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Sa Bestuurswisseling

Donateurs
De doelstelling van de Stichting
Platform Nederlandse Folklore
is het verbeteren van het imago
van de Nederlandse folklore,
vooral op het gebied van de
dans en dansmuziek en het
verbeteren van de kennis op
kostuumgebied.
Onze wens is niet primair zelf
activiteiten organiseren, maar
ze bekend en toegankelijk te
maken voor belangstellenden.
Wil je verzekerd zijn van onze
informatie en/of steun je onze
doelstellingen, dan kun je donateur worden van onze stichting.
Voor verenigingen is dit €23,50
per jaar en voor particulieren
€7,50 per jaar.
Hiermee kunnen we voor onze
donateurs de driemaandelijkse
nieuwsbrief verzorgen en hebben we financiën voor eigen
evenementen.
Het verschuldigde bedrag kun
je overmaken op rekening:
NL80 RABO 0171 5130 45 ten
name van Stichting Platform
Nederlandse Folklore te Heeze.

De Spierdijker Dansers beschikken over zeven muzikanten waaruit per
optreden een keuze wordt gemaakt. Zo worden o.a. de contrabas, violen
en accordeons bespeeld. Gedanst wordt in het zondagse kostuum met
Noord-Hollandse oorijzer en kant, dat door de gewaardeerde boerenstand
tijdens de zondagse kerkgang, verjaardagen, bruiloften en andere hoogtijdagen tussen 1850 en 1920 gedragen werd. Spierdijk is een behouden
dorp, de ouderen hebben tot 1960 het kostuum wekelijks gedragen. De
japonnen van de dames zijn van verantwoorde hedendaagse stoffen gemaakt, wel naar oude patronen en foto’s uit overlevering. De heren dragen
een zwart lakens pak met hoge hoed, bestaande uit een kniebroek, rokjas
en gekleurd vest waarop de horlogeketting goed tot zijn recht komt. De
Spierdijker Dansers blijven zich presenteren in hun Westfriese kostuums
en gehoopt wordt dat hiermee de traditie en het culturele erfgoed van hun
eigen streek bewaard blijft. Het programma bestaat uit walsen, polka’s,
menuetten, boerendansen, schetsen en anekdotes.
Na 34 jaar, vond dus in 1976 de heroprichting plaats. Vanaf die tijd floreert
de vereniging, welke in het voorjaar van 2016 40 jaar bestaat.

Groepen stellen zich voor
Het Platform heeft een aantal groepen als donateur en het leek ons een
goed idee de groepen de gelegenheid te geven zich aan de donateurs voor
te stellen. Elk nummer zullen we een groep vragen een stuk te schrijven,
zodat we een beeld krijgen hoe groepen de Nederlandse Folklore in dans,
muziek en kostuum aan anderen tonen en uitdragen. Deze keer zal de
dansgroep de Spierdijker Dansers zich voorstellen.

Een beknopte geschiedenis van de Spierdijker dansgroep.
In Spierdijk was ooit de eerste dansgroep van Nederland en Westfriesland.
De eerste Spierdijker dansgroep is ontstaan uit de jeugdbeweging van enthousiaste jongens en meisjes. De groep is opricht in mei 1935 door een
tweetal mensen, een speelman met mook (trekharmonica) en dansleiding
was in handen van de hoofdmeester van de school.
Op uitnodiging van de feestcommissie van Purmerend werd in 1938, ter
ere van het 40 jarige regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina, gedanst
en gezongen.Tijdens een samenkomst van het Westfries Genootschap in
1941 werd een optreden verzorgd tijdens een Westfriezendag in de Rijp.
Deze gebeurtenis werd vreugdevol omschreven in de jaarbundel van het
Westfries Genootschap, hoe succesvol en opzwepend het optreden was.
Hierna volgende meerdere optredens.
Catastrofaal: De twee wereldoorlog, in 1943 heeft geen goed gedaan, een
razzia door de Duitse bezetter. Alle mannen van het dorp en de regio werden opgeroepen. Beide kernpersonen van de groep zijn op brute wijze van
hun leven beroofd. Hierdoor viel de groep uiteen. Na de oorlog is geprobeerd de groep weer bij elkaar te krijgen. Er was geen levende muziek en
dansleiding meer. Het ontbrak aan enthousiasme. Cassettebandjes en CD
spelers bestonden nog niet.
Heroprichting: De Spierdijker Dansers, opgericht in 1976, telt momenteel
50 leden. De groep dankt haar naam aan het Westfriese kerkdorp Spierdijk, wat 10 km ten westen van Hoorn en 6 km van Heerhugowaard ligt.
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1-3 april, Keukenhof, Lisse
Waan u in het Holland van de 19e eeuw met optredens van Folklore groepen in klederdracht.
Tijd: 10-16.30 uur.
Info: www.keukenhof.nl/nl/ontdek-hetpark/evenementen/Oudhollandsweekend

Inspiratiedag Levende Folklore
30 januari j.l. gehouden in Culemborg
Zo’n honderdtien folkloreliefhebbers kwamen op zaterdag 30 januari in
Culemborg bij elkaar voor deze eerste inspiratiedag. Deze dag werd georganiseerd met steun van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en was bedoeld om de deelnemers handvatten aan te reiken en
hen te ondersteunen bij het doorgeven en delen van hun kennis van folklore. De dag was ingedeeld in een aantal workshops: Presentatie en Podiumvaardigheden, Muzikaal begeleiden, Dansen met kinderen, Choreografie, Kostuumonderhoud, Festivalrichtlijnen, Folklore als Immaterieel Erfgoed en tot slot een gezamenlijk optreden. Het uitgebreide verslag is op de
website van het Platform te lezen.
www.platformnederlandsefolklore.nl

9 april, Utrecht
Nederlands Danshuis Pieremachochel. Engelse contradansen olv Marieke
van Leersum en muzikale begeleiding door Kees Mook, Saskia Jonger en
Cocky van de Burgt en overige leden van het Pierorkest, na 22 uur dansen
op verzoek olv het Pierorkest.
Adres: Buurthuis ’t Bokkie, Elandplein 25 te Utrecht.
Tijd: 20.00 uur. Toegang: 7,50 euro.
Info: 020-6373024, info@dansgroeppieremachochel.nl
www.dansgroeppieremachochel.nl

Agenda

9 april, Hollum, Ameland
District Noord van de Federatie voor Folkloristische Groepen Nederland
organiseert deze dag op Ameland, Hollum.
Info: www.amelandgenealogie.nl/volksdansindex.htm

11 maart, Emmen
Optreden van oa de Folklore groep ’t Aol Volk in het theater de Muzenval
Info: www.aolvolkemmen.nl, www.mijnmuzeval.nl
12 maart, Utrecht
Nederlands Danshuis Pieremachochel. Nederlandse dansen olv Harry
Bakhuis, na 22 uur dansen op verzoek olv het Pierorkest.
Adres: Buurthuis ’t Bokkie, Elandplein 25 te Utrecht.
Tijd: 20.00 uur. Toegang: 7,50 euro.
Info: 020-6373024, info@dansgroeppieremachochel.nl,
www.dansgroeppieremachochel.nl

30 april, Hengelo
De Hengelose markt bestaat op 30 april en dat moet gevierd worden. Op
deze datum gaat een groot gedeelte van de Hengelose binnenstad 150
jaar terug in de tijd. Oude ambachten, Oud Hollandse spelen, Koetsen
Keerls, oude kledij!
Info:
www.bureauhengelo.nl/nl/agenda/evenementen/agenda_id,57709/150jaar-markt-hengelo

20 maart, Heerhugowaard
Trekharmonica-orkest GLOP olv Frans Tromp. Dit bijzondere orkest, uniek
in Nederland, laat zien wat er op dit kleine instrument onder professionele
leiding mogelijk is. Het repertoire dat GLOP speelt is speciaal door Frans
Tromp voor de trekharmonica geschreven. Naast de ‘gewone’ tweerijer
komen er ook grotere harmonica’s in dit orkest voor. Voor de laagste klanken zorgt een bas-harmonica. De nieuwe melodieën zijn meerstemmig en
vinden hun oorsprong in onze traditionele muziek.
Adres: café de SWAN, Middenweg 178, 1702 HE Heerhugowaard.
Tijd:14.30 uur, zaal open om 14.00 uur.
Toegang: gratis, na afloop gaat men met de pet rond.
Info en opgave: Otto en Liesbeth Zaagsma, tel. 072-5715062

14 mei, Utrecht
Nederlands Danshuis Pieremachochel. Nederlandse dansen olv Bert van
der Meer, na 22 uur dansen op verzoek olv het Pierorkest.
Adres: Buurthuis ’t Bokkie, Elandplein 25 te Utrecht,
Tijd: 20.00 uur, Toegang: 7,50 euro,
Info: 020-6373024, info@dansgroeppieremachochel.nl
www.dansgroeppieremachochel.nl

3

21 mei, Bad Nieuweschans
Workshop Nederlandse dans + dansend buffetbal olv Bert van der Meer,
muzikale begeleiding van huisband Overstag.
Adres: de Akkerschans, Bunderweg 14, 9693 BS Bad Nieuweschans.
Tijd: 14-21 uur, Toegang 40 euro incl. buffet bij betaling voor 10 mei, na
deze datum is de toegang 45 euro.
Info en aanmelding: moniek.jacobs@ziggo.nl

Musea
Gehele jaar, Apeldoorn
Adres: Paleis Het Loo Nationaal Museum, Koninklijk Park 1, Apeldoorn
Tijd: di t/m zo en feestdagen 10.00-17.00 uur
Info: 055-5772400, www.paleishetloo.nl
Gehele jaar, Arnhem
Nederlands Openluchtmuseum
Adres: Schelmseweg 89, 6816 SJ Arnhem,
Info: 026-3576111 www.openluchtmuseum.nl

21 mei, Enter
Enterse ganzenmarkt, met optredens van de Enterse Leesanghers, de
Enterse Klompendansers, Diepenheimse Kinderdansgroep De Krummels.
Info: www.uitzinnig.nl/festivals_en_evenementen/b8d7d168-38cd-4b049c32-169f7cadb937/Enterse-Ganzenmarkt.aspx

gehele jaar, Broek op Langedijk
Museum “Zo was’t”. Met vaste collectie. Mode en streekdracht vanaf 1800
tot 1930
Adres: Dubbelebuurt 15a, Broek op Langedijk
Tijd: ma t/m vr 11.00-16.30 uur, za en zo 12.00-16.30 uur
Info: 0226-341963, info@museumzowast.nl
www.museumzowast.nl

28-29 mei, Enkhuizen
Klederdrachtfestival in het buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum. Dit
jaar speciale aandacht voor de rouwkleding ivm het thema “Overspoeld”/
Verschillende klederdrachtgroepen uit plaatsen van de voormalige Zuiderzee geven ook dans- en zangoptredens en presentaties.
Info:
www.zuiderzeemuseum.nl/nl/450/evenementen/klederdrachtfestival/?id=43
19

gehele jaar, Dokkum
Het museum het Admiraliteitshuis bezit o.a. een fraaie collectie Friese kostuums, floddermutsen en merklapppen.
Adres: Museum het Admiraliteitshuis, Diepswal 27, Dokkum.
Tijd: ma t/m za 10-17 uur, op koopzondagen 13-17 uur.
Info: 0519-293134, e-mail: info@museumdokkum.nl
www.museumdokkum.nl

11 juni, Utrecht
Muziekworkshop olv Johan Verbeek. Tijd: 14-17 uur.
Toegang: 20 euro. Adres: Buurthuis ’t Bokkie, Elandplein 25 te Utrecht.
Info: 020-6373024, info@dansgroeppieremachochel.nl
www.dansgroeppieremachochel.nl

heropening museum halverwege het jaar, Ede
Het Historisch museum Ede wordt verbouwd en zal medio 2016 als Erfgoedcentrum opnieuw haar deuren openen.
Info: 0318-619554, e-mail: info@historischmuseumede.nl
www.historischmuseumede.nl/
Het museum is met ingang van 1 januari 2016 gesloten en opent media
2016 als Erfgoedcentrum opnieuw haar deuren.

11 juni, Utrecht
Nederlands Danshuis Pieremachochel. Nieuw Nederlands olv Bartien van
Dam en Reinier Jonkeer. De deelnemers van de muziekworkshop van ‘s
middags zullen voor de begeleiding zorgen. Na 22 uur dansen op verzoek
olv het Pierorkest.
Adres: Buurthuis ’t Bokkie, Elandplein 25 te Utrecht.
Tijd: 20.00 uur. Toegang: 7,50 euro.
Info: 020-6373024, info@dansgroeppieremachochel.nl
www.dansgroeppieremachochel.nl

april-oktober, Epe
Veluws streekmuseum Hagedoorns Plaatse, tentoonstelling “Aangekleed
gaat uit”, 100 jaar Veluwse uitgaansdracht.
Adres: Ledderweg 11, Epe.
Tijd: di-vr 11-17 uur, za en zo 13.30-17 uur.
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Info: 0578-627162, e-mail: info@hagdoornsplaatse.nl
www.hagedoornsplaatse.nl

meest ingewikkelde patronen voor kun kinderen. Was er nog tijd over, dan
borduurden ze ondermutsen en prachtige beursjes voor zichzelf.
Ook de Huizer ‘breimeisjes’ schitteren in deze tentoonstelling. Zij gingen
als onderdeel van hun opvoeding naar naai- en breischooltjes om dit ambacht te leren; je zag ze dag en nacht met breipennen in de weer. Dit is
prachtig vastgelegd in olieverf door Wally Moes en te zien op historische
foto’s.
Adres: Achterbaan 82, Huizen
Tijd: di t/m za 10.00 - 17.00 uur, feestdagen gesloten
Info: 035 525 0223, info@huizermuseum.nl, www.huizermuseum.nl/

gehele jaar, Enkhuizen
Zuiderzee museum, binnen- en buitenmuseum.
Ga mee met de Reis rondom de Zuiderzee en laat je meevoeren langs
topstukken uit de collectie, persoonlijke verhalen en interactieve opstellingen over het leven aan de voormalige Zuiderzee. Ontdek wat de verschillende plaatsen met elkaar verbindt en onderscheidt: tradities, dialecten,
streekdrachten, ambachten, handel.
Adres: Wierdijk 12 – 22, 1600 AA Enkhuizen
Info: 0228 - 35 11 11, info@zuiderzeemuseum.nl
www.zuiderzeemuseum.nl

gehele jaar, Katwijk
Katwijks museum, met oa uitgebreide collectie klederdrachten en accessoires uit Katwijk en Rijnland.
Adres: Voorstraat 46, Katwijk
Tijd: di t/m za 10.00 tot 17.00 uur
Info: 071-401 30 47, info@katwijksmuseum.nl,www.katwijksmuseum.nl/

gehele jaar, Goes
Museum de Bevelanden . Het museum is gevestigd in een voormalig
klooster, dat ook lange tijd als weeshuis dienst heeft gedaan. In het museum zijn permanente tentoonstellingen over oa: merklappen, de stad Goes
en Bevelandse klederdracht. Op zolder worden de streekdrachten (klederdracht) van de Bevelanden van de laatste 150 jaar getoond.
Adres: Singelstraat 13, Goes,
Tijd: ma-vrij 11-17 uur, za en zo 13-17 uur
Info: 0113228883, info@hmdb.nl, www.hmdb.nl

gehele jaar, Middelburg
Het Zeeuw Museum, collectie streekdrachten, sieraden en accessoires
Adres: Abdijplein, Middelburg
Tijd: di t/m zo 11-17 uur
Info: www.zeeuwsmuseum.nl

gehele jaar, Hellendoorn
Streekdrachten op de nieuwe museumzolder. Een opstelling van de collectie van Wielent Harms.
Adres: Erve Hofman, Hofmanstraat 2, Hellendoorn.
Tijd: di t/m vr 14-17 uur.
Info: 0548-654500, www.oaldheldern.nl

gehele jaar, Noordhorn
Kostuummuseum De Gouden Leeuw,
Adres: Langestraat 48, Noordhorn,
Tijd: do t/m vr 13.00-17.00 uur
Info: 0594-503804, degoudenleeuw@planet.nl, home.kpn.nl/pilat004/
april-oktober, Noordwijk
Museum Noordwijk, met oa streekdrachten van Noordwijk.
Adres: Jan Kroonsplein 4, Noordwijk.
Tijd: di-za 11-17 uur, zo 14-17 uur.
Info: 071-3617884.
Museum Veldzicht, overzicht van het agrarisch verleden van Noordwijk.
Adres: Herenweg 114, Noordwijk. Tijd: za en zo 14-17 uur.
Gezamenlijke info: www.g-o-n.nl, klederdracht@g-o-n.nl

gehele jaar, Huizen
Het Schoutenhuis, in het Huizer museum zijn o.a. tentoonstellingen te zien
die een beeld geven van de historie van Huizen. Aparte klederdracht zaal.
HuiZgebreid - van Toen tot Trend. Verlengd tot 26 maart 2016 !
De tentoonstelling HuiZgebreid biedt een fraai inkijkje in de naai- en breicultuur van Huizen, vanaf eind 19e eeuw. Het is een hommage aan de
vrouwen die vroeger ware hoogstandjes maakten met naaien, borduren en
breien. Van stoere schipperstruien, befjes en werkhandschoenen voor hun
mannen, tot mutsen, shawls, ingenieuze merklappen en mofjes met de
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april t/m oktober, Oldebroek
Boerderijmuseum De Bovenstreek.
Adres: Bovenstraatweg 10-1, Tijd ma t/m za 10-17 uur.
Info: 0525-631457, e-mail: bovenstreek@hetnet.nl
www.museumoldebroek.nl
Sint-Oedenrode
Museum van Brabantse Mutsen.
In verband met restauratie van het pand (rijksmonument) tot eind april
2016 gesloten.
Info: www.mutsenmuseum.nl
18 april t/m 12 augustus, Spakenburg
Klederdracht en Visserijmuseum, tentoonstelling “Tussen Droom & Daad”,
Emigranten uit Bunschoten Spakenburg.
Adres: Kerkstraat 20, Spakenburg.
Tijd: ma t/m za 10-17 uur. Info: 033-2984634,
e-mail: secretariaat@kenvmuseum.nl, www.kenvmuseum.nl
april t/m oktober, Staphorst
Museumboerderij, men toont u de veelzijdige en kleurrijke cultuur van
Staphorst.
Tijd: di t/m za 10-17 uur,
Info: 0522-462526, e-mail: museumboerderij@staphorst.nl
www.museumboerderijstaphorst.nl
gehele jaar, Uden
Museum de Muts, folkloremuseum met Brabantse poffers uit 1850-1950.
Adres, Hurk 101, Uden
Tijd: iedere 1e zondag van de maand van 13.00-17.00 uur en volgens afspraak,
Info: 0413-260126, info@museumdemuts.nl, www.museumdemuts.nl
april t/m oktober, Urk
Museum het oude Raadhuis.
Adres: Wijk2-2, Urk.
Tijd: ma t/m za 10-16 uur.
Info: 0527-683262, e-mail: museum@opurk.nl, www.museum.opurk.nl

www.platformnederlandsefolklore.nl
www.facebook.com/PlatformNederlandseFolklore
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