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Een kort voorwoord van Bart Jansen 
 
In deze nieuwsbrief kijken we terug  op de kinderdansdag van 12 juni in Den Haag en de dansdag van 19 
juni in het Nederlands Openluchtmuseum (NOM).  
Daarna een kort bericht over de samenwerking met de FFGN. Van dansgroep Oriënt uit Culemborg is een 
verslag binnengekomen van hun jubileumviering op 18 juni ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan.  
Maar we beginnen deze nieuwsbrief met informatie over de dansdag “Nieuwe Nederlandse dansen” op 
zondag 2 oktober 2022 in De Bilt. De workshop wordt geleid door Annemieke van Wijk en Marco Campman 
 

 
 
Dansdag Nieuw Nederlands op zondag 2 oktober in De Bilt 
 
Zondag 2 oktober organiseert Stichting Levende Folklore een dansdag “Nieuw Nederlands” met 2 
dansworkshops.  
 
Op het programma staan nieuw gemaakte Nederlandse dansen uit het repertoire van dansgroep 
Pieremachochel.  De dansen worden aangeleerd door 2 enthousiaste dansdocenten, Annemieke van Wijk 
en Marco Campman. De workshops worden begeleid door het orkest van Pieremachochel. 
 
Locatie: Cultuur & vergadercentrum H.F. Witte in De Bilt. 
Volg voor de routeplanner Alfred Nobellaan De Bilt (parkeerplaats) 
 
Het programma van deze dansdag ziet er als volgt uit: 
 
13.00 – 13.30 uur inloop 
13.30 – 15.00 uur workshops 
15.00 – 15.30 uur pauze 
15.30 – 17.00 uur workshops 

                 Foto van het bal Voetje voor voetje 7 maart in De Bilt 
 
Geïnteresseerde dansers kunnen zich aanmelden via bijgaand opgaveformulier of via de website.  
De kosten voor deelname bedraagt € 20,= . Voor donateurs bestaat een korting van € 2,50.  
 
Het verzoek is om voor zondag 25 september het bedrag over te maken naar bankrekeningnummer   
NL 80 RABO 0171 5130 45 t.n.v. Stichting Levende Folklore o.v.v. Levende Folklore De Bilt. 
 
We hopen op zoveel mogelijk deelnemers om daarmee de levende Nederlandse folkloredans door te geven 
aan vele folklore dansers. Dat verdient de Levende Nederlandse folkloredans.  
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Terugblik op het kinderdansfestival van 12 juni 2022 in Den Haag.  
 
In de nieuwsbrief van juni 2022 stonden al mooie foto’s van de deelnemende groepen van het 
kinderdansfestival in Den Haag. Het doel om kinderen van verschillende dansgroepen met elkaar in contact 
te brengen is gelukt. Zij hebben volop genoten van het samen dansen met andere dansgroepen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dankzij het succes van deze kinderdansdag heeft Levende Folklore besloten om een vervolg te organiseren, 
maar dan in een ander deel van Nederland. Het voorstel is om met kinderdansgroepen uit Oost Nederland 
en kinderdansfestival te organiseren. Guus van Kan is gevraagd om de kar te trekken. 
De datum is voorlopig vastgesteld op 18 maart 2023. De voorbereidingen zijn inmiddels begonnen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Terugblik op de Presentatie  
Levende Nederlandse Folkloredans  
in het NOM op 19 juni 2022 
 
Het Nederlands Openluchtmuseum (NOM) heeft 
voor haar zomerprogramma 2022 10 immaterieel 
erfgoedgemeenschappen uitgenodigd om zich te 
presenteren op een van de zondagen gedurende de 
zomer en een zondag in het winterprogramma.  
 
Op zondag 19 juni was de Stichting Levende Folklore 
aan de beurt om haar erfgoed van de Nederlandse 
Folkloredans te laten zien aan het publiek in het 
NOM met optredens van de dansgroepen Ralda en 
Pieremachochel.   
 
De foto’s in dit artikel van deze optredens komen 
van Jan van der Meulen en Pieremachochel. 

              Foto hierboven: Heropbouw in de middag van de infokraam na de regenbuien in de ochtend. 
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De dag begon erg regenachtig. Het programma werd verplaatst naar een overdekte ruimte bij de picknick 
loods. Het was daar niet groot, erg donker, maar droog en dat is terug te zien op de foto’s.  
 

De dansgroepen bereiden zich voor op hun optredens in de ochtend in de Picknick loods 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinderdansgroep van Ralda      Pieremachochel 

 
 
Gelukkig waren de weersberichten voor de middag een stuk beter en is alles verplaatst naar het grote en 
centrale plein van het NOM, het Zaanse plein.  
Daar was wel veel publiek die konden genieten 
van de middagoptredens, Zij werden ook 
uitgenodigd om mee te dansen, waaraan velen 
gehoor aan hebben gegeven.  
 
Leuk om te zien, die dag, dat wanneer  Pierema-
chochel het publiek uitnodigt om samen met hen 
mee te dansen, de dansers van de kindergroep 
van Ralda als eerste in de kring staan om mee te 
doen met Pieremachochel. Dat hielden zij de hele 
dag vol, terwijl ze zelf ook erg druk waren met 
hen eigen optredens van Ralda.   

 
Zie foto hiernaast 
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Foto rechts:  
We zijn in de middag  verhuisd naar het Zaanse Plein 
  
 
 
Foto onder: 
Ralda danst enthousiast in het rond.  
  
 

 
 Foto onder: Pieremachochel springt hoog op. 

 
 
In de pauze vroeg de stichting op het Zaanse Plein aandacht voor het resultaat dat de Nederlandse 
Folkloredans op de Nederlandse Inventaris Immaterieel Erfgoed  is geplaatst. In de aanvraagprocedure was 
het belangrijk dat de aanvraag van het erfgoed van de folkloredans door anderen werd ondersteund. Twee 
van de ondersteuners waren vandaag aanwezig en zo konden we Carolien Verhoeven van het Culinair 
Historisch Erfgoedcentrum en Annemieke van Wijk, volksdansdocent Nederlandse dans, in het zonnetje 
zetten evenals erelid Frans Tromp, muzikant, die veel betekend heeft voor de ontwikkeling en verbreiding 
van de muziek die bij deze folkloredansen horen. Zij kregen als dank een ‘Levende Folklore’-goodiebag met 
inhoud. Na het applaus werd het gauw weer tijd om te gaan dansen. 
 
 
 
Foto hiernaast:  
Prachtig dat zoveel 
publiek meedanst. 
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Op de foto hieronder leden van kindergroep Ralda die al de hele dag heel enthousiast meedansen samen 
met andere aanwezige toeschouwers met de publieksdansen van Pieremachochel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op het eind van de dag konden we terugkijken op een succesvolle dag. Dansers en muzikanten toonden 
zich opgetogen dat zij deze dag mee konden doen, een prachtige gelegenheid om als dansgroep te laten 
zien hoe leuk het kan zijn om je passie van het folkloredansen te tonen met vlotte dansoptredens in een 
omgeving van een openluchtmuseum.  
 
Als stichting hopen we het gevoelde enthousiasme van deze dag door te mogen geven voor de toekomst 
met het organiseren van andere activiteiten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Contacten met FFGN 
 
De contacten met de FFGN waren na het overlijden van FFGN voorzitter Rob Posthumus enige tijd 
uitgesteld. In de zomer werd bekend dat Rijk van Doorn tijdelijk de functie van het voorzitterschap op zich 
ging nemen. Eind augustus hebben zowel het bestuur van de FFGN als het bestuur van Levende Folklore 
afgesproken om in het najaar een gezamenlijke bestuursbijeenkomst te organiseren. Dat gaat begin 
november gebeuren.  Onderwerpen zijn op welke manier kunnen we meer met elkaar samenwerken, wat 
kunnen we  van elkaar leren en hoe kunnen we elkaar stimuleren met als doel: het levend houden van de 
folkloredans in Nederland.     
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Viering 50 jarig bestaan volksdansgroep Oriënt met jubileumdag zaterdag 18 juni 
Geslaagde jubileumdag voor Volksdansvereniging Oriënt Culemborg 
Zaterdag 18 juni was een zonovergoten aaneenschakeling van indrukken en ervaringen. 
Volksdansvereniging Orient nodigde Maggies Wedding en Dansensemble Paloina uit en stelde dans 
centraal op haar jubileumdag in de Gelderlandfabriek. Leden, oud-leden en dansliefhebbers uit 
Culemborg en verder weg, vierden samen het vijftigjarig jubileum. 
 
Tijdens de Ceilidh van Maggies Wedding in de middag was het ‘t allerwarmst, maar dat hield niet veel 
mensen tegen om de vloer op te komen en mee te doen met Caller Carieke. 
Onverwachts op een dansvloer terechtkomen, het kan je zomaar overkomen. Toeristen zagen 
bijvoorbeeld op de dag zelf een aankondiging en kwamen meedansen, andere bezoekers hadden ‘s 
middags een voorstelling verwacht, maar werden uitgenodigd om mee te dansen. De Ceilidh van 
Maggies Wedding was een dansfeest, we dansten met een volle zaal, klein en groot, oud en jong. 
Alleen kijken kon ook, er waren in totaal ruim 60 mensen. plus het orkest en de caller, Carieke, die 
vanuit Groningen gekomen was. De caller telde mee en legde alles op een vrolijke en duidelijke 

manier uit. 
 
Wethouder Mischa Peters van Culemborg 
kwam ook naar de Gelderlandfabriek en zij 
feliciteerde 
bestuur en leden van de vereniging namens 
het college van burgemeester en 
wethouders met het 
jubileum. Ze kwam voorbereid en had haar 
dansschoenen bij zich en danste mee met de 
schotse 
dansen begeleid door Maggies Wedding. 
 

’s Avonds een prachtige voorstelling van Dansensemble Paloina met een volle tribune vol 
enthousiaste mensen, een iets langere pauze vanwege de hitte en de benodigde tijd voor de dansers 
om al hun kostuums achter het toneel te kunnen wisselen. Tijdens de voorstelling stonden de 
zijdeuren van de zaal open, vanwege de warmte, zo kwam het dat niet alleen het publiek, maar ook 
toevallige voorbijgangers, de goedgeoefende ensembleleden, konden zien dansen op de schitterende 
live muziek. 
 
De avondvoorstelling was een indrukwekkende reis door 
Europa, uitgebeeld door dansen en 
prachtige muziek en liederen. Ondanks de hoge 
temperatuur dansten de dansers onverstoorbaar. Er 
zijn heel wat koffers en kleerhangers de 
Gelderlandfabriek ingesjouwd voor negen 
kostuumwisselingen, inclusief hoofdversieringen en 
accessoires. De prachtige kostuums leverden een 
mooie verscheidenheid op. De choreografieën waren 
&#39;theatraal&#39; - er zat een verhaal achter. Het 
publiek was lovend. 
 
De organisatie verraste de muzikanten en dansgroep na afloop met een jubileumtraktatie, en dankzij 
de sponsoring van de lokale Hema ook alle bezoekers! 
De tentoonstelling met foto’s van vijftig jaar geleden tot nu, albums vol verhalen, kleurrijke kostuums 
en verrassende herinneringen was het weekend ook te bewonderen en maandag 20 juni en dinsdag 
21 juni nog in de Gelderlandfabriek te zien. 
De organisatie, artiesten en bezoekers mogen terugkijken op een geslaagde gouden jubileumdag. 
 


