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Van harte welkom op deze intussen reeds 8ste editie 

van onze Guldensporenslagherdenking en viering van 

de Vlaamse feestdag op 11 juli in Leuven. 

Als gastspreker begroeten we nationaal VVB-voorzitter 

Bart De Valck, en de muzikale omlijsting wordt ge-

bracht door het Duo Peperkoek, die ook de samen-

zang zullen begeleiden. DJ Cowboy zorgt nadien ver-

der voor spetterende achtergrondmuziek. 

Andermaal wordt deze editie afgerond met een heer-

lijk Breughelfestijn onder de goede zorg van chef-kok 

Geert Schrijnen. 

En de medewerkers van de Vlaamse Kring Regio Leu-

ven staan de hele middag ter uwer beschikking. 
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Zelfs Thomas Edison had nooit durven voorspellen dat de radio en het 

gebruik van radiogolven zo’n vlucht zouden nemen zoals in ons dage-

lijks leven. 

Voor André Janssens begon de passie op elf-jarige leeftijd met het 

herstellen van een radio. “Van een dode een levende maken”. Daarin 

zit voor André het plezier in het herstellen van oude, kapotte radio’s. 

André kreeg niet enkel de microbe te pakken om deze oude radio’s te 

herstellen, maar ook om ze te verzamelen .Ondertussen telt de verza-

meling 6000 exemplaren waarvan er een kleine 2000 tentoongesteld 

staan in het museum. 

André kan nog steeds echter niet genoeg krijgen van oude radio’s en 

blijft altijd op zoek naar speciale en zeldzame exemplaren. “Ik heb nog 

heel veel modellen niet, maar je kan natuurlijk niet alles hebben”, lacht 

hij. 

Kortom, André beschikt over een immense en uitzonderlijke collectie 

oude radio’s die zeker je bezoekje eens waard zijn ! 
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Vlaamse Kring Regio Leuven 
 

Het bestuur van VKRL dankt u voor uw deelname aan onze Gulden-

sporenherdenking naar aanleiding van onze Vlaamse nationale feestdag 

op 11 juli, en rekent er graag op u opnieuw te mogen begroeten op één 

van onze volgende activiteiten. 

Wij doen ook een oproep aan alle overtuigde Vlamingen en Vlaamse 

verenigingen uit de regio Leuven en daarbuiten om samen met ons socio-

culturele of meer ontspannende activiteiten te organiseren. 

Het enige wat ons daarbij moet binden is de uiting van onze Vlaams-

nationalistische  overtuiging. 

Wil u uitgenodigd worden op één van onze volgende activiteiten, bezorg 

ons uw adresgegevens. 

Geïnteresseerde vrijwilligers kunnen zich melden bij: 

Bart De Geeter (voorzitter) — 0495 172 816 — info@vkrl.org 

 

Wij danken : 

 

 Onze gastspreker Bart De Valck 

 Voor de muzikale omlijsting Duo Peperkoek 

 Voor het ter beschikking stellen van de spotprenten Fré 

 Alle vrijwilligers die zich voor het welslagen van deze namiddag 
hebben ingezet 

 Het Brabants Radiomuseum voor hun gastvrijheid 
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Programma 

10u30  Deuren open 

11u00  Welkomstwoord door VKRL-voorzitter 

   Bart De Geeter 

11u10  Toespraak door gastspreker 

   Bart De Valck 

11u30  Muziek en samenzang 

   Duo Peperkoek 

12u30  Breughelfestijn 

 

 

 

 

 

 

 

Menu 

Pensen (max. 2), ballekes (max. 3), kipkap, hesp, paté en kop (met 

eetkaart). 

Eieren, tomaten, wortelen, sla, krieken, appelmoes, ajuinen, augur-

ken, kaas, mosterd, mayonaise, ketchup en brood - zolang de voor-

raad strekt... 
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Gastspreker 

Bart De Valck 

Bart De Valck is nationaal 

VVB-voorzitter in opvolging 

van (de legendarische) Guido 

Moons, die enkele jaren gele-

den eveneens gastspreker op 

onze viering is geweest. 

Toespraak 
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De Guldensporenslag vond plaats op het 

Groeningheslagveld te Kortrijk op woensdag 

11 juli 1302 tussen milities van het graafschap 

Vlaanderen en het leger van de koning van 

Frankrijk. In historisch opzicht is de slag van 

belang door de rol die het vanaf de 19de 

eeuw speelde in de Vlaamse bewustwording 

en de groei van de Vlaamse beweging. 
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Zwaarddans 

Cantilena 

Pieternel 

Sensommervalsen 

De lange reep 

Dronkaard/ Galathea 

Fairy Dance 

Andro/ Jan mijne man 

Zoete mariton 

Felefeber 

Giga sarolea 

Jan van Leuven 

Allen die willen naar Island gaan 

Wals van Kortenberg 

Wals voor Goedele: Wals voor Polle 

Steltendans 

Rondeau des chiens battus
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Gastmuzikant 

Duo Peperkoek 

Twee gedreven volksmuzikanten met een hart voor traditie. Grid 

Bertiau en Hans Berghmans hebben een grote passie gemeen, ze 

houden van volksmuziek. 

Grid speelde sinds haar jeugd accordeon, begeleide volksdansgroe-

pen, speelt straattheater, begeleid circusartiesten. Accordeon was 

voor haar niet genoeg, en zij breidde haar instrumentarium uit met 

diatonische accordeon, harp, fluiten, doedelzak en viool. 

Hans heeft reeds een lange carrière als doedelzakspeler achter de 

rug, en vulde zijn instrumentarium verder aan met Chalumeaux. Af 

en toe waagt hij zich aan de mandoline en diatonische accordeon. 

Beiden zijn ze vertrouwd met de Vlaamse liederschat. Het is dan 

ook niet vreemd als je hen eens tegen zou komen op een zangfeest 

of een elf juli viering. 
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De Zilveren Vloot 

De Blauwvoet 

Lied van mijn Land 

Op de purperen heide 

En ‘s avonds is het goed 

Vrienden, komt en zit neder in de ronde 

Omdat ik Vlaming ben 

De trommel slaat 

Wij zijn bereid 
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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. 


