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TEN GELEIDE

Dat ons herfstprogranma reeds goed gevuld is
kan men merken bij het doornemen van dit derde
nummer.
De senioren-dansdag in Heusden is pas voorbij.
Ruim vijfenzeventig aanwezigen hebben er een
fijne namiddag van gemaakt.
De kursus dansprogranma-vernieuwing voor senioren
loopt op dit ogenblik inhet Cultureel Centrum
te Hasselt en ook voor de jeugd en volwassenen
is er een dansdag gelreest bij het trrleverke en wel
op 14 november 1.1.
Velen onder ons zien verlangend uit naar onze
volkskunststage, die meteen een goede starÈ
kan betekenen voor het nieuwe werkjaar.
Ook voor 1988 staat er al wet op ti programma.

Een kursus progranmavernieuwing voor jeugd en
volwassenen en een volksdansfeest samen met de
Vlaamse Volksdanscentrale t.g.v. diens
lustrumv j-ering .
Wij plannen ook nog een dag gewijd aan het
volkslied.
Ook voor de jongere jeugd (10-15 jaar) wordt een
kursus dansprogrammavernieuwing voorbereid en
een dansdag voor hen mag evenmin ontbreken.
U ziet dat wij aan het werk schieten. û,rij
hopen dat het j_n uw groep ook zo gaat en àat
wij een aktief volkskunstjaar t.egemoet gaan.
Wij wensen U nog veel leesgenot met dit nunmer.

Namens het dagelijks bestuur en
de redaktie

StHeeren Eugeen
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Yiiftiende oogstfeest
van de Limburgse
volkskunstgroepen
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Volkskunstgroepen
haalden oogst binnen
SI\T-TRUIDEN - Hei 15de jaarlijks oogsrfeest georgani-
seerd door de Vereniging van de Limburgse Voltskunstgroépen
in het domein van hea lvit lGsteel in Kerkom, groeide
andermaal uil lot een folkloristisch gebeuren.
Als iruer uerd in de parochiekerk de oogsrdankmis opgedragen
drror px13r \\'ill1' en opeeluisrerd door het koor ,,De Schalmii"
o.l.v Bob Van Laer.
's Nanri<jdaes ging het in stoet naar de akker waar het graan werd
gcpikt, -eebonden en naar de binnenkoer van het kas(eel rverd
tereclcn. Dan rin_sen de volksdansen aan, gedemonstreerc.l door
troepcn als de \/oerliintler uit 's Cravenvoeren, Bossa-Nova ui!
Diepenbeek, her \\'cverke uir Gcnk, Pierlala uit Sint-Tnriden, de
Shoreham Folk Dance Club Engclancl, kindergroepen, Die l-and-
<.ruuc Cenk. de zan,qers lvan Revnders en Sus Cavo.
Vtrlksliedercn en rolksspelen volgden elkaar op. De jongsten
rùnoten van her oprreden ran he( marionettentheater Klak uit
Aalst, tenvijl de nrede*'erking achter dc schcrmen verzorgcl wercl
tloor de Vriendschap Sint-Truiden, de Auwelkes Opglabbeek,
Pasjoepl Hasselr, Kolbcla Cenk en Bessembinders Zonhoven.
Onder leiding van Die [:ndou*'e Cenk had ook de verkiezing
plurrs van de ooesrkonine en -koningin. Vanaf l8u werd het
rolksdlnsbll inqezet door Shorem;rn Folk Dance Club en door
Pic rlala Sinr-Tru idcn. D.S.



Met dans en muziek

leeft weer
BOKRUK - Het
voltrsmuzikanren e fff."r"1
ieder op zich 

- 
de at de eerste

uilgave van het volksmuzikantentrefien in Bokrijk op veel bijvat
van het publiek kon rekenen.

In de voormiddag verzamelden
zo'n vijftig individuele volksmu-
zikanten in vijf oude hoevetjes
rond her Kempisch dorpplein
om er deel le nemen aan de
,,ateliers". Dal was voor hen
een ideale gelegenheid om me-
lodieën en technieken uit te wis-
selen, en ze werd gretig aange-
grepen door de aanwezige Lim-
burgers, Anrwerpenaars en Bra-
banders.

Vrij podium
Zrven groepen of individuele
volksmuzikanten stelden zich
voor tijdens het vrij podium dat
in de namiddag startte.
Den Dries uit Deurne; Flork uit
Berlaar; Die l-andouwe uit

Genli; Patjoepel uir Hasselt: de
Groep zonder naam uit Genk en
het Limburgs Darsorkest brach-
ten een breed scala van melodie-
en en tonen eigen aan de volks-
muziek. Niets ontbrak; begin-
nend bij de tradirionele Vlaam-
se volksmuziek ging het over
Keltische en Breroense wijsjes
tot folk met jazz-invloeden.
Een opvallende verschijning in
dit vrij podium was wel de 77-
jarige louis Dullaers uit Lum-
men. Deze man, zelf instrumen-
lenbouwer en -hersteller, wist
heel wat beheestering op te
wek-ken met zijn blokviool.
Dit volksmuzikantentreffen was
voor de talrijke toeschouwers en
luisteraars een unieke gelegen-



volksmuzikantendag in BOKRIJK

Bij volksmuzikanten horen ook volksdansen, en zeUs de toeschouwen lieten zich niet pramen om ecn
danspasje re wagen. D.H.
heid tot kennismaking met de
klassieke volksinstrumenlen als
viool. contrabas en accordeon
maar ook met de minder beken-
de als kJompviool, draailier en
doedelzak...

Volksbal
Limburgse volksdansgroepen

hadden afv'aardigingen naat
Bokrijk gestuurd om aan dir
festival deel te nemen. Toen
naar de avond toe het Limburgs
dansorkest dan ook uitpakte
met de lvpische volkse danswijs-
jes liet ook het aanrvezige pu-
bliek zich niet pramen om tus-
sen de volksdansers een pasje te

wagen.
Dit eente treffen in Bokrijk
bleek op het eerste zicht zo'n
succes dat de organisatoren nu
al met de idee spelen er een
jaarlijks terugkerende gebeune-
nis van te mal:en. al dan niet
uitgebreid tci een weekendfor-
mule D.H
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en DANS 1n LIMBURG

LOUIS DEHASQUE UiT DIEPENBEEK

Levensloop
Louis Dehasque uierd geboren te Rooierheide, Diepenbeek.
Dit in 1923. Hij ging naar school tot 14 jaar en bleef
dan thuis om te helpen op de boerderij. Hij ging ook r,rerk-
en aan het uitqraven van het Albertkanaal en later uerk-
te hij in de Luikse staal-fabrieken Langdoz. In 1947 huu-
de hij IIaria Beelen, cafédochter uit de Kapelstraat in
Diepenbeek centrum. Zij kregen 5 kinderen ùraarvan
Richard en Jean-PauI ook muzikaal aktief zijn. Ze heb-
ben ook reeds I kleinkinderen. Na zijn huuelijk 9in9
Lor,rie rrlerken in de mijn van lLJintersIag, altijd in mor-
genpost, tot aan zijn pensioen in 1978.

Muzikale carriere
Vader Dehasque speelde mondharmonika en Louieke kreeg
zijn eerste mondmuziek, een kleine'rTanqorrvan Hohner,
in 1 92S. Na schooltijd kreeg hij zijn eerste muziek-
Iessen van meester fYlaes, 0p zondagnamiddag ginq hij
LuisLeren naar Staf UoLfs, die op een Lj.enbasser met
Iepelbassen speelde. 0p dat insLrument leerde Louieke
rrde Erabançonnetr spelen. In 1935 kreeg hij ook een dia-
tonisch accorcleon meL 6 bassen, dat kostte toen enkele
honderden Franken. Reeds vlug kon hij enkele melodietjes
spelen. 0p zekere dag kLlamrrFumprr, dorpsfiguur en jazz-
spe.J,er ( rjrummer ) Lorgieke halen om een kermisbal te spelen,
uant zijn vaste accordeonist uas ziek. Zo speelde Louis
Dehasque op 12-jarige leeftijd zijn eerste baI in caféI'Bij EierpoIlekerr in Beverst. llij ken.Je maar 4 melodieen :

De zuarte zigeuner (tango), le plus lreau lango du monde
(tango), Breng eens een zonnetje onrjer de mensen (Fox)
en ik ben in Pari.js qer,reesL (uals). Zijn voeten stonden
op een banl<, omdat hij niet aan de çrond kon en er kuam
veel volk kijken. Lor,lieke kreeg 3 frank van Fump, en dat
ues voor hem veel geld.

Een neef van Louriers moedet uoonde in Seraing, rtas blind en
speelde chrQmatisch accordeon. Hij Ieerde Louie de knepen
van het instrument en in 193? uerd een chromatisch accor-
cleon gekocht voor Lorriie. Het kostte 3000 f r, maar vader
Dehasque zaq et uel iets in. Louie voJ,qde ook lessen bij
muziekhandeL Coninx te Genk en mocht met de auLo van Coninx
meeri jden naar accordeonL,,redstri jden.
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Gedurende de oorlog kuamen de mensen op zondaqnamiddaq naar
de boerderi j bi j Louie thuis om te dansen. 0p Êooierhei rr.rerd
er vroeger veel en goed gedanst. In versch j. Ilende caf és r,las
er een ronde in de tegels uitqesleten. Louie vormde een or-
kest met een broer, die trompet speelde, terùrijI zijn zuster
trommelde. l/anneer zij een baI speelden verdienden zij 80
frank en dat uloog zulaarder dan de eis van pater Justinus om
op te houden met het verdienen van rrduivelsgeldrr.

ge!-a Àqlttlt

Louis Dehasque: Music
macstro please...

Louis Dehasque schittert
straks in Goud en Zrlver

l)lt:Pt:NBt:l:K.- htcrdrE
2l nrarra zrl in hct Âmsikunr
fht'rtrr op dr llcizcl hct finrlc-
conccnl r!n.(il[l cn Zilrcr.
phutshcbben. Grnccn dca dmr dc
llR'I' ron gorrguniw.rd cn naar
Dicpcnbckcnalr lnlis Dchrsquc
zùn N^le prijs in dc gclijknamigc
ntuzicL*cdrtrijd rmr *niorcn in
onllrn[\t nttg ncnten. Dc opnr-
nren cnun hcbbr.n 's namiddags
om 15 u phât\ cn nrlrden rmha-
\trR.ls uilgczonden lanp de n-
dio. Op 5 april komr het op hct
Llcinc *hcm..-

Lruis Dchasque, met zijn ac-
cordtwn gæn onbckende in onze
provincie. is de æNle Limburgx
hureaat. Hij li€t krndidatcn uil de
r ijf Vlums prorincis achter
zich.

Louis Dehasque mæt zowat l2
Jarr gewæsr zijn tæn hij, vo6r'1
ccrst roptrJdD. De eente jaren in

cJfés cn op \crnrir*cn. l.rtcr lccrdc
hrJ dc strcl rcrdcr hrj hcr orkcsr
l,rctcrs cn-.. nr'c l.rtcr ht,l hri ziin
cigcn rceordconclub .r\econlrrr
la' \'txrrrl tle.zc pcrirxlc rvrs rtrrr
Lotrrs lrcl mccst succcrrol Nra.r(
dc rcrschillcnde rndrrrduclc pril-
zcn dic hij ti.;dcns r-rjn carriùrc.
nrcc na.lr l)rcpcnhccl hrrcht.
hccft h9 hct grJrnc U|cr dc sue-
ccsscn \!n r\ccordiola Zc scrdcn
ze'lfr F-uropccs Lurnprrun cn
\orndcn een rJcrtigkoppi.ee for-
matre dic de aceordeonmuz-icl
propaeecrde in zovcle rtetlen.
Louis cor-
dconlc lul-
kie als de-
den. B iola
trourvcns hÈt eilvcren lubrlcum.
Enkele jaren rcrug qerd-onze pc-

,sprekspartncr eehuldrud vmr zjn
5Gjarig jubileum rli accordeô
nist. Hii hæfr er overisens mk

ccn .15 tr.rcn-pluat cn- hcclwar
crsscilÈ-()Pnilmcn oP?-tl lcn.

\lut dc.Crrud en Zilrcr.-
ucdstrrlJ bctrcft. drrrïx)r l(nr
hrj urt zrjn rÈpcnorrc db .Zrgcu.
ncrtïntt)r F-nlclc wclcn lrtcr
hrrcht tlc'postbaje hem dc felici-
ratics ran de BRT.. Dc dcrdc
prijs urng urk nurr Limhurc.
Daanrrrr zoredc Juak Rcrskcrrs
ui t l)ornc-

i\'lct zijn mondharmonica
maa\te hij hct Limburss succes
volledi,e. Vmr de opnamen bin-
nenkort dær de BRT mk bcr<ro
op gckendc verletren als La EstJ-
rella cn Yrette Ravel. Alhoewcl,
rrmr de TV is Louis niet aan zijn
præf\tuk.'n Tienral jarcn geledcn
zorrdc hij vmr de niuziek-bii hcr
jubrleumproerrmma vmr J0Ostc
kecr n Bær en Tuinder'

A. KNEVELS
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Lorrrie speeLde ook gedurende 7 jaar bij het orkest Pieters'
rrraar hi j veel- muziekkennis opdeed. Lor,rie begeleidde nog ver-
schillende zangers, die in een café hun kunst ten beste ga-
ven voor een pint : lvlieleke Amerika, Louis Van de Vink 'bakker Froyen,... tdaatom durft er nu niemand meer op een
caféstoeI staan om te zingen ?

Van 43 tot 45 uas Lorrrie verplicht teuerkgesteld in Duitsland.
Een Iotgenoot van Lanaken heeft zijn accordeon kunnen meenemen
naar Duitsland, en daar heeft Lor,rie gespeeldrrtot op het houtrj.
Hi-j verdiende er de kost voor ? dorpsgenoten, maar hij zat ook
in het cachot omdat hi j meer speelde dan rrrerkte.

Vanaf 1941 en vooral na de oorIog speelde Lor,rie haast iedere
zondag kermisbal met Albert lvlezotten (tuba, trompet en saxo-
foon) en een of andere drummer (:efte Remans, Fump, Hari Bap-
tist, Knapen, BasieI van frituur Jasmin, Jaak tdijnants, Jean
Vanheusden en nog anderen. Zij vormden een zee! succesvolle
"Jazz't met een druk programma.

0p 8ilzen kermis speelde ze zondag, maandaq en dinsdag na
1? u tot middernacht en op uoensdag, marktdag, moest LorLlie
verlof nemen om de ganse dag te spelen,

Louie kr,ram telkens rs nachts thuis meL de f iets rond 2 uur.
Dan kroop hij eventjes in bed of kleedde zich alleen maar om
urant om half 5 vertrok de mijnbus. lilanneer hij die miste
moest hij met de fiets naar lJinterslag' maar hij heeFt nooit
een post gemist. Rond 14 uur kuam hij thuis en dan vlug naar
becl, uant soms moesL hij vanaf 1? uur ueer spelen.

Lourj.e en Albert speelde ook altijd op Crijt-kermis. 0p ker-
misdinsdaq haalden enkele mannen altijd de ezel van GieIke
Bijnensuit, uraar die ook uregqestoken uas. Ze trokken de ezel
dan mee van caFé tot café, en overal kreeg hij een pint. Soms
uas er een probleem, !Janneer de ezel een trapje niet op rr.riIde,
dan qinqen ze maar achterom en door de keuken.

Hun succesvoLle "Jazz"-carrière eindigt in 62 toen Albert in
heL ziekenhuis belandde met een zee: Iage bloeddruken Louie
te hoqe bloeddruk kreeg.

Louie richtte dan de accordeonclub "Accordiolarrop' uJaarvoor
hij IesgaF en rrlaarmee hij veel successen behaalde.

0nlanqs uas Lor,lie eerste Iaueaat in de 8RT-uredstrijd " zilver
en goudrr (zie krantenartikel)

Lor,lie speelt nog elke ureek voor de senioren van Rooierheide
en treedt regelmatig op in Diepenbeek en ornstreken. Hij is
DE plaatselijke volksmuzikant. Hij speelt op zijn 7e ac-
cordeon en hij heeft een zeer grote verzamelinq gedrukte
rrschlagersrrvan de jaren 40 en 50. Deze ontving hij meestal
gratis van de uitgevers, die zijn adres kenden van de SABAtYl-
lijsten., die de caFébazen moesten invullen met daarop aIIe
melodieèn, die op een kermisbal gespeeld rrlerden.
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Populaire dansen van de jaren 1930-1950

Het dansrepertorium van hôùie Dehasque bevat schottisch, po1ka,
uaIs, mats, foxtrot, java, charleston, mazutka, en tanqo. Fox
en charleston zijn varianten van de schottisch, en nu dansen ze
boogie op dat ritme.

Lourie herinnert zich nog de ]aatste overblijfselen van tradi-
tionele dansen. Hijzelf noemt dat eerder rtvolksdansenrr, rr'lat er-
op uijst dat hij deze dansen niet tot zijn eigen repertorium en
sti jI rekent.

Zijn vrouu lvlaria kent nog de liedjes van de boer van As en de
Streep. De streep urerd volgens haar noq qed-âisT--in-hEt-beqin
van de jaren 30, toen de vrouulen nog Ianqe rokken droegen, die
ze dan opheften. IIaria herinnert zich ook nog dat haar moeder
zong :

Jan Pi.rrer,.riet, Jan Pirreuiet, Jan Pirreuiet zijn vrourrr,
ha e€n Tinneken aan, zo zrriart aIs de schouur.

De varkensdans is ulel blijven voortbestaan. De mannen, die niet
goeo tonoen dansen' vroegen de varkensdans, uanneer ze rJat pinten
op hadden. Lorrrie speelde dan een poLpourri van mars- en polka_
melodieên en men danste in kring, rond met de handen op elkaars
schouders. Eén paar, qeuapend met een sjaaI, kustte in het midden.
Liaarom de kuskensdans toen varkensdans genoemd uerd ueet Louie
ook nieL, maar je zou het kunnen raden.

Vanaf de 2e lJ.0. kuamen verschillende nieuue populaire dansjes
oveIuaaien vanuit Engeland en Amerika en die vervingen de eigen
lrarjiLionele danskes; kura sLijl sloten ze Lrel goed erbij aan.

Booms-:-day heeFt een klapFiguur en op de B-melodie uordL er
geu;alst. De Rasoa u,as zeer populier. 0p de A-melodie uerd er
gesprongen met aiuisselende de linker- en rechLervoet vooruii(zoals in Jan Smed). De 8-melodie gaat vluqger en daarop haakL
men rechts en links in, aJ- huppelend in het rond. De Raspa uordt
bij eLke herneming sneller gespeeld. Er uerd soms zo heviq ge_
danst rlat bijvoorbeeld de kalk van het plafoncl viel in de keI_
der van Pol. Êerx Loen hij een nieuu vat aanrt steken uas.(Diepenbeek kermis t48 oa t49 

)

Charel-ke uras een gelijkaardige dans, de eniqe, die Louie zelf
kon dansen. In de A-figuur (zie muziek) r,'loràt er 3 x met de
rechterschouder tegen mekaar gebotst, dan j x met de linker_
sthouder en dan trekken de partners mekaar driemaal met de
borst(en) tegeneen. Dat u,as voor de vrouuen nogal pijnlijk,
maar toch deden ze het graag. In de B-figuur rrrandelde men in-
gehaakt rond. lLiie trCharelkert danste uas volqens pastoor
llercken verdoemd.

Louie Dehasque is een overgangsfiguur tussen de vroegere tra-
diLionele volksmuzikanten met hun beperkt repertoire en hun
eigen stijI, en de moderne vakkundige amusementsmuzikant. Je
kan hem vinden in de Dooistraat 22 te 3610 Diepenbeek. Tel. :
011/32292s.

Luk Indesteege



t0

CHA Rett<r= Vui< e (ouia DeAqrl-q
- Drepê6 6ail(

0p zoek naar platen ?

0p zoek naar platen die je moeilijk of niet vindt in het
ger{rone circuit : één adres vzw FOLKCORNER DEN APPEL, Petrus
Van Cauwelaertstraat 115 - 1740 Ternat
TeL O2/582ss64
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GROEPENNIEUh/S

Pierlala St Truiden
Met zijn jaarlijkse folklore-avond heeft pierlala
de najaarswerking ingezet. DiË jaar maakten wij een
bootreis doorheen Europa, met dans, muziek en lied.
trrle zingen nu zowel in de ouderen- en jeugdafdelingen,
als bij de senioreni
In verband met deze Iaatste afdeling valt het mij
steeds op dat mensen die Èijdens hun jeugd meestàlniet met volkslied of -dans in kontaki t ""r"n, daar-
door op latere leeftijd zo geboeid kunnen zijn.Dit is mijns inziens het beste bewijs voor dé ei.gen_
waarde van volkskunst. Een ander feit dat mij oivielis de,weinige spontaniteit bij zulk een opuo"iini.
vooral jongeren (niet de kindàren ! ) hebbàn daar'rast
1"". _ 

Zijn wij noorderlingen daar te koelbloedig voor ?Misschien ook we1 een aandac. tspunt voor de danàreiding ?

vanuit Herford bereikte ons het overrijdensbericht
van Georg Ebert, stichter en dansleider van derOberschlesische Trachtengruppe Herfordr. pierlala
heeft aan deze groep veel te àanken en zeker ook aan
Georg zaIiger... ondermeer heel waÈ buitenlandse
kontakten. Voor ons was Georg een vriend, die open
en vierkant voor zijn mening uiÈkwam, doch steeds harte_1ijk, begrijpend en behulpzàan.
Van,hem blijft ons,speciaal bij, deliefde voor zijnverloren gegane Silezische geboortestreek, 

"u"ru.i hi5
_d-e 

herinnering wilde levend houden in diens volkskunst.Ltij blijven hem dankbaar voor de zovele fijne kontakten
tussen onze beide groepen.



t2

Klompke Zutendaal
Het eerste dat te melden valt uit Zutendaal
zijn Èwee blijde geboortes op drie dagen tijd.
0p 30 mei kregen Ingrid en Gilbert Fuchs-Panis
hun eerste spruit: een dochtetje Jolien.
En op 1 juni volgde I'4atthijs, zoonÈje van
Christiane en Eddy Van Asbroeck-Put en broertje
van Pieter-Jan.
Op 27 juni vond de opening van het toeristisch
seizoen plaats, waar we traditiegetrouw de meiboom
dans demonstreerden. Nadien werd alles op a1les
gezet om de tiende boerenklompenkermis rrreer tot
een succes te maken: dit jaar hebben hre zelfs een
rekord aantal bezoekers genoteerd, meer dan
1500 en dat ondanks heÈ niet al te beste weer.
Het is zoaLs vanouds een echt volksfeest geworden;
met volksdans, met oude ambachten, een straaÈmuzi-
kant, oude gerechten errz.. maar vooral veel sfeer
en gezelligheid.
Op 15 augustus traden hre aan voor de jaarlijkse
Mariale processie; iedereen in vol ornaat natuur-
lijk.
En voor de
er nogniet.

toekomst ? Echte concreÈe plannen zijn

Voordelig aanbod
Blanco cassettes (duur 60 miniten) zijn
te koop op ons volkskunsÈ en info centrun en dit
aan de prijs van 50,- Fr per stuk (tijdelijke
korting)
Bij aankoop van 10 cassettes onÈvangt U een elfde
eksemplaar gratis.
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van vroegere rnacht; terwj.jl de hall,
versierd meÈ Luiks sÈucwerk, herinnert
aan het lSde-eeuws Corps-de-Logis.
Adellijke families volgden er elkaar optot in 1888 de laatste afstammeling van defamilie de Sluse, barones lt. ThereÈe
Clemence de Stenbier, sterft.
In 1929 verkoopt baron de Moffarts het
domein aan de ZusÈers Annuntiaten van
Heverlee, die er ondervijs verstrekken
tot ze in 1985 - in samenwerking met de
Provinciale Projekten voor Streèkverken_
nr.ng, met een nieuw initiatief starten.

Er zullen een 6-tal ateliers plaats_
vinden:
Atelier sanenspel

In deze sessie kunnen volksnuzikanten
die reeds een of neer traditionele
instrumenten bespelen nieuwe ervaringen
opdoen : begeleidingstechnieken, hoe
varistie brengen in een bewerking, welke
instrumenten klinken saDen enz .,
De gekozen melodieËn worden vooraf
aan de deelneners toegezonden (cassette
of notenschrift).
Begeleiding : Bernard \tanderheyden.

Atelier viool

Dit atelier staat open voor violisten
die op zoek zijn naar volkse viool,:ruziek
en de bijhorende speelstijl.
Er zal ondermeer geuerkt worden aan
versieringen, accoordspel en begeleiding.
In dit atelier zullen ook nelodieën
ingeoefend worden, die op het progranna
staan vaD de viollstenreunie op zondag(olv Hubert Boone). Naar deze bijeenËomst
waarmee het atelier besluit, koroen viool_
spelers uit gans Vlaanderen, [Jal1onië
Nederland en verder.
Begeleiding : Luk Indesreege (Lido)

Atelier percussie/sLapwerk

Het gebruik van slaginstrumenten kan
volksnuziek zeer aanstekelijk doen klinken.
De mogeli_ikheden van volks ilaeçerk konen
aan bod in dit atelier.
Devolgende instrumentelr slaal op i)eL
prograrnma : grote en kleine tron (roffelen),
tamboerijn, handtrom, kleppers, lepels,
hanske knap..
Meebrengen : eigen slaginstrunenten en
cassettofoon.
Er zuflen ook een aantal instrunenten be-

It.l.tl.

Linrlrurg
Kasteel Mariagaarde

Hoepertingen

Voor de vierde keer organiseert de
vzu. V.L.V.G. (Vereniging der Linburgse
Volkskunstgroepen) een volkskunststàee.
Deze.stage zat ptaailnden van vri jdag-
avond 18 decenber 87 tot en neÈ
zondagavond 20 december 87 in heÈ
KAS]TEL van HOEPERTINGEN.

Adres : KasÈeelstraaÈ l0 - 3855 hoeper-
tingen-Borgloon .

Met heÈ openbaar vervoer is Kasteel
ltariagaarde te bereiken I'j.a de lijnbus
Sint Truiden-Tongeren 23A (via Bomers-
hoven )

Het. Kasteel Mariagaarde ligt als een oase
van rust nidden het landelijk dorp
Hoepertingen, op de scheiding van VochÈig
en Droog Haspengouu. Zij stenen ademen
geschiedenis. Zijn torens trot.seerden
geslachÈen. Het gerestaureerde - indruk-
wekkende poortgebouw prijkt er a1s Èeken
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schikbaar zijn.
|oorafgaande muziekkennis 1s niet noodzake-
lijk.
Begeleiding : Louis Trippaers
en Rik Vandenberghe (Slernp-Lido)

Atelier kunsÈziuniqhanduerk

In diÈ atelier zullen een aantal basis-
technieken aangeleerd worden rond het
vervaardigen van juvelen zoals arnbanden,
oorbelletjes, halssnoeren, brochen, ringen,
parelboornpjes (erg in op dit ogenblik)
.. ideale geschenken voor de kerst- en
nieuwjaar.
Eris geen voorafgaandelijke kennis vereist
en elke techniek is gernakkelijk aan te
leren, zouel voor jong als oud, voor nan
als vrouu.
AlIe gebruikte naterialen kunnen ter plaat-
se vorden aangekocht bij de lesgeefster.
Het rnax. aantal deelnemers aan dit atelier
bedraagt 12 personen.

Begeleiding : llevr. Lucienne Bancken-
Vandercapellen.

Atelier volksdans en kunstzinnip handwerk
voor sen]'oren

Een atelier neer gerichÈ naar het senioren-
publiek, waarbij onze bijzondere aandacht
zal gaan naar het volgende :

. j.n de voorrniddag : afuerken en verfijnen
van dansberegingen

. in de narniddag : nieuwe rornen van tafel-
versiering aan de hand van bloemen,
vruchÈen, takken, en bijkomende rnateri-
alen. de gebruikte tnaterialen worden op
de dag zelf uitgezocht en bezorgd.

I'teebrengen : Senakkelijke kledij, die
probleenloos beuegen loelaat, danspantoffels
schrijfgerief, evenÈueel casseÈterecorder.
Aardappelrnes, snoei of bloenenschaar, kleine
schaar

Begeleiding : o.a. Frans De Leersnijder

Atelier volksdansen

In dit aÈelier zal aandacht besteed
worden aan de afwèrking en verfijning
van dansen cn <li t. aan de hand van ecn
serie nieuwe traditionele duitse en
zviÈserse dansen.
Deelnemers brengen nee : aangepast.e
kledij - danspantoffels - schrijfgerief
en (eventueel) cassetterecorder.
Begeleiding : Erich Schrnidt - Trachten-
verein Dossenheim (bij l{eide}berg)

Avond en nevenaktiviteiten
in de lorm van :

. gemeenschappelijke zangstonde

. violistendag op zondag 20 december 87
o1v Hubert Boone (Brabants Volksorkest)

. Limburgs volksdansbal op zaterdag
19 december in een zaal in het
Hoeperting,se .. (plaats nog te bepa-
Ien)
volksdans en muziek op de Èonen van
onze Linbur8se speelkringen.

Dagprograruna

08.00 uur : ontbijt
09.0O uur : atelier (koffie : 1O,30 u)
12.30 uur : middageten
l4.OO uur : atelier (koffie : 16.OO u)
18.0O uur : avondeten (vrijdag 18.30 u)
20.0O uur : avondprogramna

vrijdag : atelier
zaterdag : volksdansbal

22.OO uur : bar/gezellig sarDenzijn

Praktische qepevens

. l'laar : Kasteel Mariagaarde - Hoeper-
tingen
(asteelstraat 10
3855 Borgloon-Hoepertingen
tel 012/741131

. hlanneer : van vrijdagavond 18 december
18.00 uur tot zondaSnaniddag 2O decem-
ber 17.0O uur.

. Meebrengen : atelierbenodigdheden,
toilet en slaapgerief, zakgeld
(lakens zijn voorradig ter plaatse)

. Prijs : leden lidgroepen : 2.2OO,-
anderen z 2.7OO,- Fr

. Wie in externaatverband aan de stage
deelneemÈ betaalt dezeLfde deelname-
prijs als de internen. In funkÈie
van kamerindeling vragen wij U wel
ons dit te laten rdeten.

. Kinderen onder de twaalf jaren
betalen 1.200,- frank

. Opvang zal lorden voorzien in geval er
voldoende kinderen aan de stage
meedoen.

. fnschrijven voor I decenber 1987
door niddel ran bijgaand inschrijvings-
formulier, Inschrijvingen zijn slechÈs
geldig na storting van het voorschot
van 1.50O,- frank op rek nr
235-0227556-06 op naam van vzw V.L.\|.G.
Alkenstraat 8L - 3512 Stevoort (Hasselr)

. Deelnemers ontvangen rond l0 december 87
een ornzendbrief met prakt.ische infornatie.

. Attesten dat de stage volledig gevolgd
uerd kunnen bekonen worden op het
stage-secretariaat' ter plaatse.
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INSCHRIJVINGSSTROOK
Volkskunststage 18-20 december 87 Hoepertingen

Naam (adres en telefoon)

Lid van vereniging/volkskunstgroep (naam vermelden)

neemt deel aan de stage met
volwassenen en/of jongeren
kinderen onder de L2 jaar

in internaaÈ - externaat verband (schrappen wat niet
past)

atelier : (in geval van muziekatelier dit omschrijven
aub) :

Het verschuldigde bedrag van 1.500,- Fr per persoon
werd op datum van heden overgeschreven op rek. nr.
235-0227556-06 op naam van de vzw Y.L.V.G.
Alkenstraat 84 - 3512 Stevoort (Hasselt), ditbij
wijze van voorschot op de volkskunststage.

Inschrijven voor 5 december I9B7 op het volgende
adres : secr vzw Y.L.V.G Kempenhof 32 - 3500 Hasselt

Handetekeni-ng-datum

. lleer informatie op het secretariaat
van de vzw V.L.V.G. p.a. Rernans WJ-lIy
Kempenhof 32 - 3500 Hasselt
tel 01r/211433 - 0II/226105 (u)
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INSCHRI
VIOLISTENDAG

JVINGSSTROOK
- KASTEEL VAN HOEPERTINGEN - 20 dec

0ndergetekende (naam-adres-telefoon) :

neemt deel aande vj-olistenbijeenkomst in het kasteel
van Hoepertingen op zondag 20 december 1987 (10-17 u)
en stort de som van 350,- Fr (middageÈen en koffie) op
rekeningnummer 235-0227556-06 van vzw V.L.V.G. vzw
Alkenstraat 84 - 3512 Stevoort (Hasse1t).

met vermelding van tViolistendag Hoepertingent.

p.s. In geval van deelname aan de volkskunststage -
atelier viool - is deze inschrijving niet nodig.

Voor 5 december terugsturen naar Luk Indesteege,
Toekomststraat 11 - 3610 Diepenbeek

Dat.um en handtekuing
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VIOLISTENDAG o1v Huberr Boone

0p een vioolweekerd in Galmaarden werd er besloten om
regelmatig violistenbijeenkomsÈen te houden. Het doel ervan'
is om samen Èe werken aan een min of meer gemeenschappelijke
stij1, die we dan binnen vele jaren misschien de onze
kunnen noenen.

De eerste bijeenkomst gaat door in heË kasteel van Hoeper-
tingen (tussen St Truiden en Tongeren) op zondag 20 deàember
1987. Het programma is a1s volgt samengesteld :

10.00
10.30

13.00
14.00
17.00

uur : ontvangsÈ, verwelkoming van de deelnemers
uur : samenspel o.l.v. Hubert Boone (Brabants Volks-

orkest)
uur : middagmaal
uur : samenspel (16.00 u :koffiepauze )
uur : einde van de bijeenkomst

Ook bassisten en cellisËen zijn van harte welkom.

vanaf vrijdag 18 december gaat er in het Kasteel van Hoeper-
tingen ook een volkskunststage door. Hierover verneemt u meer
in dit blad. In de sessie viool zul1en o.m. dezelfde
melodieën ingestudeerd worden.

Voor neer info kan je altijd kontakt opnemen met Luk
Indesreege - Èel OLI/32I422.
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Streekdrachtenonder zoel< in Limburg
door Dr. Henri Vannoppen deel 3 (slot)

Het [Yluseum van Lanklaar Ieverde f oto t s op van ou-
dere inuloners. De vrouuJen droegen daar aan de
lYlaaskant peJ-erines en kappet jes. Dit sloot eerder
aan bij de burgermode.
lYlevrouu.l [I. Sulartebroeckx uit Lanklaar vertelde dat
de f alie aIs rouulkledi j Sedragen urerd, t s zondags
in de hoogmis, door oudere vrouuen. Ze sloegen Oe
falie niet meer over het hoofd maar over de schou-
der.
De ïndische sjaal urerd nog gedragen door oudere
vrouuen. De pelerine uJas gekleed. 0udere vrouuen
droegen een gegarnierde muts met lintbinders onder
de kin vastgebonden (tS). Luc fndesteege deed on-
derzoek in het Museum van EIsIo en vond daar nog
voorbeelden van de falie aIs rouurkledij. Elslo
ligt over de grens in Nederlands Limburg.
Het Heemmuseum UJoutershof van ZoIder bezit Lim-
burgse marktkorven, €€r kapmantel, een kazevek,
ulanten of Itmufkestt zonder vingers. 0ok de frsnel-
pisserrf met kanten rrbekskesrt ontbreekt hier niet(zo; .

Historische kringen en heemkundige tijdschriften
kunnen ons heel- rLlat leren over streekdrachten.
fn Houthalen droegen de vrouuien een kazevek met
hoge koI of een grof geureven korte jas. t s zondags
kulam daar de muts bij. De kazevek deed men met
haken dicht. 0ok onder de kazevek droeg de vrouur
een fru:èmeskeft of een soort onderli jf je. De rokken
u,aren van baai in de streek van Houthalen. De
r.litte muts heette men de rrmetrr.
De jonge mannen smeerden hun kiel in met vislijm
om die t,e doen blinken.
I s Zondags droegen de mannen een borstlap boven
een hemd, u.laaronder ze een rruJammesrr of fijfje
droegen (zt ).
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Joannes Heymans, een boereknecht uit 0pgIaUeek
Jiet bij testameny in 1806 zijn ktedereÀ aan zijnfamilie: zijn vader erfde zijn bl_aurrle floerenbroek, zijn broer Peer trrlee trcamisolsfr en een hemd,zonder zijn zust,er te vergeten, die zijn hoed en
zi jn trleere broekrt kreeg (ZZ1 .
De Teuten uiaren rijke handelaars in Noord-Limburg( O" streek van LoÀmel en Eksel ). Ze Oràuq"n eenkiel r €oFl broek met zilveren gespen ( soms geld-
stukken) en slopkousen. De veésnijdersteuten droe-
gen een beurs met snijmessen, slobkousene een reis_
zak, een tabakzak, een kamezool en een muts (251.

In Zepperen droegen de vrouu,en ttcornettenil of
capotehoedjes (Z+1 . De mannen van As ginqen hun
f oul-ard kopen in lvlaastricht ( ZS; .

Uitdrukkingen en spotnamen zijn ook interessant
vooD de streekdracht: de falievourrler herinnert
aan het kledingstuk de falie en de kazakdraaier
roept de kazak of de lange jas op.0p de markt
van Tongeren maakte men duidelijk het onderscheid
tussen de habbenessen van Zichem Sussen Bolder,
Rumps en Valmeer, in kakelbont en de boerinnen van
Lauur en Herstappe die plechtig zulart droegen ( ZO; .It Katoene Lanker u,as Lanklaai, de mannen van
Hamont uraren rrrouuJe jassenrt of rllinnetoetersften
die van Kaullille de trslipdraqersu (Zl).

Litografieën uit ueekbLaden zoals trDe Vlaamse
ILlustratierf kunnen ons heel rrlat leren. 0p de
Paardemarkt te Tongeren zien ure de rijke boeren
met een uit hemd, een lange kiel en een hoge hoed(ze).

Schilderijen zoals deze van de kerk van As kunnen
ons ook heel rrlat .l_eren. Hierop vinden uJe boeren
met, fasen, kielen die vooraan open zijn en met
klompen. De boerin draagt de blaurrle voorschoot
de neusdoek en de rrlitte muts
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De lange kiel van de grootvader van
Mevr. Deplee uit Hasselt (foto L. Indesteege)

0ude kledingsstukken zijn zeker ook de moeite ulaard
voor het streekdrachtenonder zoekf [Ievrouul Deplee uit
Hasselt bezaL nog een kiel van haar grootvader van
rond 1 BB0. Hi j uras tameli jk J-ang en telde een groot
aantal plooien. Hij had tuee rechte zakjes langs
de voorzijde en uerd boven met een lintje geknoopt.
(2s).
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Tenslotte.zijn ook de signalementen van dode of
verloren personen belangrijk.
lJe geven enkele voorbeelden uit Haspengouu:

-lrJellen ( t ASS ) : Herman Hustings verdurenen :

Kledij : broek en habiet van zularte pilou' een
ondervest met rode strepen, een calot van rode
kleur I pErl hemd van calicot ' ulitte sokken en
urollengoed en holle blokken (30).

-tTulken onder Tongeren (taS0) : Gertrudis 0deur,
dochter van de ulerkman GilIis 0deur op 1 5-jarige
leef ti jd verdulenen.
KIedi j : rrlollen rok met strepen , een katoenen
voorschoot met rode ruiten, een half ulollen
jak (rode en blauue strepen), een katoenen hals-
doek met grijze ruiten, zuarte uollen kousen en
holle blokken ( 31 ) .

-St. Truiden ( t AOt ) : de verdr,ri jning van ratten-
vanger Albrecht Benedict.
KIedij: een muts van groen laken met lederen
voering, een kiel van bLauu versleten Iijnuaad'
halve kousen en rode saeyette, half versleten
botten. Hij droeg daarbij een zuarte l-ederen
zak met vooru,erpen om ratten te doden en een
lange stok met een schup je G2).

.Truiden (teZg) : de 46jari9e
Lambrecht Suénens verdueen.
kiel r e€r'l broek en vest van

zurarte zijden klak en

Het zijn slechts enkele bronnen die ure aange-
boord hebben om te beulijzen dat streekdrachten
in Limburg ook een grote traditie hebben.
lJe hebben enkele bronnen gegeven om ze op te
zoeken en om de streekdrachten zo goed als
mogelijk te reconstrueren voor de Limburgse
volksdansgroepen.

-Aalst bij St
dienstknecht
Ktedij : een
zuarte stof 'Iaarzen ( rs )
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EnkeIe goede regels hierbij:

1.Zoek gegevens uit de eigen streek vooral--
eer tot een reconstructie over te gaan.

2.Combineer mannen- en vrouuenkledij uit de-
zelfde periode, geen mannenkledij van 1800
met vrouurenkledi j uit '1 880 .

3.CombineeD geen feestdracht met een urekefijk-
se dracht : geen man in uerkkLedij met een
vrouuJ in zondagse dracht.

4.Ga na of de ktedij uerkelijk aIs dracht bij
het, uitvoeren van volksdansen kan gebruikt
ulorden.

5.Poog streekdrachten te reconstrueren uit de
bloeiperiode, dus voor 1880, omdat deze
kleurrijker zijn.

6.Probeer afurisseling in de kleuren te brengen
van b. v. de rokken en de jakken ulant iedereen
ging niet op dezelf de manier gekleed. [Ien
ging niet in uniform naar een bal.

7. Streef ook naar verschillen in kleding t. o. v.
de andere volkskunstgroepen in de streek. Dit
is belangrijk bij qemeenschappelijke optredens.

8.Ga echte kledingsstukken bekijken vooraleer
je overgaat tot het l-aten maken van uuJ dans-
kledij b.v. in Bokrijk of in het Textiel-museum
van 0e1egem.

Deze enkele regels kunnen heel- uat problemen op-
lossen en gekombineerd met de gepaste en verant-
uloorde reconstructie zouel geografisch aIs chro-
nologisch, gesteund op juiste bronnen, zal je
volksdansgroep Limburg op een enige manier veD-
tegenuloordigen, ulant volksdansen zonder streek-
drachten is soep zonder zout of een geraamte
zonder spieren. De zuaaiende rokken beklemtonen
de mooie karakters van onze volksdansen en passen
ook bij onze danscultuur.
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Bronnen
(tS1 - Intervieul en gegevens bezorgd door Frans

lledaer, voorzitter Heemkundige Kring,
Lanklaar, 1 985.

(ZO) - Intervierrr Conservator Luts. ZoIder, 1g8J.

(Zl1 - V . lrJ0UTER5. Kom ki jken naar Zolder in
Midden-Limburg. Van UJoutershof tot het
domein Bovy. Levend Land, 1 5-3-BJ,
p. 20-21 .

(ZZ1 - D. SNIJDERS. Testament van Boereknecht
in 1 806 0pglabbeek ) - Limburg, LIIIjg.
1974, p. 1 51 .

(ZS1 - R. KNAEPEN. Lommel, de vrijheid en het
teutendorp. 1972, p. 63.

(Ztr) - Zepperen, een schoon rijk dorp en stil
dat het er is. Een evokatie van onze
gemeente tijdens de periode 1 BS0-1 950
door beeId, gedicht en opstel, p. 54.

(zs; - A. HUBREcHTS. Volksgeschiedenis van As
omstreeks de jaren 1900 en vroeger,
p. 11-12.

( Z0 ) - J. FRERE. Limburgse volkskunde. Tueede
reeks, p. 23O.

(27) J.FRERE. Limburgse volkskunde. Eerste
reeks, p. 65-66, 7O.

(ZA) - De Vlaamsche IIlustratie, IV jg., 1gg9-
1 890 r nr. 34, p. 278.
Dit tijdschrift vonden ure in de Konink-
Iijke bibliotheek te Brussel_.

(ZS; - Luk fndesteege bezorgde ons de fotors
van deze kfedij.
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(f0) - B.lvl.B. (Bestuurlijk lytemoriaal van Bra-bant), 1gBS, LXXfI, p. 2s.
(st) - B.rYl.B. 1856, LXXrv, p. 1267.

(tz1 - B.lYl.B. , LXXXrv, p. 371.

(ss) - B.tvt.B. , cXX, p. 1914.

Jaarboek 1 Limburgs Volkskundig Genootschap

Een tijdje geleden ontvingen wij het eerste nummer
van het Jaarboék, uitgegeven door en voor de veld-
werkers van het Limburgs Volkskundig Genootschap

In dit jaarboek werden een tiental bijdragen verzameld
en geselekteerd uiÈ een vloed van ingezonden bijdragen.
trIij citeren hieronder even de inhoud van deze eerste
uitgave :

. Traditionele muziek en dansen in Limburg (Luk
Indesteege)

. Huisdieren in de weerspreuken (m. Driessen)

. Devotie-medailles uit Vlaanderen (J. Philippen)

. Vragenlijsten over dialekten in Loon

. Limburgse Volkskunstgroepen en hun folklore
(Mark Dreesen)

. Kiosken in Limburg (P. Van Summeren)

. Het plaatsen van de torenhaan (M. Driessen)

. Bedevaartvaantjes in Llmburg (P. Van Summeren)

. Streekdrachten in Limburg (L. Indesteege)

. Compagnons (l'{.T. Botman)

. St Kathelijne dag 1987 (M. Driessen)

. WV info Maaseik (M. Raets

Het boekje ligt ter inzage op ons volkskunst en doku-
mentatiecentrum en kan bekomen worden op het volgende
adres : Volkskundig Genootschap - Grote Baan nr 2 bus 3
3511 Hasselr - teL OIL/25I894
De jaarbijdrage bedraagÈ 3O0,- Fr
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Jaarboek 5 llluziekatelier Galmaarden
Gaknaarden, het permanent atelier voor volksmuziek
en instrumentenbouw, heeft opnieuw een jaarboek,
het vijfde in de reeks gepubliceerd.
Deze lustrumeditie staat nagenoeg volledig in het
teken van het draaiorgel in Vlaanderen, historiek,.en
bouw, thema trouwens van de traditionele instrumenten
tentoonstelling die tijdens de zomermaanden in het Bal-
juwhuis te bezichÈigen valt.
stephane Godfroid, kunsthistoricus-musikoloog die groten-
deels instond voor de organisatie van de tenioonstel-
li-ng, brengÈ een hi_storische en technische inleiding
op het onderwerp.

Hoofdmoot van het jaarboek V blijft evenwel een bij_
drage van diezelfde auÈeur onder de titel tbouwers r:,,
van automatofonen in Vlaanderent.
Daarnaast schrijft S. Godfroid nog een bijdrage overhet insÈrument ttde organistaft en Èot slot-dieiE d,eze
auteur nog de rol uit die automaÈische muziekinstrumenten,
letterlijk en figuurlijk kunnen spelen in de strikt
muzikologische studie van het oeuvre van komponisten.
DaarnaasÈ bevat het jaarboek nog een aantal meer tklas-
sieket artikels over zeer uiteenlopende aspekten
van de volksmuziek. Zo is er o.m. de bijdiage van
A. Boone over het thema van de wandelendé 3oàa in hetvolkslied. Julien De vuyst behandelt BrusÀel a1s vocir -werp van het marktlied. Ben Hartman gaat nader in op
'Lief Lijneket een lied dat opgetekend werd te Herentars.
Roger Hessel Èenslotte heeft het in zijn tekst over hrathij noemt de ttroepr of het gezelschap Gerardino.
Het vijfde jaarboek van het volksmuziekatelier kan je
bestellen (i_s voorradig) in het Volkskunst en Info
centrum van de vzw VLVG. Prijs : 550,- Fr * 50,_ Fr
verzendingskosten.
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Muziekband en dans/muziekbrochure
tDansprogrammavernieuwing voor senioren 1987

Ter gelegenheid van de nieuwe kursus dansprogranma-
vernieuwing voor senioren, welke op dit ogenblik
loopt in het Cultureel Centrum Èe Hasselt
werd een nieuwe muziekband en een begeleidende brochure
met dansuitleg en muzieknotering uitgegeven door de
vzw Y.L.V.G.

Volgende dansen komen hierop voor :

Dancing in the sÈreet (USA) - Schrittwalzer (Duitsland)
Jacobsladder (Israel) - Tampet (Duitsland) - Zweedse
maskerade (Zweden) - !'lisselmazurka (Vlaanderen) -
hlaldegger (Duitsland) - Bernauerpolka (Duitsland) -
MenueÈwals (Duitsland) - Vanaand gaandie volkies
(2. Afri.ka) - Debegroeting (Engeland) - Homassassa
Hornpipe (USA) - Tio personers Polkska of vijfparendans
(Finland) - Ma Navu (Israel) - Progressive Treesome
(Engeland) - Poljanka (Rusland) - Knips Mixer (USA)

De muziekband werd voor ons samengespeeld door de volks-
muziekgroepen Pierlala-St Truiden, PaÈsjoepel-Hasselt
en de Akkermennekes-Heusden.
Deze is te koop aan de prijs van 180,- Fr per muziekband
(150,- Fr voor de leden van onze lidgroepen)
Het boekje met dansuilet en muzieknotering is te ver-
krijgen aan de prijs van 50,- Fr (30,- Fr voor de leden
van de lidgroepen)
Voorradig in het volkskunst info centrum te Hasselt.
Telefonisch kan je bestellen op het nummer OIL/2II433
(avond) - OLL/226105 (tijdens kantooruren)



2t

Initiati-even Streekverkenning Hoepertingen

De Provinciale Projekten voor Streekverkenning
plannen in de maand december weer enkele interessante
initiatieven nl.
woensdag 9 december 87
Stadswandeling in Tienen met geleid bezoek aan de
St Germanuskerk en de 0.L. Vrouw Ten Poelkerk
nadien picknick en bezoek aan het museum het Toreke
waar de volgende tentoonstelling loopt rKunstschatten
uit de Benedictijnerabdij van Admont
Vertrek aan KasÈeel Hoepertingen om 9.15 uur
woensdag 16 december 87
Bezoek aan'Prov. Gallo-Romeins Museum te Tongeren
met geleid bezoek aan de tentoonstelling rDe IjzertiSd
in Limburg I met tevens Èoelichting over de werking en
het nieuwe beleid van het museum.
Vertrek om 13.3Ouur aan Kasteel Hoepertingen.
Meer info hierover op tel. OL2/744I84 of

Concerten Vlaams Centrum voor Oude Muziek
Het nieuwe concertseizoen vanMusica, het Vlaamse
Centrum voor Oude Muziek, ging onlangs van start.
In de eerstvolgende maanden zijn weer enkele inÈeressante
aperitiefconcerten gepland nl.
zondap 6 december 87
Andre Damiani en Jean-Luc Impe, luitduo
zondag 3 ianuari BB
Pentacost, vocale renaissancemuziek
zondag 9 feburari 88
Martine Chappuis, clavecimbel
Deconcerten gaan allemaal door in het ASLK kantoor , Markt
28 te Peer - telkens om 11.00 uur. Inkom : I2O,- (100,- Fr
voor Musicaleden, studenten; kinderen onder de L2 jaar
krijgen gratis toegang)
Meer info : MUsica tel- OIL/632L64 (tijdens kantooruren)



05 DECEMBER 19b7
HASSELï, Kapelletje van Hitst : Boe-
renkriigherdenking Aanvang 19 00u_
INL.TÊL 01 1/22 59 61
HASSELT. St.Ouintinuskathedraal :

Orgelconcert Marcel Oeckers
Werk van Bach lvlozart. Vierne en Wi-
dor Aanvang 't5 30u
|NL.TEL 01 1/22 æ 08
BREE, Centrum : St-Niklaasmarkt.
Van 8.00 tot 1800 u Zeer bekende
markt die reeds eeuwen in Bree wordt
gehouden op de dag voor St -Niklaas.
VOEREN, Teuven, Parochiezaal : Prin.
senbal

05 EN 06 DEC€MBER 1987
HASSELT, Grenslandhallen : Vogel-
tentoonstelling en Limburgs Kampi-
oenschap INL- TEL 01't/22.57 75
HASSELT, Grenslandhallen : Sjacher-
beu.s Aanvang l3 oou.
rNL TEL_01 1 /22.57 75

SINT.TRUIOEN, 35e Kerstveiling en
tenloonstellrng in de Fruilcentrale
aan de Monlenakenweg
tNL TEL 01 1/68 10 06-

08 OECEMBER 1987
BORGLOON, Speelhol in Borgloon:
Hoevewandeling Bommersshoven"
lngericht door Leelmilieu Bo.gloon.
l^l t01?,7429æ

Bron :Limburg l,laand
Te Bestellen : Prov
3600 Genk
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09 DECEMBER 1987
BORGLOON, kasleel Hoepertingen :

Stadswandeling en geleide bezoeken
lngericht door Projekten voor Streek.
verkennrng,. lnl.: 01Zi4 41 84

12 oECEMEER 1987
HASSELT, Kuringen : Prinsenpronk-
zitting. Aanvang 20 00u INL
TEL011/22 19 14

12 EN 13 oECEMEER 1987
SINT-TRUIDEN, 40e Kerstveiting en
tenloonstelling in de Veiling Haspen-
gouw INL TEL0ll/683901

13 oECEMEER 1987
BORGLOON, Speelhol te Borgtoon.
Winlerboswandelrng lngencht door
Leefmilieu Borgloon Vertrek 1400 u
lît:01?,742929

na Maand
Verbond

16 DECEMEER 1987
BORGLOON, Kasteel Hoepertingen
lentoonstelling : "Tongeren de ijzer
tijd in Lrmbu.g, lngericht door Pro
jekten voor Streekverkennrng
lnl :012174 41 84

17 NOVEMBER TOT 13 DECEI\4BER 87
BREE Augustilneninstrtuut, Vrijthof,
Tentoonstellrng Hedendaagse teke-
ningen lnl:0111462514

18 DECEMBER 1987
HASSELT. Grenslandhallen :

Lile Boat Party Aanvang 20 00u
rNL TEL 011/22 57 75

19 DECEMSER 1987
VOEREN, Sint-lvlaartens-Voe.en
C.C.VG "Hei Pavilioen : Zitting en
Prinsenproclamatie

19 DECEMBER TOT 31 DECEMEER
HOUTHALEN-HELCHTEREN, Einde-
jaarsfeesten inge.icht door de Bos.
be.g lnl : 0 l 1/J8 38 83.

19 TOT 26 OECEMBER 19E7
SINT-TBUIOEN 37e lnternationale
Vogelshow rn de stadsleestzaal Ma-
nege van l0 lol 20u.

20 OECEMBER 1987
KINROOI Kessenrch : Walellochl
Wandelingen van 20.15-10.5 km
Aanvang 8 00u INL TEL 011/56 61 25

BERINGEN, Kerstwandeling lnge
richt door Vakantiegenoegens lnl
011t4220 01

25 OECEMBEB 1987
VOEREN, 's Gravenvoeren Kerkpiern
Herfstwandeltng Vertrek 19 00 u
lnl :041/76 67 36

29 TOT 30 DECEMBER 1987
BORGLOON, Veiling Borgtoon, 39sle
Kerstveiling en tentoonsteiling Ver-
ling Borgloon lnl.: 01?J74 15 84

HELE MAANO DECEMBER 1987
HASSELl. Provinciaal Museum: Ten-
toonslelling Jean Camille Chaimo-
wiez lNL. TEL01 1/21.02.66.

(nov-dec numrner)
voor Toeri-sme - Domein Bokrijk
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