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Nieuwsbrief Stichting Levende Folklore  
Secretariaat:   
                                                                              
Bettie Zijlstra  
telefoon: 06-51600787 
E-mail: info@levendefolklore.nl  
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https://www.facebook.com/levendefolklore/ 
 
Redactie: Lynda Hoekstra, Jan van der Meulen en Lily Hartogs    

                                              Eindredactie: Bart Jansen             nummer 96 / december  2021 

 
 
Inhoud: 

- de officiële bijschrijving in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland 
- Optredens door donateurs dansgroepen in het Nederlands openluchtmuseum in 2022 
- Activiteiten uit het borgingsplan: kinderdansfestival op 9 april 2022 in Den Haag 
- Contacten met de FFGN  
- Donateursactie “Donateur werft Donateur” 

 
 
Voorwoord door Bart Jansen 
Nu ik dit voorwoord zit te schrijven, tussen de kerstdagen en oud en nieuw, zitten we met heel Nederland 
weer in een nieuwe lockdown. Het betekent weer opnieuw allerlei beperkingen, zoals het aantal gasten in 
huis, niet binnen mogen sporten en voor dansgroepen het stilleggen van alle verenigingsactiviteiten.  
Gelukkig hebben we op 6 november het certificaat Immaterieel Erfgoed kunnen ondertekenen, waardoor 
ons erfgoed van de Nederlandse folkloredans officieel is bijgeschreven op de Inventaris Immaterieel 
Erfgoed Nederland.  In deze nieuwsbrief gaan we verder in op te plannen activiteiten in 2022, onze 
borgingsactiviteiten en het gevoerde overleg met de FFGN en een donateursactie.  
 
Vanaf deze plaats wens ik namens het bestuur alle lezers van deze nieuwsbrief een gelukkig nieuwjaar 
en we hopen dat vele dansactiviteiten in 2022 weer door mogen gaan. 
 
Alle foto’s in deze nieuwsbrief hebben betrekking op de officiële bijschrijving van 6 november.  

 
 
Officiële bijschrijving in de Inventaris 
Immaterieel Erfgoed Nederland 
Op zaterdag 6 november was het eindelijk zo ver!  
Tijdens de IE-dag in Utrecht “Borgen voor morgen” , 
georganiseerd door het Kenniscentrum Immaterieel 
Erfgoed Nederland (KIEN), vond de ondertekening 
plaats door Jan van der Meulen en Lily Hartogs 
namens onze stichting Levende Folklore en Marco 
van Baalen, directeur van het KIEN. Jan en Tjitske van 
der Meulen kwamen in een Friese streekdracht. 
Lynda Hoekstra was ook aanwezig bij de 
ondertekening.           Zie foto hiernaast. 

 
Een mooi moment voor onze stichting, want er is lang 
uitgekeken naar deze officiële bijschrijving.  
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In het bijzijn van alle deelnemers van deze IE 
dag en van twee mensen die onze aanvraag 
van harte hebben ondersteund (Ineke 
Strouken en Carolina Verhoeven) en 
bestuurslid Lynda Hoekstra ontvingen we uit 
handen van de directeur van het KIEN het 
certificaat.         
Op foto links v.l.n.r. Carolina Verhoeven, Jan 
Vermeulen, Lily Hartogs, Ineke Strouken en 
Tjitske van der Meulen. 
 
Nu kunnen we aan de slag met het plannen 
en organiseren van borgingsactiviteiten.  

 
We mogen als stichting nu officieel bijgaand logo met 
tekst gebruiken,   zie het logo hiernaast.   
 
We kregen na de ondertekening een vlag en 
een standaardje mee. Ook kregen we de 
regels voor het gebruik van het logo.  
 
In ieder geval hebben we het logo al in ons 
briefpapier ingebouwd. 
 
Ook de aangesloten donateur dansgroepen 
hebben een mail gekregen van het bestuur 
dat zij ook het logo mogen gebruiken in hun 
schriftelijke en online  publicaties.  
 
Op onze bestuursvergadering van half  
november vierden we nog een klein feestje 
met de vlag op de achtergrond, het certifi-
caat en een klein standaardje. Zie foto rechts 

 
 
Optredens door onze aangesloten donateurs dansgroepen in het NOM  
Op bovengenoemde IE dag hadden onze bestuursleden ook contact met Karin Huisman van het Nederlands 
Openluchtmuseum (NOM) in Arnhem. Daar hoorden zij van de plannen van het NOM om in haar 
jaarprogrammering 2022 presentaties te organiseren van de verschillende Nederlandse immaterieel 
erfgoedorganisaties.  In december kregen we het inschrijfformulier voor de immaterieel 
erfgoedorganisaties. Als stichting hebben we dit intakeformulier al ingevuld en verzonden naar het NOM. 
Voor eind januari 2022 verwachten we een nader overleg met de afdeling Programmering van het NOM om 
de planning te bespreken van de mogelijkheden voor optredens in het zomerprogramma van het NOM.  
Medio december hebben onze 10 donateur dansgroepen een mail van ons gekregen met het inschrijf-
formulier met de vraag of zij mee kunnen en willen werken aan een optreden in het NOM in 2022. 
Inmiddels hebben al vijf dansgroepen zich aangemeld voor deze optredens en verwachten begin januari 
nog meer aanmeldingen van onze donateur dansgroepen.  
 
We hopen dat dit kan leiden tot inspirerende presentaties waarin we ons immaterieel erfgoed van de 
Nederlandse folkloredans aan publiek in het NOM kunnen tonen. Er zal ook van onze kant veel reclame 
hiervoor gemaakt worden zodat zoveel mogelijk liefhebbers naar het NOM komen. We willen op die dagen 
aandacht geven aan onze bijschrijving in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland en daarbij ook onze 
ondersteuners van ons erfgoed bij betrekken.  
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Borgingsactiviteit: een kinderdansfestival op 9 april 2022 in Den Haag.  
Een van de borgingsactiviteiten is de aandacht voor de jeugd- en kinderdans. Om daar extra op in te haken 
zijn er plannen om op zaterdag 9 april 2022 een kinderfestival te houden in Den Haag, indien dit volgens de 
dan geldende coronaregels mogelijk is.   
Voor deze dansdag is in ieder geval de Haagse kinderdansgroep Nipah onder leiding van Annemieke van 
Wijk  uitgenodigd. We willen ook een kinderdansgroep uit België uitnodigen omdat we merken dat in 
Vlaanderen relatief veel meer kinderdansgroepen bestaan dan in Nederland. Met deze uitwisseling willen 
we ontdekken welke factoren er bestaan dat in Vlaanderen de kindervolksdans een betere bestaanszeker-
heid hebben dan in Nederland. Want eigenlijk kan gezegd worden dat we in Nederland met een lantaarntje 
op zoek moeten gaan waar kinderdansgroepen actief zijn en floreren.  
Nog steeds kunnen kinderdansgroepen uit Nederland die hieraan mee willen doen zich aanmelden bij het 
secretariaat van de stichting Levende Folklore.   
Dit keer is de kinderdansdag in Den Haag gepland. Het plan is wel om in de toekomst een kinderdansdag in 
het Noorden of Oosten van Nederland te organiseren met enkele daar aanwezige kinderdansgroepen.   
 

 
 
Contacten met FFGN  
Zoals al eerder vermeld hebben Lily Hartogs en Bart Jansen gesprekken gevoerd met 2 leden van de FFGN 
(Herman Bouman van de Iesselschotsers en Fred Engberink van de Soester Boerendansgroep) om elkaar te 
informeren over hoe het er voor staat met de verschillende folkloristische dansgroepen in relatie tot het 
immaterieel erfgoed van de Nederlandse folkloredans. De FFGN is namelijk een van de ondersteuners bij de 
aanvraag voor plaatsing op de inventaris. Na het gesprek medio september, waarbij vele borgingsacties uit 
ons erfgoedzorgplan doorgesproken zijn, werd afgesproken om het bestuur van de FFGN bij te praten over 
de verschillende overleggen van de laatste twee jaar. Uiteindelijk is er half december een gesprek geweest 
in Soest met de nieuwe FFGN secretaris Willem Dudink en FFGN bestuurslid Rijk van Doorn.  
 
Verschillende onderwerpen zijn nogmaals aan de orde geweest. Naast het constateren van de al lang 
bestaande vergrijzing bij de dansers van de dansgroepen en de pogingen om de folklore uit eigen streek 
aantrekkelijker te maken voor het publiek zijn ook de verschillende borgingsacties doorgesproken.  
 
Dit heeft geleid tot de conclusie om de borgingsacties die meespelen bij de folkloristische dansgroepen 
verder door te spreken met het FFGN bestuur.  
Doel is om op termijn enkele onderwerpen uit de borgingslijst in beeld te brengen bij de folkloristische 
dansgroepen.  
. 

 
 

Donateursactie:  Donateur werft donateur 
Om de achterban van stichting Levende Folklore te vergroten heeft het bestuur bedacht om een 
donateursactie op te zetten onder de titel “ Donateur werft Donateur”  
Het zou mooi zijn als we op deze manier enkele nieuwe leden kunnen verwelkomen bij Levende Folklore.  
 
De aanbrengende donateur ontvangt een voucher van € 3,=  extra bovenop de korting die donateurs al 
krijgen op onze activiteiten of dansdagen.  Deze bon is twee jaar geldig. 
De nieuwe donateur ontvangt ter verwelkoming een tegoedbon voor een representatiegeschenk, 
inhoudende een Levende Folklore-notitieblokje met Levende Folklore-pen in een linnen tas met opdruk 
‘Levende Folklore’.  
Deze tegoedbon kan door de nieuwe donateur ingeleverd worden bij een van de bestuursleden of tijdens 
een van onze activiteiten.  
Aanmelden kan door het sturen van een mail met de naam en adresgegevens, telefoon en email adres van 
de nieuwe donateur en je eigen naam  naar het secretariaat info@levendefolklore.nl   
De actie loopt tot en met 30 april 2022. 
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