking van deze verenigingen.
De brochure heeft tot doel de volkskunst en de
volkskunde meer bekendheid te geven in onzeprovincie Limburg.
ttJelke aktiviteiten ulorden zoal oooenomen ?

. Folkloristische aktiviteiten die een herhalend
karakter hebben zoa]-s alLerhande vuurfeesten
( St lvlaartensvieringen, St Jansvuren ) en traditio-
neLe feesten, aangepast aan de tijd van het jaar(zoals : meifeestèn, braderieËn, 6oetenfeestén,
oogstf eesten, dankf ee'sten, soorten kermi ssen,
folklorefestivals, sinterklaasfeesten, karnaval.. ). Folkloristische gebeurtend.ssen, die slechts
éénmaal uorden gehouden vb. optochten tgv speciale
gebeurtenissen.
ïn het kader van deze feesten zal- ook aandacht
besteed ulorden aan plaatselijke gebruiken, gezeg-
den, die rechtstreeks rrlat te maken hebben met
deze feesten.
ItJie over interessante dokumentatie beschikt kan
deze altijd overmaken aan de heer Marc Dreesen,
Broekhofstraa1u 32 - 3650 LankIaar.

ooo 0 ooo
Indien mogelijk zou het ons ook plezieren hier-
van een dubbel over te maken aan het Volkskunst
Info centrum vzu V. L: V. G. Jongmansstraat 2a te
3500 Hasselt, aluaar men ook druk bezig is met
de aanleg van een kartoteek rond alle mogetijke
kalendergebruiken en feesten van lokale aard.
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UJorden bedoeld:
. omgangenr stoetenr Processies
. uoit=[undige evenementen (vb. hanerijden, krake-

lingenrrlorP enz. . )
. fesIiviteiten in kader van seizoenen (vb

uijding st truiden)
. volksspelen, volkstoneel, feestmarkten
. internationale folkloredagen
. corso I s, dorpsfeesten, kermissen r vuUruJêrken t

jaar en feestmarkten.
Gebeurtenissen dienen ulel herhalend en traditioneel
karakter enfof dimensie te hebben.

Voor elk van deze gebeurtenissen ontvingen uJii
graag de volgende informatie :
. naam van het evenement
. plaats van het gebeuren (vb. 1e zondag na ..)
. periodiciteit ( vU. jaarlijks, tueejaarlijks )
. eventueel kontaktpeDsoon adres organisatie
. indien mogelijk: dokumentatie over gebeurtenis-

sen.
Dank bij voorbaat.

b I oesem-
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DECADE 20 29 naart 87

In het kader van de Decade die van 28 tot
29 maart r8? plaatsvindt organiseren ook
enkele Limburgse Uolkskunstgroepen aktivi-
teiten en ulel op de volgende ogenblikken :

x Volkskunskunstgroep nDe Boezeroenen ol-
ganiseert op zatérdag 21 maart (10-13u)
t.g.v. van de paardenmarkt te Kuringen
een n0pen Deurn rnet voorstelling van de
verschillende afdelingen van de gloep. EI
is ook een optreden voorzien van de mu-
ziekgroep.
ùJaar : 0ntmoetingscentrum te Kuringen

xUolkskunstgroep trDe Auselkesil brengt op
zaterdagavond 28 maart orn 2Ou in zaal Vona
aI dansend en zingend het leven rond 1900
op de boerebuiten.
Een zestigtal dansers tussen 6 en '.. jaar
verlenen hieraan hun medeuerklng.
Inkomkaarten : 1 20 8F (voorverkoop : 1 U0 BF
kinderen tot 12 jaar gratis).
Kaarten kunnen besteld bij Annie en Jan
Paesenr ùleg naar Zuartberg 2gB

3660 OPGLABB€EK
TeI. O11/85 59 22
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STREEKDRACHTEN-ONDERZOEK
in LIItsURG
door Dr. Henri Vannoppen

deel 1

Naar aanleiding van de voordrachtrrHuidige
stand van het klederdrachtonderzoek in onze
geurestenrt op zondag 9 november 1 986 in het
Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap
domein Aldebiezen te Rijkhoven (BiIzen), stel-
den uJe dit verslag op. De voordracht urerd ge-
organiseerd door de Vereniging der Limburgse
Volkskunstgroepen.

Streekdracht is een rlverzonken cultuurgoedrr.
Het is een mode op het platteland die 30 à 50jaar te laat komt. Streekdracht is dus afge-
leid uit de burgermode. De stadsmode daagt op
het platteland op na 30 à 50 jaar mits de
nodige aanpassingen en variaties.
De spaanhoed is in de burgermode de Itchapeau
de pailIe italiennerr.
De Kasjmierneusdoek is de oorspronelijk Itchâle
indiennerr uit de tijd van Josephine de Beau-
harnais, de eerste echtgenote van Napoleon I.
De kapmantel is de oorspronkelijke npelisserl
uit de Franse mode van het einde van de 1 I de
eeuuJ.
De vierkarite zularte kanten sjaal uit de streek
van HaIen die over het rrkappetjerr gedragen ulerd
is eeRi'rverkleinde vorm van de Spaanse sjaal,
mantilla-achtig, die Eugenie de ltlonti jo, de
echtgenote van Napoleon III, die van Spaanse
afkomst urrË, rond 1860 uit Spane in Frankrijk
invoerde en die vanuit Parijs, Brusseù, de
provinciesteden en het platteland veroverde.



t0

Het verband tussen streekdracht en de burger-
mode is onureerlegbaar. Een streekdracht evolu-
eert ook. Er zi jn ook modes. [Janneer de streek-
dracht niet meer evolueert dan heeft ze haar
eindpunt bereikt en dan is het ermee gedaan.
De marktstad is belangrijk voor een streek-
dracht. illen moet zich steeds de vraag stellen
uaar de vrouu,en naar de markt gingen en uJaaD
ze dan ook de klederen kochten.

Een eerste bron voor de studie van de streek-
dracht is de literatuur. Schrijvers kunnen hun
streek oproepen in bepaalde romans, novellen
of toneelstukken. Ook de klediJ van de perso-
nen komt hierbij aan bod. Hendrik C0nscience
gaf een beeld van de visserskledli in BelIa
Stock; Ernest Claes beschreef zijn grootvader
ttTist den Hoedrr met een buishoed en een knie-
broek. Cyriel Buysse gaf de tegenstelting tus-
sen de oudste rijkere brcsr met kostuum en
laarzen en de armere broer met kiel en klom-
pen in de novelle nLentert. De kustr het hage-
land en het Land van Nevele hebben elk een
stukje kledingbeschrijving gekregen door drie
belangrijke Vlaamse auteurs.

lvlaar ook Limburg heef t letterli jk iets te bie-
den. Pastoor Creten van Loksbergen beschreef
de vrouuJ met een Brabantse huif met hupsch
geplooide vleugels in De Zot, een verhaal dat
zich afspeelde in de kluis van Reinrode in
1863. Het ging hier duideliik om een vleugel-
muts. Georges Virrès, eigenliik Henri-Joseph
Briers de Lumey, burgemeester van Lummen en
Franstalig schrijver beschreef de Limburgse
bevolking met f uiken of blaurr.re kielen.
0ok ttkap en neusdoekrr kuam aan bod. Deze tulee
ktedingstukken uijz'en op het Hageland en pas-
sen bij Halen en Loksbergenr urêâr Lummen in
de onmiddellijke omgeving Ii9t.
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Pastoor A. Cuppens van Loksbergen beschreefittkap en neusdoektrin een van zijn gedichten.
Brouuers rrlerd in de 19de eeuuJ te Stokkem ge-
boren. Hij ulerd schoolinspecteur en overleed
te Achel. Hij schreef ?fArm Trienekenrt enrtDrie
dagen in de llaasvallei!. De ulissen manden van
Stokkem en de streekdracht kulamen in zijn
romans goed naar voor.
Arm Trieneke droeg een katoenen kleedr Bên
rode muts zonder fijne plooien of streekjes.
Haar schoonbroer Dirk droeg een lange blauule
kiel, . een grove gri jze Uroét< en hogé schoen-
en (t).

Alfons Jeurissen uras een populaire Limburgse
schrijver. Koob in de roman rrHeikleutersrr
droeg een korte en afgeschoten kiel, een ge-
Iapte broek, een scheve pet, geen kousen
en geen schoenen (2 ) . Het uras .eigenli jk een
marginale figuur die zou passen bij de kel-
derhut van Koersel in het Openluchtmuseum
van Bokrijk.

JuIes Frère ging eerder de volkskundige toer
op en beschreef de oude man met de klapbroek
en met de slaapmuts (3). Die slaapmuts kuam
als hoofddeksel algemeen voor in de tijd van
Napoleon I. lJe vinden ze nog terug in Franse
musea o.a. : in de vissersktedij. Hij .verge-
leek ook de kazakken van As met hun mooie jas-
sen met de boeren met hun blauule kielen.
De falie of de grote rouuldoeken voor de vrou-
uren in N.0.-Limburg, alsook over de grens in
Esllo, langs de andere kant van de fllaas en
de hoge rouulhoed in Echt aan de lvlaaskant
beschreef hij (4).
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J. BR0UUJERS. Arm Trieneken.
Tienen, 1853; p.90, P.112-113.

[rJe danken speciaal Frans lvltiaer van de
Geschied- en Heemkundige kring De Vreedsel
van Lanklaar voor het bezorgen van deze
Iiteratuur.

L. INDESTEEGE. Gegevens over kleder-
drachten in het uerk van Alfons Jeurissen.
- Tureemaandelijks tijdschrift volkskunst-

groep.. ft Die Landouwerr, 13 jg. ' nr. 3,
20 juni 1983, p. 2-8.

lYl. FRERE. Limburgse volkskunde. Uit de na-
gelaten notars van JuIes Frère - Volkskunde
1 963, p. 2O3.

J. FRERE. Limburgse Volkskunde. Derde reeks,
p. 49.
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Omstreeks 1 960 ulerd door een aantal
ethno-musicologen het plan opgeûat om
een handboek uit te geven van de Euro-
pese volksmuziekinstrumenten.

De uitwerking van dit initiatief uerd
toevertrouuld aan tuee befaamde deskundi-
9en : Erich Stockmann (BertiJn DDR) en
Ernest Emshelmer (Stockholm).

De consensus die resulteerde uit het
voorbereidend ulerk vootzag in een pu-
blicatie per land (eventueel onderver-
deeld per geulest), rekeninE houdend met
de huidige staatsgrenzen.

fn het handboek komen niet alleen de
voluraardige muziekinstrumenten aan bodr
maat bijvoorbeeld ook een groot aantal
speeltuigen die alleen maar een bepaalde
klank of geluid produceren, zoals ratels,
bellen, kleppers e.d.

De indeling is gebaseerd op de bekende
Systematik der Musikinstrumente van Erich
lYl. von Harnborstel & Curt Sachs (gerlijn,
i:l:l instrumententype uordt uen.noero
in zes hoofdstukken : I. Terminologie,
II. Ergologie, III. Speeltechniek & mu-
zikale mogelijkheden, fV. Repertoiree
V. Gebruik, VI. Geschiedenis & versprei-
ding.
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Reeds in 1 96? verscheen het handboek van
Hongarije, samengesteld door Balint Sarosi.
Men diende tot 1A74 te rrlachten vooraleer
het u.rerk van Luduig Kunz klaar ku:am over
Bohemen en lvloravië. In 1 981 volgde Zulitser-
land met de studie van Brigitte Geiser en
in 1983 verscheen het onovertroffen rr.rerk
van 0sk"a1 Elschek over Slovaki je.

Niet iedereen kon dit initiatief omder-
schrijven - omulille van zeer uiteenlopende
redenen - zodat een aantal publicaties
elders verschenen maar met hetzelfde doel.

en heruitgegeven in 1975; -Instrumentos
musicais populares Portuoueses van E. Veiga
de Oliveirar in 1966 en heruitgegeven in
1 982; -Folk lvlusical f nstruments of Turkev
van L. Picken, in t SZS f
fnstruments van F. Açronyanakis, in 1 g?9.

3'

Vanulege de initiatiefnemers kregen uJe reeds
jaren geleden de opdracht om de samenstel-
ling van het handboek te coôrdineren voor
België (of indien U verkiestr voor de VIaam-
se en Ulaalse geuresten, Brussel en het Duits-
talig gebied).

Het zal- ulel niemand verulonderen dat u,e
deze studie u,ensen af te ulerken met onze
kollega I s lJim Bosmans en Luce lïoIses, ter-
utijl voor sommige hoofdstukken beroep gedaan
uerd op bijkomende deskundigen. De defini-
tieve teksten komen stilaan klaar en ulorden
vertaald in het Duits. Maar vanzelfsprekend
mag men ook een Nederlandse en een Franse
versie verrrlachten die met meeD fotografisch
materiaal zal zijn gedocumenteerd.

Het ligt in de bedoeling van de auteurs om
regelmatig in een paar Ii.jnen éên of meerde-
re instrumententypes voor te stellen, inzon-
derheid dan de'ze speeltuigen uaarover nog
een aantal gegevens ontbreken.
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Klingende Briicke 20 jaar
Tuintig jaar reeds bestaat er in Vlaanderen
een tlied-studiot van de Duitse Klingende
BrÛcke. ZoaIs voor elk van de andere 21 groe-
pen betekent dit dat, eenmaal per maand, 2O

à 50 mensen van alle leeftijden en milieus
samenkomen om te zingen in : 40 Europese
talen.
Het is geen koor. Het zijn geen filologen.
7e tredén nooit oP. Er rrlordt geen lidgeld be-
taald en er is geen koor zaa.I -

[Iaarop rust dan deze brug ?

0p drie pijlers : graag zingen, belangstel-
ling voor àe diverse EurQpese talen en uaarde-
rint voor het algemeen-menselijke dat elk volk
op eigen rrri jze uitdrukt.

Ontstaan
;

In de zomer van 1963 ulerd Gert Engel, de huidige
voorzitter van de Klingende BrÛcke, aIs lifter
opgepikt door trrree Vlaamse prlesters. Die no-
digden hem en de Klingende BrÛcke uit om met
kerstmis naar Vlaanderen te komen. Zii zongen
o.a. in Herentals en in Turnhout.
In Kasterlee maakten zii kennis met Steven
Debrgey en zijn gezin. Die Ieidde hem verder
naar Leuven en BrusseI.
Daar bleek dat o. a. Gerda Diirr en Joke Lazard
de Klingende BrÛcke reeds Iang kenden.

Nog dalzelfde jaar reisden Veerle De Leyn en
Goédroen Debroey naar Kônigsuinter uraar ze
kennis maakten met het fenomeen Sepp Gregor,
stichter en bezieler van de Klingende Brijcke.
Dat uras het begin van een boeiende ontdekkins-
reis door de Europese liederenschat Eflr enkele
jaren Iater, de start van een eigen Vlaamse

,91oep.
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Sepp Gregor
83 is de man nu en nog steeds leidt hii in 20
Duitse stedenr vâh Hamburg tot Stuttgart' elke
maand een zangavond.
Sepp Gregor ulerd in 1903 in ldenen geboren en
studeerde klassieke filologie. Door zijn vele
kontakten in de veelvolkerenstaat 0ostenrijk
en zijn langdurig verblijf in de vreemde als
soldaat en krijgsgevangene, kreeg hij belang-
stelling voor hetgeen de mensen verbindt. ZeIfs
als mensen elkaars taal niet spreken, herkennen
zij de gevoelens die uitgedrukt trlorden in de
volksliederen.

Sinds 1949 beschourrrt Sepp Gregor het als zijn
r-eping die schat aan Europese volksliederen
niet té laten verlorengaan en tevens de I brug
van het Iiedt te gebruiken orn een betere ver-
standhouding tussen de volkeren te beurerken.
rrLa chansons r Çu I el1e soit de geste ou de mer 'de travail ou de guerre ' a fait I I Europe bien
avant les concours de IrEurovision' PUisque
Ies sangs et les cultures se mêlaient dans les
mêmes réfrainstr (gten Clerc).

Een geltone zangavond

Eenmaal per maand komen deze mensen samen I ten
huize van... t. Er bestaat een vaste kern rond
VeerIe De Leyn, vertaalster, die in Duitsland
uroont en rechtstreeks bij Sepp Gregor de 1ie-
deren leert, fYlik Deboes, muziekleraar r Eh Veerle
Van den Berghe, sekretaresse en heel vaak gast-
vrouu. Sommigen zijn er bijna elke maand bij,
anderen komen sporadisch. Vaak zijn er nieutrr-
komers of toevallige buitenlandse bezoekers die,
rnet een grote vanzelfsprekendheid, in de kring
opgenomen ulorden.

Vôôr de pauze, die een urezenlijk bestanddeel is
van de avond, ulorden een 4-tal nieuule Liederen
in de oorspronkelijke taal aangeleerd. De tekst

i

,'
-i



l7

is heel belangrijk en urordt uitvoerig verklaard
en nage zegd. EIk lied brengt je immers ulat dicht-
er bij het urezen, de geschiedenis en de levens-
visie van een vo1k. Daarbij bfijkt hoe sommige
themafs bij eIk volk terugkomen of hoe totaal
verschillende symbolen uiting zijn van dezelfde
gevoelens. Ëloeifijk ? Jazeker. tdie voor het eerst
komt, ulordt overrompeld door het tempo u,aarnee
van Grieks naar en Engels en van Spaans naax
Duits urordt overgeschakeld. fllaar urat gisteren
vreemd Eas, klinkt vandaag bekend en motgen ver-
trouu,d

Na de taalkundige uitleg van Veerle, leert ltlik
de melodie aan. Die is soms verrassend eenvoudig.
fieerstemmigheid is niet altijd eigen aan het
volkslied maar vloeit er vaak op een natuurlijke
ruijze uit voort. Daarnaast komen vaak ook mooie
berrrerkingen aan de beurt.
Rond 1t] uur volgt de pauze met een glas ulijn efi
zelfgebakken taart. Stephan, een jonge Duitser
uit Bremen, die onlangs voor het eerst te gast
uras, schreef : nfk blijf de beste herinneringen
beularen aan Veerles en Fliks uiteenzettingen en
vooral aan de persoonlijke gesprekken tijdens de
pauze. Verheugend ulas ook dat er een echte .pauze
uas en dat men daarna verder zong. . . en hoelang ! rt

Inderdaad, na de pauze ulordt er verder gezongen.
De nieuue liederen urorden herhaald en dan putten
ze uit hun grote repertoire (t 1S00 Iiederen).
De roude getrouuenf zetten liEd na Iied in, dernieuulenr kunnen slechts af en toe meezingen
maar genieten van de onvermoede rijkdom.

Prakt:.5k
De çroep Ulaanderen rrlerkt zelf standig maar in de-
zelfde geest a1s de 20 Duitse groepen. Reeds ver-
schillende malen uras Sepp Gregor hier te gast.
0m de tuee maanden ulordt er in Bonn-Annaberg
een zanguleekend gegeven uJaar mensen uit verschil-
lende groepen elkaar ontmoeten. Ook vanuit Vlaan-
deren gaan daar meestal enkele mensen naartoe.
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liJie geinteresseerd is en graag uiI meezingen kan
voor verdere informatie terecht bij :
Veerle Van den Berghe, Gtoenstraat 3
1790 HekeIgem. TeI. : 053/668491 .

Aktiviteiten L987
0p zalerdag 28 maart is er een zangavond bii
Veerle Van den Berghe in Hekelgem.

0p zaterdao 25 april vieren zij hun 20-jario
bestâan in het Provisorenhuis van de Abdij vanIt Park in Heverlee, Abdijdreef 6, om 14u30 en
20.00 u.
federeen die met de Klingende BrÛcke rrlil kennis-
maken is urelkom !

En het zou hen ook veel plezier doen de mensen
terug te zien die in de loop van die 20 jaar
met hen meegezongen hebben maar om een of andere
reden moesten afhaken.

Dit is immer het geheim van deze brug a ze is
duurzaam, omdat ze gebouurd is in het hart van
mensen die hetzelfde nàstreven.

t totAtlffhmmsflE
Ea gqcnniuwd. nù m û tJlclflro ffi.
ht&nw,ttObîtffi,.
&/lF/tiùîtvd,t,b.ùJ,
wil dc nilûeibgudC tBttt wt
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GTDS 'JEUGDLO).

Jeugdvakanties in Limburg zlin erg ln
trek, precies omdat onze Provlncie
overeen aantal troeven beschikt waar'
door het prettig ls voor iongeren om
hler hun vakantlg doorte brengen.
Denk maar aan het veelziJdige aanbod
van bivakhuizen en kampeerterreinen
diê praktlsch allemaal gesitueerd zijn
in een rustige groene omgevlng.
Voor wie kortelings op zoek gaat naar
een,geschikte kampplaats in Limburg,
is de gidé 'Jeugdlogles ln Limburg'
beslist de ldeale handlelding!
Deze gids bevat 327 overnachtingsmo-
gelijkheden. Per gemeente wordl een
opsommlng gegeven van de aanwezl'
ge bivakterrelnen, jeugdherbergen, er'
kende leugdverblijfcentra, bezinnings-
en vormingscentra, centra voor bos-
klassen, centra voor sporlkampen en
centra toegankelijk voor rolstoelpa-
tlënten.

GIES IN LIMBURG'

Voor alle logiesvormen worden een
aantal elementaire gegevens, als de
capacitelt, de uitbouw van dc in'
frastructuur, een korte omschrijving
betreffende de geschiedenis, de lig'
ging en eventuele negatieve factoren
vermeld.
ln biJgevoegd reperlorlum werden een
aantal nuttige adressen, als postkan'

I toren, fietsverhuurdi6nsten ed. en
noodadressen opgenomen.

Gelnteresseerden kunnen deze gids
bekomen tegen 80 fr. (incl. verzen'
dingskosten) bij de Provinciale Dienst
voor de Jeugd, Zuivelmarkt 33, 3500
Hasselt, tel.: 01 1/21.02.66.
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De muziekinstrumenten terug in Peer

Zopas is de reizende tentoonstelling van
Musica uit 0ostmalle,en Zonhoven naar
haar vaste verblijfplaats teruggekeerd.
In een opgefrist inter-ieur en een hernieuud
kader zaL de tentoonstelling te bezichtigen
zijn vanaf maart alle dagen van de ueek
- behalve maandag 1 vah 14u tot 1?u.

Aan de bestaande collectie uerden enkele
oosterse instrumenten (darbuka, kemençhe
e.â.) toegevoegd die aân de basis Iiggen
van de oude uesteulopese muziekinstrumenten.
0p die manier trachten u,e de euolutie in de
bourrr duideli jker te beklemtonèn.

Samen met het iconografisch materiaal en
de facsimilets -flusica uitçiaven! - trachten
r,ri j aan leek en muziekliefhebber een klaar
beeld te geven van de muziekpraktijk in
renaissance en batok.

Voor scholen en jeugdgroepen ulerden ulerk-
bladen samengesteld voor drie Ieeftijds-
gDoepen (a-tO jaar; 1O-12 jaar:' 12-14 Jaar)
als voorbereiding op en begeleiding bii een
museumbezoek.

Voor nadere informatie en afspraken, voor
geleide bezoeken: contacteer Linda Royackers
[el. o11/?3 ?2 13 (vanaf april o11/63 21 64)
op het secretariaat van Musica, VIaams Centrum
voor 0ude Muziek.

In het najaarr' aIs de reizende tentoonstelling
haar rondà begint (o.a. naar PaaI en Deurne)
za:' een gasttentoonstelling opgesteld urorden.
Deze tentoonstelling handelt over de geschiede-
nis van de rrdoedelzakrf . 7e rrlordt samengesteld
door Hubert Booner fiEdeulerker aan het instru-
mentenmuseum van Brussel. Zeker niet te missen !
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Geestriike
suite
Een borrel, een drupke, cen
bobijnlje, 's kiakretscrke (kecl-
krabberlje). Enkele benomingen
voor iha cne drankjc ilot zovecl
miseries deed vergeEn en deed
onlstzp,n. Ia Hasscb hcbhn ttc
Stoophts, ttc fuaiëtcil Tcr Onder-
steuning Onzcr Plutscliike
Kroegcn En Stominccsrt een
suitc gcnæltr ovcr ilh icruvcr.
De Jcaeversuilc is <ccn voorslel:
llng net zr;ng cn muzick ovcr ilcn
dronlzuchl n al ziin tocellctw.
Stnils af gclopcn vcckoinde ool op
clpcc to beluislcren.

vinden is. Deze zuite+lpoe is het'werk van De
Stoopkes, de alkorting van .Sociteit Ter Ondersteu-
ning Onzer Plaatselijke lftocgen En Staminees".
Tlr.ls p al geraden bd, gaat bet natuurlijk over
jeræver.

Dit is de aanhef van een lied dat te is een-voorstelling ræl z8n8 en
drankucht in al zijne facetten', zrl9rz mîg en waarnoe rul oc e bm, waar verdér ook dc bcrcn

Hasæltæ brandewiin og ziin--man 
, Fons Vanhamel cn Jos Tuts

ten. .De kwakzalver' heet dit n
met 13 andere liedjes op .De Jene gloric priÊen' Het uio is al beked

.From us to yor, en zoekt bet nu

DE EMGE ECTITE HASSELTSE STOOPKES:

.Hebt gij jictrt of hartepijn
KlSuwzeer, pips of flerecijn
Koopt en neem mijn medeciin
En weg zal't zijn'.
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meer in eil geesfriike richting. Hun suite omvat
sfeerliederen die op een of andere manier met
drinken. of bonelen te maken hebben.

Als Hasselaren zinen zij natuurliÈ bij de bron,
want de Limburgse stad is reeds verschillende
g€neraties lang gekend als leverancier van uitsteken-
de geesrijke dranken.

Afgelopen zaterdag werd de eerste elpoe van de
Stoopkes voorgesteld. Wij hadden eetr geestrijk
gesprek.

Luc: "We zijn al twintig jaar bezig nret "From us
to you" en zijn dat nog helemaal niet beu. Met die
groep zinen we nu ook al jaren op het folKestival
van Dranouter. Twee jaar geleden werd daar de
Uslandsuite voorgesteld. Dat werd in de artiestenbar
nogal fel gevierd. Met een gekke kop hcbben we
toen gezegd dat wij naar Dranouter zouden komen
met een koolputlersuite of rnet een jeneversÛte".

Jos: .Het werd de Jeneversuite, omdat F met
koolputtertoestanden al na drie nummertjes moet
hoesten,.
. Luc: .Eig,enlijk werd het jenever omdat we enkele
menssn kennen van het Hasseltsc jenevermuseum.
De eerste bedoeling was om in de borrelbû van dat
museum nu en dan wat drorùemansliedjtx te
brengen. Wij zijn dan gaan zoeken en hebben
ongelooflijk veel nunrmers çvonden,.rilaar zoek je zo'n &orùen liediqs?

Fons: .De eersle nurDm€rs kwarncn uit de bundel

"De Vlaamsc z;angel". Daama vonden we twee
bundels rnet antidrfuùliederen".

Jos: .Zo'n lcetF de eerste A.A.-bond'.
Luc: .Hct waren liedjes over drankmisbruik en

dierenmishandeling. Heel fijne nunmertix'.
Jos: .Die overigens in hct lager onderwijs

Allemad liedjes uit de jaren 30".
De Jeneversuite is veel meer dan een verzameling

liedjes.
1uç; e\ile hechten heel veel belang aan de manier

waarop wij de Jeneversuite brengen. Dat gebeurt op
een visuele, heel plezierige manier. Dat iuist spreckt
de menæn aan.7a hcbben wij een reizcnde slijterij
en eigen stoopkes. Nu en dan halen wii publieknaar
voor en dan worden er Hasseltse bonels geschon-
ken. Vooral inlederland wordt dat geapprecitierd'.

Als Hasselaren hadden iullb rustig dialectiederen
kurmen zingen.

Deze LP kan besteld
info centrum.

Jos: .We zingen Vlaams. Dat is zowel verstaan-
baar in Ieper als in Nederland. Men is nooit Sant in
eigen land. We hebben nu bijvoorbeeld succes in
Schiedam. Als we Hasselts hadden gezongen, zou
dat nooit het geval geweest zijn".

Luc: "Met dat Vlaams komt ook de gemoedelijk-
heid, die Vlaansc geaardheid erg tot uiting".

Worden jullie een levende museumgroep of een
soort rondreizend theater?

Luc: .Ik snap de mensen van het jenevermuseum
niet gocd. Wij hebben op én jaar m€t de Stoopkes
meer rcclame gemaakt voor jenever dan zij op die

s dat
niet
wij

nSen

Vanwaar dat succes in lrVest-Vlaanderen?

Fons: .Westvlamingen en Limburgers komen erg
goed overeen. Ze trebben dezelfde mentaliteir.
Antwerpenaars zijn chauvinistisch, die moeten alles
van hun eigen hebben. Bovendien waren wij ginds in
bepaalde circuits met onz€ folknumrners al bekend".

M. COENEGRACHT
De Stoopkes zijn te bereiken in de Krollebolstraat

l. 35ll Hasselr. rel. 0l l/25.16.65.

Een keelkrabberke
voor ts avonds laat

op ons Volkskunst-
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heeft er een !resr!ie-!ii-.!.

een krantje uitgegeven door het Ealjurrrhuis
te Galmaarden, het licht.

Na 4 jaarboeken, een Lp m9! volksmuzlek
en jaàrfijkse tentoonstellingen vondt-19n
n"t-""n gôed idee om ook een tijdschrlft
te publiceren.
lYlen uri L zo een duideli jker kontakt kri jgen
tussen de volksmuzikanùen en geÏnteresseerde
9roepen.
Éet i. de bedoeling om iedereen op de hoogte
te houden van a1le activiteiten i'v'm' volks-
kunde en volksmuzlek, zoal-s baIs, staqes'
festivalkalenders enz,
0ok nieuus over boeken, tljdschriften en

Df,1E^tAAilDeNr<#. KLAPilTET VN.

z,ÆTâ Darta
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platen zal aan bod komen.
llensen die onderzoek verrichten op volks-
kundig gebied kunnen uiteraard beroep doen
op dit krantje.
Er zuLlen ook telkens een tueetal eenvoudige
melodieën gepubliceerd rrrorden (traditioneel
VIaams of nieuur gecreËerd) ot zo een gezame-
Iijk balrepertorium op te bouuen om op bii-
eenkomsten samen te kunnen spelen.

Eventueel zal- er ook plaats zijn voor annon-
ces en alle goede ideeén urorden natuurlijk
aanhoord en indien mogelijk uitgeurerkt.

Dit GRATIS bladje (daarom slechts I bIzn.,
omdat het hen ten eerste aan beschikbare
tijd ontbreekt en ten tureede aan fondsen)
kan U verkrijgen bij

R.Van Craenenbroek
Vleminckveld 29
2000 A NTUJE RPE N

Natuurlijk rekenen'-ooi< zij op uu, medeulerking.

T yoqruuasqruq, -ruryu{ir' nxtÉEwât\ aauuxæur7o

) ÎilnIffi
G& MiCt &ud*a rÊllt orq rie
M gûû, ld M Hsiîû.l ûl arn ,,,l'!
kt tfrt nd nicclt u rh t,n/l tin natûcuig g&c Udt.
U@tdtltûr/ths,,ûl/.
&ii dil utùiâ fuî ù rt/r tM Ncv'r'l zoût u

d.ancftM(rll'filutftO
tot M ,.ilr|tttildt ïEtlglt iûl ôrrtl.âtu,.
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GROBPENNIEUT{IS
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tt KlonPke - ZtrteîLdaal

0p 30 januari 1 987 hadden ure ons jaarlijks
Sint-Kerst-Klaas-Doopfeest. Rijkelijk laat,
maar dit llas echt de eerste datum uraarop ieder-
een vrij u,as. Het uerd een etentje bij de
Dikke Louis in BîIzen.
Traditiegetrouur houden de Klompkes natuurlijk
uleer hun karnavalbal ' op zaterdag 1 maart.
Voor de rest zijn er de komende maanden rrreinig
of geen aktiviteiten geplandr behalve voor tuee
zurangere damens die begin juni e€n bevalling in
hun agenda genqteerd hebben..

(i
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Pierlala St Truiden

PierIaIa heeft zijn groepsulerking inqezet met
het plannen van zi5n folklore-avond op 9 oktober.
Het wordt een reis rond Europa met opvoering van
de plaatselijke volkskunst, zang, muziek en dans'
Er kan nu rrlorden gestart met de kledij. De dans-
en en dé liederen zijn vastgelegd en uorden nu
ingeoefend.
De ?e maart nodigden rt,ii alle senioren uit op
de V.L.V.G.-dansdag in de wlinderbroederszaaL en
ls anderdaags ùJas er het karnavalgloepsfeest'

Paasmaandag gaan urij ueer met zijn allen eitjes
rapen en op 25 april a.s. richten uij een open
dansavond in voor leden, oud-Ieden en alle be-
langstéIlendenj Dit eveneens in de Minderbroeders-
zaaL,

Tenslotte is el nog een droevige mededeling'
Bij de seniorèn ging ons oudste lid Jefke
lrJitlems van ons heen FP ?9- jarige leef ti jd '

Tingel Tangel Bolderberg

zuIIen zorgen voor de ontvangst en treden op als
gastgezinnen. Deze dagen zijn gevuld met bezoek-
en aan onze gemeente Zolder met zijn beziens-
rrraardigheden. De verbroederingsavond op zater-
dag zal- zeker een hoogtepunt uorden, met o.a.
=.men dansen aanleren, optreden van de tiener-
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groep, animatie van de gastgroep, êFlZ...
Deze eerste ontmoeting zal- zeker en vast slagen
en dit mede dankzij de goede inzet van ons allen.
Volqende aktiviteiten :

Zaterdaq 4 april : namiddag in de tditte 7aal-.
Karnavalviering met rfDe Boezeroenenff en onze
jeugdafdelingen.

Paasmaandaq 20 april: urandeling met het ganse
gezin, jong en oud in de Bolderbergse bossen
met aIs hoogtepunt : paaseieren zoeken, in de
heidestruikjes.

30 april - 1 mei - 3 mei : jaarlijkse 1 mei
vieringen en meiboomplantingen te ZoIder
Heusden - Kuringen

1 5-1 6-1 7 mei : reis
Arolsen - Korbach

naar Duitsland naar o.a. :
- Brilo.

t t Prikske Genk

0ok op Boxbergheide is er een volksdansgroep,
n1. rt Prikske. Deze groep bestaat al vele jarenn
hoeuel ze de geuoonte niet had om naar volksdans-
avonden of optredens te gaan.

0m nu de volksdanskunst een beetje meer bekend-
heid te geven op de uijk, richten ure een volks-
dansfeest in. Dit festijn gaat door op
Zaterdaq 2 mei 1 98? van 1 9u30 tot 00u30 inzaal De Schalm te Boxbergheide.

l/9 nodigen dan ook alle volksdansgroepen uit opdit volksdansfeest. EIke groep mag een optreden
verzorgen en kan kiezen uit volgende 2 formules :
- volksdans + eigen muziekgroep
- volksdans + plaatjes

Graag vôôr 22 maar! 1 987 veruittigen bij
lvlolenmans Paul, Turf straat 84 - 3600 Genk.
Tet. : 011/SSSOSO
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Lammelotje Tessenderlo

Kindervolkskunstgroep LAMIvIEL0TJE zit rireer in
een onzettend drukke periode. In januari namen
uJe deel aan een VVKB-cursus kinderdans en aan
de VLVLG-cursus dansprogrammavernieuuing voor
kinderen.

0p zaterdag 14 februari u,as het groot feest
bij LAlvllv1ELOTJE: viering van het 4-jarig be-
staan van de groep. Voor de pauze u/as er de
voorstelling door de drie Ieeftijdsgroepen
van LAfiMELOTJE, met dansjes zoals jibidi, het
treintje, ltlie Smetr sneeuuJvlokjes en La GaIet-
te. Na de pauze keken ure aIIen gefascineerd
naar clouln-ggochelaar-jongleur PauI Kenens
uit l/iIri jk, die ons een staalt je van zi jn
kunnen demonstreerde. Vooral zijn borden-
numrner sprak f eI tot de verbeelding.

De rrleek nadien trok de leiding er op uit.
Eerst algemene Ieidingsvergadering met ach-
teraf een etentje "en een leuk partijtje
bourl i ng .
Slechts 1 ureek Iater uas LAFllvlELOTJE u,eer
terug paraat ! 0p zaterdag 28 februari ani-
meerden de muzikanten en de Ieiding van
LA[IFîEL0TJE het kinderkarnavalfeest van de
BGJGJ te Tessenderlo. Dit feest stond in het
teken van sprookjes uit 1001 nacht.
0p 1 maart trokken ure met de groep naar MoI.
Daar organiseerden de Klepperkens, een plaat-
selijke kindervolkskunstgroep, hun eerste in-
ternationale kinderbal samen met Duitse, Fran-
se en Turkse kinderen.

Ook voor de toekomst staat er heel rrlat op
het programma :
1O-11 -12 april kampvoorbereidingsuleek-end

voor de Ieiding te Langdorp
Zondag 3 mei deelname aan het Vlaams

nationaal zangf eest te Antrrrer-



Zondag 1 0

llaandag I

Zondag 28

29

pen
mei deelname aan de meiboomplan-

ting te Bokrijk
juni deelname an het VVKB nation-

aal kinderzangfeest te Antrrler-
pen

juni optreden op de internationale
folklorefeesten op het domein
Bovy in Bolderberg (Zotaer)

I NEUTETIilENOMNN

VatvtVt.h ditigstt wot lhnc ntl ûarwûùLs
db tich gcn æhtc thitprr twwn wwtorat.
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Roemeense en Bulgaarse dansen

Kursus in Foemeelse en Bul,qaarse dansen in
het Cultureel Centrum, Roterplein 1

3578 FIEEUITIEN-GRUITR0DE
op zaterdag 28 maart van 1A-17u.
Pri js : 35t] BF ( ZAO BF voor leden )
Lunchpakket kan meegebracht ruorden, drank
is ter plaatse verkrijgbaar.
0rganisatie : U,D.C.U. Antuerpen
lTleer informatie : O3/23t 75 80

Kontinentale dansen

Kursus Kontinentale Dansen o"l.v. Luk
Veraghtert in het 0ntmoetingscentrurn
De Kaster, Kastertstraat 1 g te 3600
Genk. ^-
0p zaterdag 25 april r87 van 10-17u.
Prijs: 350 BF (Ze0 BF r/oor leden)
Lunchpakket kan rneegebracht uorden,
drank is ter plaatse verkrijgbaar.
0rganisatie r V.D.C.tt. Anttuerpen
f4eer inf,o . g3/23A ?5 80

InternationaLe dansen

I nt,ernationaal

In het, Cultureel Centrurn'
Kunstlaan 5
35OO HASSELT

0p zaterdag 25 april ?87 van 15.3û-18u
Prijs 3 35t] BF (ZSg gr $rJV-leden)
De muziek uan de aangeleerde dansen is
ter plaatse verkrijgb.aar.
0rganisatie I lïat. Jeugddienst voor

Volksdansen
TeI. t3/?33 ?4 24
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hlissel en vierkant-dansen

In het 0ntmoetingscentrum DE KASTERTKastertstraat 1 g
3600 GENK

Ter. 03/230 ?5 B0

Vioolbegeleiding

elombaert
fn het Volksmuziekatelier Baljurrlhuis

Kammeersuleg z
1 570 GALMAAfiDEN

9p zaterdag 28 en zondag Zg maart I g?
\za 1 0-1 ? u/ zo g;1 6u )Prijs : 1180 BF
In het kursusgeld is inbegrepen :
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Muziek- weekend

A1 rr.rie min. 16 is en geÏnteresseerd in instru-
mentenbouul trlordt verulacht op de rrlekelijkse cur-
sus volksmuziekinstrumentenbouul.
EIke zaterdag kan er onderleiding van Herman
Deuit aan 10 uerkbanken gebourrld u.rorden aan tra-
ditionele volksinstrumenten.
Deze aktiviteiten gaan door in het bourrlatelier
van het Provinciaal Trefcentrum rrBaljuurhuisrf
te Galmaarden.
De cursusprijs bedraagt 2000 ft./ jaar.
fnschrijven voor deze cursussen kan v.a. februari.
Voor meer inlichtingen :

Secretariaat van Musica, PB 45, 3570 Peer
Te1. : 011 /151213. Vanaf april : 011 /asZtA4

Folkloristische aktiviteiten in de gouw

x2gmaart t B? : Karnavalsstoet Bteef
Has se I t/Maase ik

x4-5 april I 87 : eerste Limburgse Ballon-
happening (aS het lucht-
ballons) - Kelchterhoef

l(19 april I B? : Helchterhoef en De Bosberg
paaseierenzoektocht

x20 april f87 : Bree': Vlooienmarkt

x16apri1 t8? : St.Truiden : Bloesemuran-
de I ingen

x30 april t 8? : lvleiboomplanting Zonhoven
fvlei-avondviering - Grote
Markt Hasselt
Mei-avondviering Genk

x1 mei r87 ' l::"î:l[;: i::l;::::: 3ï1".,...
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IN DIT NIJMI'IER

Volksmuziek en dans in Limburg
Deel t0 - Mathieu Kenens (deel I)
Folklore in Limburg
Decade 20 - 29 maart 87
Streekdrachtenonderzoek in Limburg
door Dr. Henri Vannoppen - deel I
Het volksmuziekhandboek
Klingende BrÛcke - 2t jaar
Gids jeugdlogies in Limburg
De muziekinstrumenten terug in Peer
fen keelkrabberke voor s I avonds laat
Goe voIlek - aanbevelensuaardig
Groepennieuuls
Kursus en stage-nieuusjes
iluziekuleekend
Folklore in onze gouuJ

0msIag: redaktioneel- en In dit nummer

REDAKTIONEEL

\-a.

rrerk:en mee a:n dit nummer :

L,;k Indesteege - Johan Dirix - Sabrina
Van Uytven - Henri Vannoppen - llJilIy Remans
f ugeen SrHeeren.
Het artikel trHet volksmuziekhandboekir hebben
r,:ij rntleend uit het eerste nr van Goe VoIIek.
Dpiage : 350 eks.
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l,.V.G. , Kempenhof 32 3500 Hasselt


