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Een kort voorwoord van Bart Jansen 
 
In deze nieuwsbrief geven we meer informatie over de dansdag in het Nederlands Openluchtmuseum 
(NOM), en sluiten af met enkele foto’s geschoten op de kinderdansdag in Den Haag van afgelopen 
zondagmiddag.  Er zijn twee foto’s van de theatervoorstelling op zaterdagavond 28 mei tijdens de 
sectormeeting Centraal en Noord Europa in Akoesticum in Ede. Als laatste een uitnodiging voor de 
jubileumviering op 18 juni ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van dansgroep Oriënt uit Culemborg 
 
Save nog steeds de datum: zondag 2 oktober 2022  
De najaarsdansdag met workshop nieuwe Nederlandse dansen is op zondag 2 oktober 2022 in De Bilt. 
De workshop wordt geleid door Annemieke van Wijk en Marco Campman 

 
 
Programma Presentatie Levende Nederlandse Folkloredans in het NOM in Arnhem 
 
Op deze reeds eerder in onze vorige nieuwsbrief aangekondigde Presentatiedag zullen de dansgroepen 
Ralda en Pieremachochel op zondag 19 juni ons immaterieel erfgoed van de Levende Nederlandse 
folkloredans laten zien in het midden van het Nederlands Openluchtmuseum op het Zaanse Plein.  
 
Beide dansgroepen treden die dag 3 keer op bij het Zaanse Plein:   

- Dansgroep Ralda treedt op om 11.00 uur, 13,30 uur en 15.00 uur.  
- Dansgroep Pieremachochel treedt op om 11.30 uur, 14.00 uur en 15.30 uur.   

 
Ralda 
 
Ralda is precies 50 jaar geleden opgestart en we mogen dus ons jubileum vieren met alle groepen die Ralda 
rijk is. Van de allerkleinsten tot aan de seniorengroep, van de recreatieve groepen en de theatergroepen. 
We gaan er een groot feest van maken.  
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Vanaf het prille begin hebben we 
internationale folklore van over de hele 
wereld gebracht, maar hebben we ook onze 
eigen Nederlandse folklore geprobeerd 
zoveel mogelijk in ere te houden en tentoon 
te stellen.  
 
Ralda gebruikt traditionele folkloristische 
dansen in choreografieën die speciaal 
gemaakt zijn om in theaters te kunnen 
dansen en op vele festivals over de hele 
wereld.  
 

 
 
 
Niet alleen kijkt Ralda naar het 
traditionele dansmateriaal, 
maar ook naar prachtige 
tradities die Nederland kent.   
 
Alles wordt samengebracht in 
humoristische, vrolijke en toch 
traditionele choreografieën 
waarbij Ralda gebruik maakt 
van de vele traditionele 
folkloristische kostuums vanuit 
heel Nederland.  
 
 
 
Op 19 juni zal door Ralda de volgende dansen en dansseries worden gebracht: 

 Parapluutje (kindergroep) 
 De Boerenplof  
 6 vliegen en één klont suiker 
 Hollands Glorie 
 dansen met het publiek: De bravade, de boanopstekker, de waarzegger en de beukenwals. 
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Pieremachochel  
 

 

Wij zijn meer dan 45 jaar actief 

en hebben een ruim repertoire 

aan traditionele en nieuw 

gemaakte Nederlandse dansen.  

 

 

 

 

 

 

Wij voeren onze dansen uit met 

begeleiding van ons eigen orkest. Wij 

hebben ervaring met zowel optredens op 

podiums als tussen het publiek en willen 

ook altijd graag met belangstellenden 

samen een dans uitvoeren, ook dansen 

met kinderen behoort tot de 

mogelijkheden.  

 

 

 

 

Wij voeren onze dansen uit in 

de traditionele Zeeuwse dracht 

uit Westkapelle.  

 

In het programma van 19 juni 

laten we verschillende dansen 

zien uit Nederland en daarin 

steeds iedere keer een 

kinderdans. 
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Deze zondag richten we een kraam in met informatie over ons erfgoed met foto- en PR materiaal. 
Natuurlijk komt daar informatie van Ralda en Pieremachochel te liggen. Maar we nemen die dag ook 
verkregen materiaal van De Plaggenmeijers uit Rekken mee naar het Nederlands Openluchtmuseum.  
Om 13.00 uur zullen wij  een enkele ondersteuner van ons erfgoedzorgplan en een van onze ereleden van 
stichting Levende Folklore welkom heten op deze Presentatiedag van de Nederlandse Folkloredans.  
 
En het allerbelangrijkste voor die dag is dat er gedanst wordt en daarbij wordt zeker het publiek 
uitgenodigd om met ons mee te dansen in het Openluchtmuseum aan de Hoefferlaan 4 te Arnhem  

 
 

Foto’s van het kinderdansfestival van 
12 juni 2022 in Den Haag.  
 
Vier kindergroepen zetten hun beste beentje voor, 
eerst een workshop en later op de middag 4 
optredens van: 
- Kindergroep Nipah en Stichting Jeugd en Muziek  
uit Den Haag met dansen uit Nederland, 
- Kindergroep Vereniging Abovian uit Den Haag met 
dansen uit Armenië,  
- Kindergroep van Dansacademie Natraj uit Den 
Haag met dansen uit India en  
- Kindergroep Jan Pirrewit uit Schoten (België) met 
dansen uit Vlaanderen.  
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Twee foto’s van de 
dansvoorstelling  
met de  slotdans 
met dansers uit alle 
deelnemende 
dansgroepen bij de 
voorstelling van de 
CIOFF sectormeeting 
van Centraal en 
Noord Europa op 28 
mei 2022. 
 
Twee jonge dansers 
van Kansemble, 
Myrthe Kalma en 
Adrian Jodzio, 
hebben het 
aangedurfd hun 
eerste choreografie 
te maken met deze 
slotdans. 
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Viering 50 jarig bestaan volksdansgroep Oriënt met jubileumdag zaterdag 18 juni 
 
Rond 1968 werd er in Culemborg bij Piep-Inn gedanst door mensen van de Stichting Jeugdgemeenschap 
Culemborg. Deze activiteiten leidden ertoe dat er een groep van 25 mensen ontstond die startte met het 
volksdansen. In 1972 kreeg de groep de naam Volksdansgroep Oriënt en werd een zelfstandige vereniging. 
Van begin af aan is de dansgroep altijd betrokken geweest bij de Culemborgse gemeenschap door 
optredens op o.a. braderieën, Koninginnedagvieringen (waaronder natuurlijk 1991 met veel landelijke 
aandacht, omdat Willem Alexander en Pieter van Vollenhove met ons mee dansten), in de 
verzorgingshuizen, de scholen enz. Vaak is er ook samengewerkt met de Gemeente in bijvoorbeeld de 
organisatie van Culemborg Bijvoorbeeld, Dance City en Culemborg 700. De band met zustergemeente 
Hoogstraaten (België) is aangehaald en resulteerde in diverse uitwisselingen over en weer. Verder hebben 
we Culemborg op de kaart gezet in binnen- en buitenland tijdens onze talrijke deelnames aan (verre) 
festivals in Nederland en van Frankrijk tot China, Korea, Syrië en Amerika. 
Zeer veel Culemborgse kinderen hebben kennisgemaakt met volksdansen op onze speciale 
kindergroepslessen, waar we helaas wegens te weinig belangstelling in 2012 mee zijn moeten stoppen. 
Momenteel bestaat Volksdansgroep Oriënt uit een recreantengroep en een presentatiegroep. 

 
Als dansgroep bestaan we 50 
jaar en daar willen we niet 
zomaar aan voorbij gaan. Na 
twee jaar een Coronastop lukt 
het ons helaas niet om dit jaar 
zelf een voorstelling te 
organiseren, maar we kunnen 
wel een feestje bouwen met 
activiteiten die we zelf heel leuk 
vinden.   
Twee leuke besloten activiteiten 
hebben we al achter de rug, een 
gastles Albanees van Sibylle 
(oud-lid van onze groep) en een 
Djembé avond met Peter 
Elbertse uit Culemborg.  
 

Jubileumdag zaterdag 18 juni   
 
We organiseren een heel leuk 
openbaar programma met ’s 
middags de Culemborgse groep 
Maggies Wedding, om gezellig 
Iers en Schots mee te dansen, en 
’s avonds een optreden van 
Internationaal Dansensemble 
Paloina uit Amsterdam!  
 
Van zaterdag 18 juni t/m dinsdag 
21 juni op dezelfde locatie, naast 
het station Culemborg, is er een 
tentoonstelling over 50 jaar 
Oriënt.  
Voor meer info zie de website  
 www.volksdans-culemborg.nl 

http://www.volksdans-culemborg.nl/

