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ELF JULI VIERINGELF JULI VIERING  

ZONDAG 7 JULI 2013ZONDAG 7 JULI 2013  

Zaal Patmos, Abdij van ParkZaal Patmos, Abdij van Park  

LEUVEN LEUVEN ——  HEVERLEEHEVERLEE  

ProgrammaboekjeProgrammaboekje  

Inkom 2 Inkom 2 €€  

Inkom en braadfeest 15 Inkom en braadfeest 15 €€  

Deuren vanaf  11u30Deuren vanaf  11u30  
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Plaats 

Zaal Patmos, Abdij van Park, Leuven—Heverlee 

 

Datum 

Zondag 7 juli 2013 vanaf 11u30 

 

Strijdrede 

Guido Moons, nationaal voorzitter VVB 

 

Muziek en samenzang 

Bart de Bard 

 

Organisatie 

 

 

 

 

 

 

 

Met ondersteuning van 
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Paulien Decremer, finaliste voor 

Miss BeNeLux 2014 
Hoe kan je stemmen? Ga naar 

www.missbenelux.eu 
klik op de link 'finalistes' en like finaliste 
nummer 06 Paulien Decremer 
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Programma 

11u30  Deuren open 

12u00  Welkomstwoord door VKRL-voorzitter 

   Bart De Geeter 

12u30  Muziek met Bart de Bard 

13u00  Strijdrede door nationaal VVB-voorzitter 

   Guido Moons 

13u30  Samenzang met Bart de Bard 

14u00  Braadfeest 

16u00  Sluiting keuken 

 

 

Menu 

Brochette, worst en kip (met eetkaart) 

Koude aardappelen met assortiment groenten, mayonaise, ket-

chup en brood 

http://www.missbenelux.eu
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PRIJSLIJST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Drankbonnetjes aan de kassa 

1,6 € 2,5 € 

Water (plat, bruisend) 1,6 € 

Cola (gewoon, zero, light) 1,6 € 

Limonade 1,6 € 

Koffie / Thee 1,6 € 

Stella 1,6 € 

Hoegaarden 1,6 € 

Palm 1,6 € 

Duvel / Ommegang 3,2 € 

Kirr 3,2 € 

Koffie met taart 2,5 € 

Kriek 2,5 € 

Leffe (blond, bruin) 2,5 € 

Wijn (wit, rosé, rood) 2,5 € 

Wijn (fles) 10 € 
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Maar met het grote succes 

van De leeuw van Vlaanderen 

kreeg Conscience de titel "de 

man die zijn volk leerde 

lezen". Verder heeft dit boek 

sterk bijgedragen tot de 

Vlaamse bewustwording in de 

19de eeuw en de groei van de 

Vlaamse Beweging tot in de 

20ste eeuw...en daarna. 

De Leeuw van 

Vlaanderen 

De leeuw van Vlaanderen 

(oorspronkelijk: De Leeuw 

van Vlaenderen of de Slag der 

Gulden Sporen) is een 

historisch boek geschreven 

door de Vlaamse schrijver 

Hendrik Conscience in 1838. 

Daarin gebruikt hij de 

Guldensporenslag eigenlijk 

alleen als achtergrond om de 

liefdesavonturen te schetsen 

van Machteld, de dochter van 

Robrecht III van Béthune, met 

ridder Adolf van Nieuwlandt. 

Conscience werd vaak 

verweten dat hij in zijn boek 

een loopje nam met de 

geschiedenis. Zo verschijnt 

Robrecht III van Béthune in 

het boek als redder van het 

Vlaamse leger op het 

slagveld, terwijl hij in 

werkelijkheid in Franse 

gevangenschap verbleef. 

Conscience had nochtans een 

twintigtal historische bronnen 

geraadpleegd, de plaats van 

de slag zelf verkend en 

deskundigen in middeleeuwse 

geschiedenis om advies 

gevraagd. Hij liet zich echter 

misleiden door foutieve 

informat ie die h i j  in 

middeleeuwse kronieken 

aantrof. 
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De Vlaamse Leeuw 
 

Tekst: Hippolite van Peene 

 

Muziek: Karel Miry 

 

Zij zullen hem niet temmen, de fiere Vlaamse Leeuw, 

 

Al dreigen zij zijn vrijheid met kluisters en geschreeuw. 

Zij zullen hem niet temmen, zolang een Vlaming leeft, 

Zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft. 

 

Zij zullen hem niet temmen, zolang een Vlaming leeft, 

Zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft. 

 

De tijd verslindt de steden, geen tronen blijven staan. 

De legerbenden sneven: een volk zal nooit vergaan. 

De vijand trekt te velde, omringd van doodsgevaar. 

 

Wij lachen met zijn woede, de Vlaamse Leeuw is daar! 

 

Zij zullen hem niet temmen, zolang een Vlaming leeft, 

zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft, 

zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft. 
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De stichting van de Abdij van 't Park voert ons terug tot het jaar 1129, 

toen Godfried I met de Baard, graaf van Leuven en hertog van Neder-

Lotharingen, aan Walter, abt van de premonstratenzerabdij van Laon 

in Noord-Frankrijk, vroeg om even buiten Leuven een abdij op te rich-

ten. Premonstratenzers worden ook wel naar hun stichter Norbertus 

(1080-1134) "norbertijnen" of naar hun kleding "witheren" genoemd. 

Ordestichter Norbertus voorzag in zijn leefregel, feitelijk een overna-

me van de regel van Sint-Augustinus, niet enkel in een goed uitgeba-

lanceerd gemeenschapsleven binnen de abdijmuren, maar benadruk-

te tevens het belang van apostolaat en parochiezorg voor de priester-

kanunniken. 

De Parkabdij bouwde dan ook in de loop der eeuwen een netwerk uit 

van parochies, bediend door buitenheren, dit zijn van uit de abdij ge-

detacheerde kanunniken. 

Als patrones kozen zij de Maagd Maria. Daarom kreeg hun gemeen-

schap de plechtige Latijnse benaming conventus Sanctae Mariae de 

Parco. In de volksmond en in het Middelnederlands verwaterde dit tot 

"de abdij van Park", een duidelijke verwijzing naar het hertogelijk 

jachtpark van weleer. 
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Guido Moons (°1954) kwam via Anton Van Wilderode in con-

tact met de IJzerbedevaart, waar hij ten slotte regieassistent 

en lid van de Algemene Vergadering werd. 

In 1980 zette hij de stap naar TAK. Wie Guido’s talenten 

kent, zal het niet verbazen dat hij daar al snel tot woord-

voerder opklom. Welke actie er in de jaren tachtig en negen-

tig ook werd georganiseerd, Guido was steeds op de barrica-

den te vinden. Van Voeren over amnestie rond of zonder 

Vindevogel, tot aktiecomité’s allerhande. Guido was er stee-

vast bij… 

Sedert 1991 maakt hij deel uit van de Algemene 

Vergadering van de VVB, in 1995 werd hij onder-

voorzitter en in 1999 voorzitter. Als een echte 

volksmenner kan hij op betogingen en meetings 

de massa bespelen en begeesteren. Een eigen 

Vlaamse staat is een groot doel in zijn leven... 
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4. 

En hier staan wij, 't hoofd omhoge, 

Vuisten siddrend, kokend bloed; 

Vlam in 't herte, vlam in de oge, 

En ons naam ons trillen doet! 

 

5. 

Van de blonde noordse stranden, 

Dwang en buigen ongewend, 

Onze vaders herwaarts landden, 

Leden, streden, ongetemd. 

 

6. 

Ja wij zijn der Vlamen zonen, 

Sterk van lijve, sterk van ziel, 

En wij zoun nog kunnen tonen, 

Hoe de klauw der Klauwaards viel. 

 

7. 

Op ons vane vliegt de Blauwvoet, 

Die voorspelt het zeegedruis, 

En de Leeuw er met zijn klauw hoedt 

't Lieve dierbaar Christi kruis. 

 

8. 

Weg de bastaards, weg de lauwaards. 

Ons behoort het noorderstrand, 

Ons de kerels, ons de Klauwaards, 
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De blauwvoet 
 

1. 

Nu het lied der Vlaamse zonen, 

Nu een dreunend kerelslied, 

Dat in wilde noordertonen 

Uit het diepste ons herten schiet. 

Keerzang: 

Ei! het lied der Vlaamse zonen, 

Met zijn wilde noordertonen, 

Met het oude Vlaams Hoezee 

Vliegt de blauwvoet? Storm op zee! 

 

2. 

't Wierd gezeid dat Vlaanderen groot was, 

Groot scheen in der tijden wolk, 

Maar dat Vlaanderland nu dood was, 

En het vrije kerelsvolk. 

 

3. 

Maar dan klonk een stemme krachtig 

Over 't oude noordzeestrand 

En het stormde groots en machtig, 

In dat dode Vlaanderland. 
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Vlamingen, vooruit 

en voortgedaan ! 

Deze regel komt uit een gedicht van de 19de eeuwse 

Vlaamse studentenvoorman en dichter Albrecht Roden-

bach. 

Rodenbach leefde en werkte in een periode die toen ook 

omschreven werd als sociaal-economisch onzeker, 

"werkeloosheid" en "crisis" waren woorden die Vlaande-

ren toen eveneens in de ban hielden. En toch!! 

Heeft die oude slagzin vandaag aan kracht ingeboet of is 

het tegendeel juist waar? 
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Bart De Bard (°1963) begon als zovelen op 16Bart De Bard (°1963) begon als zovelen op 16--
jarige leeftijd gitaar te spelen in de jeugdbewe-jarige leeftijd gitaar te spelen in de jeugdbewe-
ging. Diep onder de indruk van toenmalige klein-ging. Diep onder de indruk van toenmalige klein-
kunstenaars, waaronder Jef Elbers, Jan Puimège, kunstenaars, waaronder Jef Elbers, Jan Puimège, 
Miel Cools en zovele anderen, begon hij zelf lied-Miel Cools en zovele anderen, begon hij zelf lied-
jes te schrijven.jes te schrijven. 
In de daarop volgende jaren nam hij deel aan ver-In de daarop volgende jaren nam hij deel aan ver-
schillende liedjeswedstrijden (Fanclub, een kwart-schillende liedjeswedstrijden (Fanclub, een kwart-
eeuw kleinkunst, Eurosong...). In 1988 werd hij eeuw kleinkunst, Eurosong...). In 1988 werd hij 
vijfde in de "Grote Prijs Will Ferdy".vijfde in de "Grote Prijs Will Ferdy". 
Bart maakt eigen nummers, soms ontroerend ofBart maakt eigen nummers, soms ontroerend of 
humoristisch, soms raak of autobiografisch, kort-humoristisch, soms raak of autobiografisch, kort-
om een zanger met het hart op de juiste plaats.om een zanger met het hart op de juiste plaats. 
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Hoezee ! Hoezee ! (bis) 

En : Vliegt de Blauwvoet ? 

Vliegt de Blauwvoet ? 

Storm op zee ! 

 

De trommel slaat, de fluite gaat, 

De wind ontvouwt de vane 

En in 't verschiet nog dreunt het lied 

Der knapen langs de bane. 

 

Hoezee ! Hoezee ! (bis) 

En : Vliegt de Blauwvoet ? 

Vliegt de Blauwvoet ? 

Storm op zee ! 
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De trommel slaat 
 

Remi  Gheskuiere 

 

De trommel slaat, de fluite gaat, 

De wind ontvouwt de vane 

En flink op stap, de knapenschap 

Komt zingend langs de bane! 

 

Hoezee ! Hoezee ! (bis) 

En : Vliegt de Blauwvoet ? 

Vliegt de Blauwvoet ? 

Storm op zee ! 

 

Ei ! ruimt de baan, alwaar wij gaan, 

Wij, zonen van de helden 

Die hielden vrij van slavernij 

Hun veie Vlaamse velden. 

 

Hoezee ! Hoezee ! (bis) 

En : Vliegt de Blauwvoet ? 

Vliegt de Blauwvoet ? 

Storm op zee ! 

 

Zijt welgezind, die Vlaandren mint 

De toekomst hoort ons, knapen. 

Wij ook, wij gaan den vijand slaan 

En gulden sporen rapen. 
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Deze feitelijke vereniging heeft tot doel het Vlaamse sociale en 

culturele leven te bevorderen door het inrichten, ondersteu-

nen en/of faciliteren van allerhande activiteiten en initiatieven 

van voornamelijk socio-culturele aard in de Leuvense regio (en 

daarbuiten). Wij zijn partijpolitiek onafhankelijk en pluralis-

tisch, maar wel geïnspireerd door een Vlaams samenhorig-

heidsgevoel. Wij werken samen met eender welke andere or-

ganisatie of privé-persoon die deze gezindheid minstens gene-

gen is. 

Voel je je aangetrokken tot onze opvattingen en activiteiten, 

en wil je er zelf een steentje toe bijdragen? Dat kan ! Gewoon 

een seintje geven aan een bestuurslid volstaat... Er is geen lid-

geld verschuldigd. Het enige wat wij vragen is zo af en toe 

eens op jou te kunnen rekenen.  

Alvast bedankt ! 

Bart De Geeter, Voorzitter, 0495/17.28.16 — info@vkrl.org 
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Lied van mijn land 
 

Tekst: Anton Van Wilderode 

 

Muziek: Ignace de Sutter 

 

Lied van mijn land 'k zal U altijd horen 

Uit alle dalen der herinnering, 

Over de heuvlen van ruisend koren 

En de rivier in haar steigering. 

 

Lied van mijn land 'k zal U altijd horen 

Uit alle dorpen in de deemstering, 

En uit de warmte der huizen rond de toren 

Onder de huif van de zomerwind. 

 

Lied van mijn land 'k zal U altijd horen 

Lied van verlangen en vertedering, 

Dat met de kindren altijd herboren, 

Zacht met de doden tot zaad verzinkt. 

 

Liefelijk land, in de bruisende horen 

Hoor ik U Vlaandren en zing en zing. 

Liefelijk land, in de bruisende horen 

Hoor ik U Vlaandren en zing en zing! 
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Vrolijke vrienden 
 

Tekst & muziek: Bob Davidse 

 

Vrolijke vrolijke vrienden 

vrolijke vrienden, dat zijn wij (2x) 

 

Als wij samen gaan kamperen 

in het bos of op de hei 

Dan klinkt het wel duizend keren 

vrolijke vrienden dat zijn wij 

 

's Morgens komt de zon ons wekken 

en de vogels zingen blij 

Dan is 't tijd dat wij gaan trekken 

door de dennen, bos of hei 



14 

Vrienden kom zit neder in de ronde 
 

1.  

Vrienden kom zit neder in de ronde  

En genieten wij van deze stonde.  

Al te samen, opgeruimd en blij  

[Schuif wat dichter, dichter, dichter bij.] (bis) 

 

2.  

Denkt niet meer aan al die droeve dagen  

Met hun storm, wind en regenvlagen  

Want de winter is al lang voorbij,  

Schuif ... 

 

3.  

Ziet, de zon is weer in 't land gekomen  

En we mogen al te samen dromen  

Want de zomer en de blijde mei,  

Schuif ... 

 

4.  

't Oude jaar is weerom afgelopen,  

We zijn blij en leven op goe hope,  

Want het groot verlof is waar nabij,  

Schuif ... 

 

   5.  

   Waar gij later allen moget varen,  

   Blijft in 't harte trouw den eed bewaren  

   Gaat door 't leven altijd zij aan zij.  

   Schuif ... 
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In de stille Kempen 
 

Tekst: Eugeen De Ridder 

 

Muziek: Armand Preud’homme 

 

In de stille Kempen op de purperen hei, 

Staat een eenzaam huisje, met een berk er bij, 

En een zomeravond, in gedroom alleen, 

Kwam ik ongeweten langs dit huisje heen. 

 

Hoe schoon nog de wereld, de zomerse hei, 

Dat is hier op aarde de hemel voor mij! 

 

In het eenzaam huisje, zat een meisje ach ! 

Lijk ik nergens anders, ooit een meisje zag ! 

Door het venster keek ze, mij verlegen aan, 

Schoof het gordijntje toe en is maar opgestaan. 

 

Maar wat heeft de liefde, ook hier niet verricht ! 

Want nu schuift het gordijntje, nooit meer voor me dicht ! 

Door het open venster, dat men vroeger sloot, 

Lach ik op ons kindje op zijn moeders schoot. 
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Wij zijn bereid 
 

Tekst: Roger Lammens 

 

Muziek: Jef Tinel 

 

Schoon klaart de dag 

Hoog waait de vlag 

Wie niet dapper is kan bij ons niet staan 

Wie niet durven kan moet ten onder gaan 

Komt straks de harde strijd 

Wij zijn bereid. 

 

Eens komt het uur 

Gloeiend als vuur 

Dat de vijand grimmig voor ons staat 

En het uur der Dietsche zege slaat 

Komt straks de harde strijd 

Wij zijn bereid. 

 

Trouw tot den dood 

Dietschland wordt groot 

Als gij morgen valt en ik blijf alleen 

Kameraad blijf trouw en ik vecht voor twee 

Komt straks de harde strijd 

Wij zijn bereid. 
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Wel Annemarieken 
 

1.  

Wel Annemarieken, waar gaat gij naar toe?  

Wel Annemarieken, waar gaat gij naar toe?  

'kGane naar buiten al bij de studenten.  

Hopsasa, falala, Annemarie.  

'kGane naar buiten al bij de studenten.  

Hopsasa, falala, Annemarie. 

 

2.  

Wel Annemarieken, wat gaat gij daar doen?  

Wel Annemarieken, wat gaat gij daar doen?  

Haspen en spinnen, studentjes beminnen.  

Hopsasa, falala, Annemarie.  

Haspen en spinnen, studentjes beminnen.  

Hopsasa, falala, Annemarie. 

 

3.  

Wel Annemarieken, hebt gij er geen man?  

Wel Annemarieken, hebt gij er geen man?  

Heb ik geen man, ik krijge geen slagen.  

Hopsasa, falala, Annemarie.  

Heb ik geen man, ik krijge geen slagen.  

Hopsasa, falala, Annemarie. 

 

4.  

Wel Annemarieken, hebt gij er geen kind?  

Wel Annemarieken, hebt gij er geen kind?  

Heb ik geen kind, ik moete niet zorgen.  

Hopsasa, falala, Annemarie.  

Heb ik geen kind, ik moete niet zorgen.  

Hopsasa, falala, Annemarie. 


