
 

Met de aloude ST.-SEBASTIAANSGILDE van HERENTALS naar 

het Internationaal VOLKSDANSPESTIVAL te SANTAREM en LISSABON in 

Portugal - van II tot 24 juni 1967  

ZONDAG II JUNI : HERENTALS - PARIJS 

De beiaard van de Herentalse Stadhuistoren speeHt het 

kloeke staplied "Kempenland". In de konfortahele autocar is 

alles in orde, de bagage zit veilig in de koffers en de rekken 

steken vol, de 37 opgetogen reisgezellen hebben hun plaats 

ingenomen. 

Wij starten,zegt de reisleider. Pons Van den Eynde, onze 

autovoerder zet de motor aan. De uürklok slaat de laatste slag 

van 10 uur. Wuivende handen wisselen een laatste afscheidsgroet 

naar familieleden en kennissen die nog "n goêie reis" komen 

wensen. En we rijden af in beste stemming bij overtrokken hemel. 

Bij het verlaten van Herentals grondgebied, wordt een kort gebed 

gezegd en St.Kristoffel en St.Sebastiaan erbij geroepen om een 

voorspoedige reis en behouden thuiskomst te verzekeren. De 

drukke babbelpraatjes vallen geleidelijk stil en we zingen een 

eerste serie Kempische en Vlaamse liederen. Wij passeren 

Mechelen en om II u. rijden we langs Brussel in de richting van 

Halle naar Bergen, hoofdstad van de provincie Henegouwen, waar 

we aankomen rond halfeen. Wij middagmalen in de sandwich-bar 

"Raymond”. Om twee uur overschrijden we de Prans- Belgische 

grens en in gezwinde vlucht bollen we naar LAON( 20.000 inw.) 

waar we een uurtje verpozen om er de prachtige gotische kate- 

draal Notre Dame te bezichtigen, een eerste Prans wijntje te 

proeven en te genieten van het heerlijk vergezicht van op de 

stadswallen over het landschep van Picardië.  Na 30 km. rijden 

we door Soissons en bereiken langs het vliegplein van Le Bourget 

de Pranse hoofdstad PARIJS, waar om halfzeven de autocar stopt 

voor het grote hotel "Anglo-Américain" rue St.Lazare 113. De 

kamers zijn vlug verdeeld en om acht uur zitten we aan het 

smakelijk avondmaal. 

Het hele gezelschap wandelt nadien naar het typische 

artistencentrum van Montmartre. Wij bezoeken de nationale 

basiliek van de Sacre Coeur waar zo pas de avondmis van 10 uur 

is begonnen. Vanop de trappen hebben we een onvergetelijk 

panorama over Parijs de Lichtstad bij nacht. In groepjes trekken 

we naar het hotel, het ene al wat later dan het andere. 

Afgelegde afstand : 378 km. 

MAANDAG 12 JUNI : PARIJS - ANGOULEME 

Om halfnegen start.  Parijs ontwaakt langzaam. Wij rijden over 

de Seine-rivier en langs de brede Boulevard St Michel verlaten 

we hoofdstad in de richting van Etampes, en Oreans, dat we 

doorrijden terwijl we een blik werpen op de katedraal en het 

standbeeld van Jeanne d'Arc. Even buiten de stad aan de brug 

over de Loire gaan we een slokje drinken. Nu volgen wij de 

prachtige boorden van de rustige Loire, wijken even uit langs 

het omwalde park van het kasteel van Chaumont en bereiken het 

mooie Blois met zijn sierlijke I8-bogenbrug. Om één uur vinden 

wij een gezellig bovenzaaltje en het lunchpakket wordt 

aangesproken te Amboise. De toeristische Loire met haar vele 

kastelen wordt nog gevolgd tot Tours, met zijn brede boulevards 

dat we dwars doorrijden. Door de landstreek La Tourraine komen 

we in de streek van de Poitou. Wij rijden door het bekende 

Ohatellerault: en bereiken Poitiers (40.000 inw.)waar we halte 

houden onder een lommerrijk terras, want de zon is van partij. 



 

Na 100 km. belanden wij te Angoulême(40.000 inw.)op een hoge 

berg gelegen aan de boord van de Charente.Wij logeren in het 

prachtige hotel Grand Hotel de Prance,Place des Halles. Er wordt 

besloten een avondwandeling te maken in gildekledij na het 

avondmaal. Op een ruime plein in het licht der openbare 

verlichting herhalen de vendeliers hun vendelfiguren en de gilde 

danst enkele oude dansen tot genoegen van talrijke toeschouwers. 

Ineen gezellige herberg pleisteren wij nadien en al zingend en 

moppentappend doen wij de Franse wijn en likeuren alle eer aan 

tot middernacht. De Vlaamse Leeuw brult door de stille straten. 

Het wordt dan weer rustig in het rustige ANGOULEME. 

Afgelegde.afstand: 478 km. 

 

 DINSDAG 13 JUNI : ANGOULEME - SAN'SEBASTIAN ( Spanje) 

Om 9 u. start. Vooraf rijden wij langs de prachtige Promenade 

des Remparts met heerlijke uitzichten over het breedopenliggend 

landschap, langs de oude Bizantijns-Romaanse katedraal verlaten 

we Angoulême,om langs en doorheen de wijnvelden Bordeau(250.000 

inw.) te bereiken,dat we binnenbollen over de prachtige nieuwe 

brug over de brede Garonne. Weer straalt de zon. Even buiten 

Bordeaux wordt een dorpswinkeltje bestormd om drank en 

versnaperingen aan te schaffen, want wij gaan picknickken ergens 

onder de hoge pijnbomen van het bosrijke gebied de Landès. Na 

100 km. vleien we ons neder.  Het proviand wordt aangesproken, 

enkele dansen worden herhaald en tussen de hoge keizersvarens 

verscholen, mediteert fluitist Jos Gepts zangerige melodieën op 

zijn piccolo...'n mid- zomerdagdroom! Weer rijden we voort en 

dwarsen na 20 km. het stadje Bayonne aan de Adour met het frisse 

vissershaventje en volgen deze rivier tot aan Biarritz, de 

luxueuze badstad(20000inw.).  Een groot uur verpozen we daar aan 

de woelige Golf van Gascogne aan de hoge vuurtoren en het 

Mariabeeld op de diep-in-zee aangelegde pier,temidden ruwe 

verbrokkelde rotsblokken,rustige zitbanken en kleurige 

bloemenparkjes waar we de eerste tropische plantage te zien 

krijgen; grote agaven,oleanders en uitgebloeide mimosastruiken. 

langs de kronkelende weg die de zeekust volgt toeren we naar het 

betoverende,poëtische badstadje St Jean-de-Luz.In de verte stuit 

onze blik op het massief van de lage Pyreneën. 

Nog enkele kilometers en we staan aan het tolkantoor Hendaue,af- 

gescheiden door de rivier Bidassoa van Spanje waar we de grens-

post van Irun gemakkelijk passeren met behulp van enkele goede 

sigaren. Wij zijn in Spanje.  Langs Renteria rijden we SAN 

SEBASTIAN ( 125.000 inw.) binnen.Wij logeren in het hôyel 

Euskalduna Calle Victor Pralera. Voor het avondmaal dat pas om 9 

uur wordt opgediend trekken enkele reisgezellen naar het 

prachtigste strand van Spanje la Concha (de schelp) en plonsen 

er in de verfrissende golven. Na de typische spaanse kost te 

hebben verorberd gaan we een prachtige avondwandeling doen langs 

la Concha met links de berg Igueldo en rechts,de Urgull waarop 

een 12 meter hoog Cristusbeeld hel verlicht bovenop uitstraalt.  

langs het vissershaventje dat ruikt naar sardienen en andere 

vissoorten, het verlichte prachtige stadhuis bestijgen we de 

hoge trede die ons op de omgang brengt van de Urumea-rivier die 

in de Golf van Biskanje uitmondt. Het is een dromerig-wonder 

zachte avond en niemand denkt aan slapen- tenzij de ogen 

toevallen ingevolge de overdaad van spaande cognac smakelijke en 

goedkope wijnen, en de verraderlijke caragillo (de 103 die 



 

zogezegd dè slaaplust bevordert. Afgelegde.afstand : 375 km.  

 

WOENSDAG 14 JUNI : SIN SEB&STIAN- MADRID 

Vertrek om 9 uur stipt.De reisroute wordt lichtjes gewijzigd om 

reden van betere weg en kortere afstand. Wij verlaten San-

Sebastian en zwaaien linksaf om het Cantabrische gebergte in te 

trekken dwars door het Baskenland. Wij volgen de vallei van de 

rio Oria en rijden door het papierfabricerende stadje Tolosa. Na 

de bestijging van de berg Puerto de Echegarase( 640 meter) met 

heerlijke panorama's wordt in de nabijheid van Alsasua even 

uitgestapt om het overtollige spa van de vorige avond kwijt te 

geraken; struiken, boompjes en een oude kerkhofmuur doen daarbij 

beste dienst. Wij starten verder en na 500 meter bestatigen wij 

dat gildebroed.r Marcel Huygen achterwege is gebleven.  Hy wordt 

natuurlijk opgewacht. 

In Vitoria wordt de stijlvolle katedraal bezocht.  Doorheen het 

heuvelachtig landschap met wisselende valleien bereiken we na 

150 km de oude burchtstad van Castillië, tijdens, de 

burgeroorlog van 1956-1957 hoofdkwartier van generaal Franco, de 

stad met een der schoonstekatedralen van Spanje: Burgos. De 

katedraal is gesloten en er wordt reeds flink gewinkeld. Na een 

smakelijk middagmaal op het terras, van restaurant Bonfin 

trekken we verder door het woeste door de zon verschroeide Nieuw 

Castillië. Over Lerma en Iranda aan de uitgedroogde rivier Rop 

DUerno,  Kudden schapen e.n berggeiten, schaars gewas en 

olijfbomen.  Voor ons duikt het indrukwekkend rotsgebergte van 

de bergketen van de Guadarama met enkele nog besneeuwde 

bergkruinen. Na de bergpas de Puerto de Somosierra(1440 m. ) 

stappen we even uit te Lazayela voor een verfrissend drankje.  

Nog 70 km. en we rijden Madrid, de Spaanse hoofdstad binnen 

langs de machtige boulevard Paseo de Castellana, het monument op 

de Plaza Colon en de Plaza Cibeles en Plaza Nej)tuno.  0m 8' 

u.staan we voor het grote hotel Ronda, rua de Toledo 24. In het 

grote restaurant souperen wij smakelijk en in groepjes trekken 

we de prachtige stad in. Ieder beleeft er zijn eigen 

belevenissen naar eigen gading. 

Afgelegde, afstand : 489 km. 

 

DONDERDAG 15 JUNI: MADRID - BADAJOZ 

Om 8,30 u. wordt gestart en na 70 km.bereiken we de 

indrukwekkende historische stad Toledo waar vele 
merkwaardigheden te bezoeken zijn.  Anderhalf uur wordt hiervoor 

genomen. Sommigen trekken rechtstreeks naar het woonhuis van de 

beroemde schilder de Griek, afkomstig van het eiland Kreta 
Dominkos Theotokopoulos(1575/genaamd El Greco; anderen tiegen 

naar de uitzonderlijk schone katedraal en weer anderen bezoeken 
het Alcazar, de miliatire kadettenschool die tijdens de 

burgeroorlog een bastion van de nationalistische strijdkrachten 

is geweest, en weer anderen doen in de grote en kleine 
winkeltjes van souvenirs hun rijke buit op aan voorwerpen 

bewerkt met goud van Toledo. Om 11,30 u. verlaten wij de wonder-
volle stad (120.000 inw.) gelegen aan een heuvelflank van de 

Taag (Tejo) die we hopen eens terug te zien in brede luister aan 

hare mondig te Lissabon(Portugal).  Langs het rustige landschap 
met bloeiende brem en wilde mimosa bereiken we na 70 km. het 

stemmige handelsstadje Talavera de la Reina(40.000 inw.) waar 
lekker wordt gegeten in het restaurant Tresku. Breedgolvend 

spreidt het landschap zich open en nadat wij de berg Puerto de 

Miravete zijn overgetogen met onvergetelijke vergezichten over 



 

de valleien van de Taag bereiken we Trujillo, stad van de 

vermaarde spaanse veroveraars in Zuid Amerika de 

"conquistadores" en trekken voort naar Merida,eens de hoofdstad 

van de romeinse provincie Lusitania(25.000 inw.) en snoepen er 
een smakelijke caragillo of café con leche,un grande botella de 

vino tinto; quanta costa, quanta vales? Muchas gracias! 

Na 60 km. Bereiken we Badajoz; het regent en we hebben enige 
last om een goede parking te vinden maar Fons de chauffeur die 

we reeds Alfonso el Grande(Fons de Grote) hebben betiteld, haalt 
hier enkele bravourstukjes van rijkunst uit.  Om 9 u. zitten we 

aan de tafel in het hotel Simancas,Münoz Torrero I8 Badajoz is 

een stemmige stad(l00.000 inwoners) waarvan de verschillende 
bouwtranten opvallen aan de linkeroever van de Suadiana-rivier.  

Op het marktplein bloeien enkele kleine appelsienenboompjes en 
het is aangenaam verpozen op het terras van de drankgelegenheden 

in een zachte avondlucht waar we de geuren snuiven van 

eucalyptussen,olijven en oleanders die we in gans de provincie 

Estramadura hebben ontmoet. 

Afgelegde afstand: 462 km. 

VRIJDAG 16 JUNI : BADAJOZ - SANTAREM ( Portugal) 
 
Vertrek om 9 u. Een paar km. buiten de stad staan we aan het 
douanenkantoor van Spanje -Portugal.  Terwijl de formaliteiten 
worden vervuld bij vriendelijke ambtenaren( aduaneros ) en 
gendarmen(guardias) bekijken de reisgezellen een ruige 
ooievaarsnest.Twee km. verder moeten aan de Portugese grens weer 
de pasaporte getoond worden.  Wij rijden Portugal binnen tussen 
dreven eucalyptusbomen langs de golvende hoogvlakte van 
Alentejo.  We kijken naar de kurkbomen waarvan vele reeds 
ontschorst zijn en langs Elvas, Estromos bereiken we het meest 
typisch Portugees stadje Evora(30.000 inw.) waqar vele 
bezïenswaardige gebouwen staan uit de Romeinse en Moorse 
bezettingstijd. Wij eten uiterst smakelijk in een stemmig salon 
van het restaurant Arcada. Wij hadden het er zeker beter dan 
Julius Cesar of de Moorse veroveraars uit de 8e t/m.de I2eeeuw.  
Langs uitgestrekte velden van mais en tarwe,waarop vrouwen 
werken helemaal omsluierd tegen de zonnebrand, met in de weiden 
en boomgaarden, olijvencultuur of brede vlakten waar grote 
kudden stieren met hun bewakers de " Campinos" rondzwerven, 
vervolgen wij de heuvelende weg naar Vila Pranca de Xira,waar we 
tol moeten betalen voor de brug over de Taag. Na 50 km. belanden 
wij te Santarèm(25.000 inw.) eindpunt van onze reis.Het is 5 
uur. 

Op het secretariaat van de volksdansfeesten van het Feira do 
Ribatejo,ontmoeten wij Mr en Mevr.Maurice Boeyen, oud-
Herentalsenaren die sinds 15 jaar in Lissabon verblijven.Een 
hartelijk en vlaams applaus begroet hen bij de intrede in 
onzeautocar.  Handdrukken en kussen worden gewisseld. Ook 
vervoegt daar onze officiële gids , de stadhuisbediende Sr 
Victor Santos. Wij rijden onmiddellijk naar het feestterrein 
waar een grote landbouw tentoonstelling is ingericht. Om 8 uur 
worden we vergast op een smakelijk Portugees avondmaal en uit 
dank dansen we enkele oude Kempische gildedansen.  Wij rijden 
naar Caldas da Rainha waar wij logeren in het hotel Pensao 
Portugal,50 km.van Santarem. 

Afgelegde afstand: 345 km. 
 
 
ONS VERBLIJF IN PORTUGAL 
  

ZATERDAG 17 JUNI 

Iedereen heeft goed geslapen in Caldas da Rainha. Na het morgen-

maal om 9 uur vertrekken we naar Santarèm voor de officiële ont-
vangst op het stadhuis.  Alle reisgezellen staan in nette en 



 

verzorgde gildekledij. Alle groepen uit het Buitenland zijn 

aanwezig behalve de Bulgaren, die pas in de namiddag zullen 

toekomen.De Hoofdman Jos Van Roey, de gildekoning Albert 

Lefebure en zijn dochter Liev als Koningin worden vooreerst 
ontvangen op het stadhuis in het bureau van de heer 

Burgermeester van Santarèm. Reeds worden geschenken 

uitgewisseld. Nadien worden alle groepen toegelaten in de 
receptiesalon. Een kleurijk festijn. In Franse taal worden alle 

aanwezigen verwelkomd door de Burgemeester en de raadsleden en 
officiëlen van de organisatie. De Hoofdman beantwoordt de be-

groeting ook in de Franse taal en drukt namens de Belgische 

afvaardiging zijn dank uit. In een weelderige lusttuin staan 
rijkgevulde tafels opgesteld met tientallen versnaperingen en 

lekkere hapjes, allerlei, dranken .  Het is iets enigs en 
onbeschrijfelijk. Overvloedig wordt er geproefd van al deze 

heerlijkheden. Om 3 uur wordt de optocht gevormd, die om 4 uur 

aanvangt. De vaandrig stapt voorop met de trommelaar, daarachter 

de drie vendeliers met de Leeuwenvlag, daarachter de Hoofdman, 

de Koning en Koningin, de muzikanten en dansparen, de andere 
gildebroers en zusters met de twee voetboogdragende 

gildebroeders. Tijdens de stoet die opstapt tussen meervoudige 

rijen van belangstellenden en toejuichende kijkers langs de 
bezonderste straten, wordt hier en daar een stukje 

Klapschottisch gedanst en de vendeliers oogsten een overvloedig 
succes met hun vaandelzwaaien.  Zo bereiken we het feestterrein. 

Om 7 uur begint er een stierenspel dat ons veel pret bezorgt. Om 
8 u.30 wordt ons een avondmaal aangeboden in een restaurant van 

de tentoonstelling. Een kolonie van Belgen in Portugal verblij-

vend juicht ons toe en de Hoofdman overhandigt een tinnen scho-
tel met het wapenschild van Herentals aan Mevr.Mulders, 

echtgenote van Mr Mulders, directeur van de Belgische Dienst van 
Toerisme en Handel in Lissabon. Om 10 uur begint het grote 

Volksdanstestval. Een na een wordt de vlag gehesen van elk land 

dat aanwezig is. 
De hoofdman, Koning en Koningin staan op het podium.  Terwijl 

het Belgisch Vaderlands Lied door een harmonie wordt 
gespeeld,hijst de Koningin de Belgische driekleur. Een 

ontroerend ogenblik en vele Kempenaars zijn tot tranen toe 

bewogen. Voor meer dan 10.000 toeschouwers op een hel verlicht 
podium treden achetereenvolgend op met het beste uit hun 

dansreperorium : 

I. De Portugeese groep Rancho do Cartaxo. 

2.  De ALOUDE ST.-SEBASTIAANSGILDE UIT HERENTiLS met de 

'Molenmazurka en daarna vendelen de vaandelzwaaiers de Brechtse 
Figuren. Een uitbundig applaus juicht hen toe. 

3. De Bulgaren uit Plovdiv met een prachtige Rozendans 

4. Rancho da Gas do Povo de ALBE uit Portugal 

5. Spanje met een groep uit het Noorden uit La Coruna 

6. De Grupo de Danças Ribatejamos uit Santarèm zelf, een 
machtige groep van volksdansers van 6 tot … jaar oud) 

7. Uit De Verenigde Staten van Amerika de groep van de 

Universiteit van Brigham 

8. Frankrijk met een groep uit Sables d'Olonne. 
9.  De Portugese Groep uit Afife(Noord Portugal) 

10.  Ierland : The Attridge Iris Group 
11.  Italië met een groep uit St Vincent uit de Vallei van 

Aosta 

12. De machtige groep "Mar Alto" uit Nazaré van Portugal 

Om halfeen is dit onvergetelijk en boeiend schouwspel beëin-

digd, enig en indrukwekkend. Na een smakelijke verfrissing 
rijden we naar ons hotel te Oaldas waar we aankomen om drie 

uur. 

Iedereen is uiterst tevreden na deze heerlijke en 

onvergetelijke belevenissen. Twee woorden Portugees kent 



 

reeds iedereeh : "Obrigado "- dank u wel en " Vinho Verde = 
groene wijn die reeds alle eer werd aangedaan om zijn zoet-

reense smaak en zijn voor onze beurs zeer schappelijke prijs. 

Ook onze Herentalse Portugees Maurice Boeyen lust een deftig 

glaasje alvorens de slaapkamer op te zoeken. Afgelegde 
afstand : 116 km. 

 

 
ONS VERBLIJF IN PORTUGAL .
  

ZATERDAG 17 JUNI 

Iedereen heeft goed geslapen in Caldas da Rainha. Na het 
morgenmaal om 9 uur vertrekken we naar Santarèm voor de 

officiële ontvangst op het stadhuis.  Alle reisgezellen staan 
in nette en verzorgde gildekledij. Alle groepen uit het 

Buitenland zijn aanwezig behalve de Bulgaren, die pas in de 

namiddag zullen toekomen.De Hoofdman Jos Van Roey, de 

gildekoning Albert Lefebure en zijn dochter Liev als Koningin 

worden vooreerst ontvangen op het stadhuis in het bureau van de 
heer Burgermeester van Santarèm. Reeds worden geschenken 

uitgewisseld. Nadien worden alle groepen toegelaten in de 
receptiesalon. Een kleurijk festijn. In Franse taal worden alle 

aanwezigen verwelkomd door de Burgemeester en de raadsleden en 

officiëlen van de organisatie. De Hoofdman beantwoordt de be-
groeting ook in de Franse taal en drukt namens de Belgische 

afvaardiging zijn dank uit. In een weelderige lusttuin staan 
rijkgevulde tafels opgesteld met tientallen versnaperingen en 

lekkere hapjes, allerlei, dranken .  Het is iets enigs en 

onbeschrijfelijk. Overvloedig wordt er geproefd van al deze 
heerlijkheden. Om 3 uur wordt de optocht gevormd, die om 4 uur 

aanvangt. De vaandrig stapt voorop met de trommelaar, 

daarachter de drie vendeliers met de Leeuwenvlag, daarachter de 

Hoofdman, de Koning en Koningin, de muzikanten en dansparen, de 

andere gildebroers en zusters met de twee voetboogdragende 
gildebroeders. Tijdens de stoet die opstapt tussen meervoudige 

rijen van belangstellenden en toejuichende kijkers langs de 
bezonderste straten, wordt hier en daar een stukje 

Klapschottisch gedanst en de vendeliers oogsten een overvloedig 

succes met hun vaandelzwaaien.  Zo bereiken we het 
feestterrein. Om 7 uur begint er een stierenspel dat ons veel 

pret bezorgt. Om 8 u.30 wordt ons een avondmaal aangeboden in 
een restaurant van de tentoonstelling. Een kolonie van Belgen 

in Portugal verblijvend juicht ons toe en de Hoofdman 
overhandigt een tinnen schotel met het wapenschild van 

Herentals aan Mevr.Mulders, echtgeno-_ te van Mr Mulders, 

directuer van de Belgische Dienst van Toerisme en Handel in 

Lissabon. Om 10 uur begint het grote Volksdanstestval. Een na 

een wordt de vlag gehesen van elk land dat aanwezig is. 
De hoofdman, Koning en Koningin staan op het podium.  Terwijl 

het Belgisch Vaderlands Lied door een harmonie wordt 

gespeeld,hijst de Koningin de Belgische driekleur. Een 
ontroerend ogenblik en vele Kempenaars zijn tot tranen toe 

bewogen. Voor meer dan 10.000 toeschouwers op een hel verlicht 
podium treden achetereenvolgend op met het beste uit hun 

dansreperorium : 

II. De Portugese groep Rancho do Cartaxo. 
2 De ALOUDE ST.-SEBASTIAANSGILDE UIT HERENTiLS met de 'Molenma-

zurka en daarna vendelen de vaandelzwaaiers de Brechtse 
Figuren. Een uitbundig applaus juicht hen toe. 

8. De Bulgaren uit Plovdiv met een prachtige Rozendans 

9. Rancho da Gas do Povo de ALBE uit Portugal 

10. Spanje met een groep uit het Noorden uit La Coruna 

11. De Grupo de Danças Ribatejamos uit Santarèm zelf, een 



 

machtige groep van volksdansers van 6 tot … jaar oud) 

12. Uit De Verenigde Staten van Amerika de groep van de 

Universiteit van Brigham 

8.Frankrijk met een groep uit Sables d'Olonne. 
9. De Portugese Groep uit Afife(Noord Portugal) 

10. Ierland : The Attridge Iris Group 

11. Italië met een groep uit St Vincent uit de Vallei van Aosta 

13. De machtige groep "Mar Alto" uit Nazaré van Portugal 

Om halfeen is dit onvergetelijk eri boeiend schouwspel 
beëindigd, enig en indrukwekkend. Na een smakelijke verfrissing 

rijden we naar ons hotel te Oaldas waar we aankomen om drie 
uur. 

Iedereen is uiterst tevreden na deze heerlijke en 

onvergetelijke belevenissen. Twee woorden Portugees kent 

reeds iedereeh : "Obrigado "- dank u wel en " Vinho Verde = 
groene wijn die reeds alle eer werd aangedaan om zijn zoet-

reense smaak en zijn voor onze beurs zeer schappelijke 

prijs. Ook onze Herentalse Portugees Maurice Boeyen lust een 

deftig glaasje alvorens de slaapkamer op te zoeken. 
Afgelegde afstand : 116 km. 

 

ZONDAG- 18 JUNI : Tweede dag van het Festival 

Vanaf 9 u. verschijnen de reisgezellen aan de morgentafel, 

hebben of gaan hun zonda6splicht vervullen. Portugal is een zeer 

katoliek land; vele kristenen blijven gedurende gans de H.Mis 

geknield. 

Om IIu30 wordt afgereden naar Santarem waar wij om 13 uur aan de 

dis gaan in een keurig hotelsalon. Om 15 u.stappen we in de 

autocar om onder geleide van onze Gids Victor de richting van 

Patima te nemen.Daar komen we na 50 km.aan te 16 u. 

Wij bezoeken de machtige witte basiliek van O.L.Vrouw van de 

Rozenkrans waarvan dit jaar de 50e verjaring werd gevierd in 

aanwezigheid van Paus Paulus VI.De indrukwekkende esplanade de 

boom der verschijning en het kapelletje krijgt alle aandacht. 
Natuurlijk worden er vele zichtkaarten aangekocht en geschreven.   

Om 17 u.vertrekken we naar Batalha(8.000 inw.) waar we het 

machtig bouwcomplex bezoeken, een der merkwaardigste kerken en 

klooster van gans Europa,Santa Maria de Vitoria, in herinnering 

aan de veldslag van I385(onafhankelijk Portugal.(1388-1402). 

Ook het graf van de Onbekende Soldaat van Portugal is er 

ondergebracht samen met de herinneringzaal;de onvoltooide kapel 

verwerft veel belangstelling. Om halfzeven bereiken we Nazaré 

een zeer typisch vissersstadje met groot strand en karakterie- 

stieke klederdracht der vissersvrouwen waarvan er sommige 7 

rokken dragen. Om halfacht vertrekken wij door het mooie, 

bosrijke en heuvelachtige landschap terug naar Santarem.  Wij 

zingen liederen ter ere van onze gids Victor die zelf enkele 

Portugese slagers te gehore brengt.  Een tinnen schoteltje wordt 

hem als aandenken overhandigd met de nodige dankwoorden. 

Wij doen ons best aan een smakelijk avondmaal en juist om 22 u. 

arriveren we op het feestterrein voor de voorstelling. Weer alle 

groepen uit het buitenland en enkele andere uit Portugal treden 

succesvol onder overweldigende belangstelling.  Om halfeen volgt 

de slotfase.  Afgevaardigden van alle groepen verschijnen op het 

podium.  Ingenieur Celestino Graga de hoofdorganisator neemt het 

woord en dankt allen voor hun medewerking. Onze Gilde 

verbroedert gezellig in de grote restaurant en de flessen ver-

dwijnen haast zo snel als te komen.  In uiterst jouissante 

stemming vertrekken we om 2u3O naar Caldas,waar we gaan genieten 

van een verkwikkende nachtrust;volgende morgen zijn we vrij. 

Afgelegde afstand: 307 km. 



 

 

MAANDAG 19 JUNI : 

 

Om 12 u. wordt ons een zeer typisch menu voorgeschoteld en dat 

de verse vis geroosterd op houtskool en bewerkt met vele 

ingrediënten, ook de nadere schotels worden alle eer aangedaan 

met de bijpassende dranken. Om 14 u. starten we onder geleide 

van Mr en Mevr.Boeyen voor een prachtige tocht door de 

wondermooie natuur van zuid-Portugal en we belanden na heel wat 

klimmen en dalen;keren en draaien in het toeristenoord Sintra. 

Wij verfrissen even het keelgat en rijden verder door naar de 

zeekust te Colares waar we het meest westelijk gelegen punt van 

Europa bezoeken de Cabo da Roca, de Rotskaap;indrukwekkend is de 

vuurtoren en de ruige rotsblokken. Na enkele km. staan we weer 

aan de zee om het natuurwonder van de Boca do Inferno, de Muil 

van de nel te bewonderen, een vervaarlijke geul in de rotswanden 

waarin de woeste golven schuimend opklotsen. En langs de kust 

rijden we verder tot in het schone, luxueuze badstadje,prachtige 

huizen, hoge palmbomen en agaven met meterhoge stampers, het 

vermaarde ESTORIL. Langs de brede zeebaan bereiken  we de 

Portugese hoofdstad LISSABON. Reeds km. eerder zien wij het 

reuze standbeeld van het H.Hart op een sokkel van 110 m.hoog en 

het beeld zelf 20 m. bij nacht verlicht. 

Ook zien we machtige hangbrug over de Taag de grootste van 

Europa, 2250 m.lang in 1966 door Amerikanen gebouwd. 

Wij nemen gezamenlijk met alle buitenlandse groepen een avond-

maal in een ruime feestzaal en trekken dan naar het Sportpaleis 

nadat wij onze Gildekledij hebben aangetrokken. 

Om 22 u.begint het dansfestival in het s portpaleis.De Gilde 

behaalt een groot succes evenals de vendeiiers.  De Hoofdman 

overhandigt een tinnen schoteltje aan de buitenlandse vertegen-

woordigers en een paar stekken speelkaarten. 

Te middernacht trokken wij naar het hotel Pensao Astoria waar 

wij logeren en afscheid nemen van onze trouwe en dienst¬vaardige 

Portugese landgenoten Mr. en 'Mevr.Maurice Boeyën.Er wordt 

gespeecht en heildronken geslamanderd,nogmaals wordtde vinho 

veruè alle eer aangedaan. Om 3 uur vertoeft ieder in het land 

der dromen en droomt van”saludo amigos y hasta la vista! 

Gegroet vrienden en tot weerziens. 

Afgelegde afstand : 190 km. 

 

DINSDAG 20 JUNI    LISSABON – SALAMANCA 

 

De terugreis vangt aan.  Gezien de verre afstand wordt een 

snellere terugweg gekozen dan dezeueze die -origineel was 

voorzine langs het gebergte van Estralla. Wij verlaten Lissabon, 

de machtige havenstad over de reuzebrug Ponte Salazar. Door een 

tropisch landschap.met palmen,kurkeiken bereiken we de havenstad 

van de sardienenSétubal.  Weer zitten we in de prov. ALetejo 

waarvan wij het vruchtbaarste gedeelte doorrijden; overal mais-

en rijstvelden.tarwe en weilanden. Doorheen 

Marateca,Pegoës,Vendas komen we in Motemar waar een halfuurtje 

wordt halte gehouden.. Hier en daar stierenkudden onder bawaking 

van de Campinos te paard. Over Estremos bereiken we het witte 

stadje Elvas en middagmalen in de nette zalen van hotel de 

Arcada. Om 3 u.staan wc weer aan'de Spaanse douanen,vlak bij 



 

Badajos, dat we rechts laten liggen om de weg in te slaan naar 

Caceres,na de oude brug over de Guadiama-stroom overscreden té' 

hebben. Wij rijden nu door het barre landschap,het verschroeide 

woeste land  van de prov. Extramadura over de uitlopers van het 

gebergte Sierra de La Pêna de Franca en de Sierra de Gredos die 

we links en rechts in al hun grootsheid ontwaren.  Wij zijjn de 

stad Plasencia reeds een heel eind voorbij en bestijgen de 

bergpas Puerto de Béjar, die heerlijke panorama’s biedt.  In het 

stadje worden de dorstigen gelaafd.  In gezwinde vlucht want 

Fons duwt de gaspedaal diep in bereiken we de oude 

universiteitsstad SALAMANCA.  Wij logeren in het hotel 

Universalg , rua major 15.  De drukke studentenstad wordt fel 

bezocht ; de echte toeristen bezoeken de oude Romeinse brug , 

het universiteitsgebouw, deEcclesia, de kathedraal die 

schitterend verlicht zijn en vooral de wondermooie rechthoekige 

met bogen omrande markt de plaza Major.  Het is er druk als een 

bijenkorf, we vleien ons neder in de zoele lucht van een spaanso 

zomernacht en de caragillo,de cognac en de vino tino en de -café 

wordt smakelijk. binnengemepperd. -Overal zitten groepjes 

Gildebrocrs-en zusters én denken niet aan slapen gaan. 

Om 2 uur doven de lichten en trekken naar het hotel. 

Afgelegde afstand 563 km. 

 

WOENSDAG 21 JUNI' : . SALAMANCA - San SEBASTIAN 

 

Er werd voorgesteld vroeg te vertrekken'en onderweg het 

lunch¬pakket te verorberen. Reeds om 7 uur stappen we in de 

car.Wij rijden in de richting van Tordesilla waar zich een stuk 

van onze vaderlandse geschiedenis afspeelde in de I5e en 16 

eeuw.  Hier verbleef Joanna van Castillië, echtgenote' van 

Ellips de. Schone en moeder van Keizer Karei, 30 jaar opgesloten 

onder voorwendsel van krankzinnigheid.  Wij kunnen de stad niet 

inrijden wegens te smalle en klimmende straten.  Wij toèren 

verder naar de grote stad Valladolid,waar Kristoffel Colombus 

stierf. In een herberg nabij een benzinestation vallen we binnen 

en de mondvoorraad verdwijnt achter de kiezen. Wij rijden langs 

Palencia volgen de boorden van Rio Pisuerga doorheen het 

vruchtbare landschap en bereikn om 12 u. Burgos. De katedraal is 

open en we bezoeken dit machtig bouwwerk waarvan' elke zijkapel 

een echte kerk is: de kapel van de lijdende-Kristus ,het 

hoogkoor met de hoge koepel en vooral de. kapel van het gouden 

altaar maakt een overweldigende indruk.- Er~wordt smakelijk 

gegeten op het terras van het restaurant Bonfin.  Nadien wordt 

fel gewinkeld en om 2,30 u; rijden we verder.  Wij zitten weer 

in het Cantabrische gebergte en óver Vitoria,doorheen het land 

der Basken, staan we reeds te 18 u.in San Sebastian.Er wordt 

naar la Concha getrokken om te zwemmen en anderen gaan weer 

aankoopjes doen. 

Om 21 u.avondmaal.Er volgt een fantastische nacht want de 

laatste Spaanse peseta moet verdwijnen.  In het hotel ontvangen 

wij bezoek van Augutin,Ramon en José, spaansesme vluchtelingen 

uit de tijd van de Spaanse burgeroorlog; samen met hun echt-

genoten en verwanten wordt verteld over koetjes en kalfjes in 

het Spaans,het Frans en het Vlaams zo goed en kwaad als het 

gaat.  Natuurlijk doet de cafébaas goede zaken.In groepjes komen 

de reisgezellen beurelings aangestrompeld ,zeer bespraakt en 

levenslustig,Kempenaars op zwier! Om 2 uur is het overal rustig, 

hier en daar op een slaapkamer gilt een schaterlach. - Buena 



 

noche y a la manana.Goede nacht en tot morgënhl. 

Afgelegde afstand 482 km. 

 

DONDERDAG 22 JUNI : SAN SEBASTIAN - BRIVE(la Gaillarde) 

 

Om 9 uur start. Na 30 km. overschrijden we weer de Spaans-Franse 

grens te Irun en Hendaye. Over Bayonne rijden we langs de 

Oostkant van de Landës door Dax-St Paul,Tartas, Mont de Marsan 

onder de lommerrijke hoge pijnbomen en platanen. 

Over Casteljaloux doorheen de uitgestrekte wijnvelden van de 

pittige Sauterne-wijn bereiken we Marmande waar we smakelijk 

middagmalen in Hotel de Bretagne. Om. 2 uur rijden we verder' 

langs het lichtgolvend landschap tot 10 km. vóór Bergerac waar 

wij een typisch wijnestaminet ontdekken en daar wordt lustig 

gesnoept van de frisse Vin de Montbazillac. 

De felle zon is nog steeds van partij en over Bergérac be-

reiken we Perigueux en zwenken rechts af naair Brive.In de 

autocar is het rustig want de wijncaloriën laten hun 

uitwerking gevoelen.  Alleen de onvermoeibare en spitsvondige 

Albert Lefebure doet af-en toe spontane schaterlachen los-

knallen.  Zo belanden we om 19 u.te Brive waar we het grote 

Grand Hotel de Bordeaux inpalmen. Wij worden onverwacht be-

groet door Gildzuster Mevr.Verhaert en Juffr. M. Allaerts, 

gildebroeder L.Verhaert en Mr Herman Proost,echtgenoot van 

onze reisgezellin Hilda Crols die opvaart als een verschrikte 

haas en met betraande ogen haar lieve man omknelt; van een 

verrassing gesproken! Om 8 uur zitten wij aan de tafel.  Om 

halftien komt een afvaardiging van de ons welbekende 

volksdansgroep "la Bourrée Limousine" uit Brive ons ophalen en 

we trekken naar hun repetitielokaal .De président Dr Serre 

begroet ons met zijn bekende welsprekendheid. Er worden 

wederkerig enkele eigenstreekse dansen gepresenteerd en ge-

zellige gemeenschapsdansen uitgevoerd terwijl de flessen Rosé-

wijn gedurig aan ontkurkt worden. Er wordt gespeecht gezongen 

en verbroederd tot één uur in de morgen.We nemen afscheid van 

Dr Serre,Mevr.Buche, Roger ,Mr en Mevr.Eggézer Simone en 

Marie-Louise en diesmèer...nadat aandenkgeschenken werden 

overhandigd. Weer brult de VI.leeuw doorheen de nachtelijke 

rust..maar hij wordt tot "soudine" aangemaand! Bonne nuit et a 

demain zegt de wijnverzadigde Vlaming! 

Afgelegde afstand:453 km. 

VRIJDAG 23 JUNI : BRIVE - CHARIRES 

Om 9 uur verlaten we Brive, langs heuvelende landouwen van de 

Corèze-streek en de Limousin richt Pons de mototkop naar 

Limoges langs Urzerche.  10 km.voorbij de porseleinstad 

stoppen we in een drankbelegenheid. Wij rijden verder tot in 

Argenton sur Creuse waar we om één uur aankomen en 

middagmalen.Over Chateauroux en het département de 1'Indre en 

de Cher bereiken we het drukke stadje Blois aan de Loire.  Op 

het terras aan de rivierboord. wordt de warmte afgekoeld met 

allerlei producten. Over Chateaudun belanden we te CHARTRES( 

30.000 inw) waar we logeren in het prachtige hotel le Grand 

Monarque;Place des Epars 22.Na het smakelijke avondmaal wordt 

even in de stad rondgekuierd en om II u.zitten de reisgezellen 

genoeglijk in de hotel-Bar en wordt de afscheidsuur herdacht 

op Kempische. De hoofdman ligt vermoeid al tussen de lakens. 

Het is de laatste nacht op vreemde bodem, morgen zijn we 



 

thuis! Het .onweer dat Chartres rond 9 uur 's avonds overviel 
met hagel en donderslag is geluwd.Het weder is omgeslagen,we 

naderen België. 

Afgelegde afstand: 431 km. 

 

ZATERDAG 24 JUNI ; CHARTRES – HERENTALS 

 

Vertrek om 8u30.Enkele leden bezochten eerst nog de katedraal 

met de wereldvermaarde brandglasramen.Over Rambouillet steven 

we naar Versailles. Onderweg zienwe dat het noodweer(voorbode 

van de tornado van Dikkeveld en Oostmalle) lelijk huis heeft 

gehouden, afgerukte takken en gespleten bomen. Wij bezoeken het 

kasteel van Versailles(Lodewijk XIV) met de luxueuze 

zalen,wandtapijten en muurschilderingen, de zaal der slagvelden 

(Napoleon)  Even verpozen wij in de keurig aangelegde grootse 

tuinen. Na 20 km. rijden we Parijs binnen langs de Porte de St. 

Cloud, Fons de chauffeur kent de weg op zijn duimpje.  Over de 

prachtige Alexanderbrug over de Seine, stationeren we op het 

eiland waarop de Notre Dame-katedraal werd gebouwd. Wij bezich-

tigen het machtige gebouw en nadien wordt de dorst gelaafd en 

nog wat aankoopjes verricht. Wij maken èen korte omrit in Pa-

rijs en bewonderen Het Stadhuis, het Opera-gebouw, langs de 

winkelstraat Rue Rivoli even voorbij de Konink.Paleizen, links 

het louvre-museum, de Jardins des Tuilleries, de Champs 

Elysées,de Arc de Triomphe op de Place des Etoiles, de 

Eifeltoren,vlak voor de Ohamp's de Mars en de Militaire 

School,het Palais de Chaillot het Hotel des Invalides, voorheen 

hadden we reeds de Madeleine en het Pantheon gezien, de Place 

de la Concorde, de Obelisque. Langs de Moulin Rouge stoppen we 

aan het restaurant Le Panorama waar we middagmalen.  Om 4 uur 

starten we langs de rue la Fayette en de rue de Plandres naar 

de autostrade,waar Fons met volle gas oversnort tot voorbij 

Péronne. Over Cambrai belanden we te Valenciennes.Hier wordt 

nog wat Prans geld besteed . Over de Scheldebrug naderen wij de 

Prans-Belgische grens te Blanc-Misseron. Bij de douanen en de 

politie verloopt alles vlot. Er wordt besloten in één trek naar 

huis te rijden. Langs Bergen, Halle, Brussel, Mechelen en 

Noorderwijk komen we te HERENTALS aan om halfelf. .Einde van 
onze vertiendaagse trip.  

Pamilieleden en vrienden komen ons begroeten en de 

reisgezellen nemen langzaam van elkaar afscheid in het 

zijkamertje en het terras van de Zalm, nadat nog 4 flessen van 

de beste Franse wijn werden geledigd om stilaan weer aan het 

Vlaamse bier te gewennen. 

De reis naar Portugal is voorbij maar niet vergeten. 

Als hoofdman en reisleider danken wij alle gildeleden en reis 

gezellen hartelijk en welgemeend voor hun geleverde prestaties, 

hun hoffelijkheid, goede verstandhouding en 

kameraadschappelijke solidariteit. Onze gilde heeft volwaardig 

ons Land en Vlaanderen vertegenwoordigd op het 

Intern.Volkskundig Festival te Santarèm en Lissabon, tot roem 

van ons duurbaar Kempenland en vooral tot eer van onze geliefde 

aloude St.SEBASTIAANSGILDE. Dank en proficiat. 

De Hoofdman en reisleider :Jos Van Roey 

 

 



 

Gevolgd door lijst van de deelnemers (geherformateerd):  

1. Albert Slegers; gildegriffier – dans 

2. Mevr. Roza Slegers -dans 

3. Alb. Lefebure: drager der gildebreuk en financiemeester 

4. Mevr. Lefebure – dans 

5. Lieve Lefebure- gildekoninging 

6. Jef Bervoets – vannadrig 

7. Jos Gepts – fluitist 

8. Vermeerbergen Aug. Dans 

9. Alf. Baum – dans 

10. Huyen Marcel-dans en reisassistent 

11. Hasendonckx Fr. Dans 

12. Peeters Jan-trommelaar-dans 

13. Mevr. Demeulemeester- dans 

14. Mariette V.d.Bosch -harmonikaïste 

15. Mevr. De Kok Dora – gildezuster 

16. Verhaegen Maria – id. 

17. Mr. Venmans – violist(Turnhout) 

18. Mevr. Venmans – Turnhout 

19. Mevr. Matthé – dans (Beerse) 

20. Mevr. Proost-Crols Hilda (dans-Turnhout) 

21. Mr. Dewyndt – dans- fotograaf Turnhout 

22. Mevr; Dewyndt Rafke – dans id. 

23. Van  Passel Fr. -dans (Tongerlo-) 

24. Mevr. Van Passel-V. Dijk dans - Tongerlo 

25. Dresseleers Ach. Tamboer Tielen 

26. Mevr. Dresseleers M. dans 

27. Dugaucqier G. Berchem 

28. Vorsselmans J. voetboogdrager en Vlaamse Leeuw-Kalmthout 

29. Hendrickx P. id. 

30. De Weerdt Fr. Boechout 

31. Mevr. De Weerdt FR. Boech. 

32. Kenis Jos vendelier -Loenh 

33. Brughmans Alf. Id. 

34. V.Hasselt Jan id.Loenhout 

35. Michiels Marieke (dans-Minderh.) 

36. Mevr. Van Roey Gerry 

37. Fons V.d.Eynde autocarvoerder Noorderwijk 

38. Van Roey Jos – Hoofdman en reisleider 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
 


