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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.

authentieke klederdracht of een getrouwe kopie daarvan. Daarbij worden
originele sieraden en attributen uit de bijbehorende tijd gedragen.
Het Schampeljoen bestaat uit 30 leden waarvan ongeveer 20 leden nog
actief dansen en de overige leden showen kostuums.
De vereniging en/of de leden bezitten dan ook diverse kostuums. Een opsomming? Marken, Volendam, Scheveningen, Katwijk, Brabant, NoordLimburg, diverse Zeeuwse kostuums, Veluwe, Hindelopen, Terschelling,
Groningen, Vlaardingen, Delft-Rijnland, Zuid-Hollandse eilanden, Urk,
Staphorst enz. enz.
Deze kostuums bestaan onder andere uit daagse-, werk-, rouw- en zondagsedracht.

Bericht van de penningmeester
Een aantal donateurs heeft de jaarlijkse bijdrage 2016 voor het Platform
nog niet voldaan. Ik verzoek dan ook deze donateurs hun bijdrage z.s.m. te
voldoen, en tegelijkertijd de donatie voor 2017 over te maken.
Jan van der Meulen, penningmeester.

Van Platform naar Levende Folklore
Al ruim een jaar maakt het voltallige bestuur van het Platform deel uit van
het Landelijk Overleg Levende Folklore. Wij zijn enthousiast bezig de Nederlandse Folklore een breder draagvlak te geven en zullen hier ook in de
toekomst verder mee gaan. Wij willen de huidige naam Platform Nederlandse Folklore wijzigen in Levende Folklore. De statuten van de stichting
Platform Nederlandse Folklore zullen als basis gehandhaafd blijven Wij
zullen u op de hoogte houden van de toekomstige ontwikkelingen.

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
kostuum- en dansgroep Schampeljoen uit Dordrecht zich voorstellen.

Kostuum- en dansgroep Schampeljoen uit Dordrecht

Tevens is de groep een volksdansgroep en brengen ze diverse, zeer afwisselende volksdansen uit verschillende tijden en streken van Nederland
en soms ook buitenlandse dansen in buitenlandse kostuums. Tijdens onze
optredens geven wij ook uitleg over de verschillende kostuums.
Zo bieden we bij optredens een afwisselend programma!
De groep treedt regelmatig op in verzorgings- en verpleeghuizen, bij verenigingen, op braderieën en andere feestelijkheden in de regio, maar ook
gaan we regelmatig verder van huis. Zoals de Keukenhof, Zuiderzeemuseum, het eiland Tiengemeten en soms naar het buitenland.

Het Schampeljoen bestaat al ruim 25 jaar en is opgericht om de verzameling van een uit de hand gelopen hobby te showen. Het woord Schampeljoen is de benaming voor een patroon van een de keuvel van de ZuidHollandse eilanden en deze naam past dus helemaal bij ons als klederdrachtgroep.
De groep stelt zich ten doel het in stand houden van de verschillende klederdrachten uit alle windstreken van Nederland. Door het showen van de
klederdrachten probeert men belangstelling te wekken en te houden voor
dit stukje Hollandse folklore. De dans optredens gebeuren dan ook in
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Op donderdagavond is het onze oefenavond onder leiding van een danslerares in de Prinsemarij in Dordrecht van 20:00-22:00 uur. Wij zijn op zoek
naar nieuwe leden om onze dansgroep aan te vullen.
Wij hopen dit nog jaren te mogen doen. Op onze website kunt u terecht
voor boekingen, aanmeldingen als nieuw lid en overige vragen:
www.schampeljoen.nl
Joke Gouw, Secretaris Schampeljoen

Dutch Dance Championship
In het najaar 2017 zal het Dutch Dance Championship plaatsvinden, georganiseerd door het Platform i.s.m. met het Landelijk Overleg Levende Folklore. Dansgroepen kunnen zich hiervoor aanmelden en kunnen laten zien
hoe zij de folklore levend houden en doorgeven aan een nieuwe generatie.
Meer informatie over aanmelding, data en locatie zullen spoedig bekend
worden gemaakt.
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Aktiviteiten

Musea

11 maart, Utrecht
Nederlands Danshuis Pieremachochel. Programma nog niet bekend.
Adres: 3G huis, Bernadottelaan 23, 3527 GA Utrecht.
Tijd: 20.00 uur. Toegang: 7,50 euro.
Info: e-mail: info@dansgroeppieremachochel.nl
www.dansgroeppieremachochel.nl

Gehele jaar, Amsterdam
Klederdrachtenmuseum . Het Klederdrachtmuseum van Nederland belicht
het vakmanschap, de artisticiteit en de passie waarmee de Nederlandse
klederdrachten tot stand zijn gekomen. De collectie omvat een dwarsdoorsnede van de streekdrachten en volkskunst per regio. Iedere streek heeft
zijn eigen dracht, met daarbinnen variaties per dorp en per levensfase,
zoals die van een huwelijk of rouwperiode. Het museum telt 7 kamers, geschilderd in de voor een bepaalde regio kenmerkende kleuren en motieven. Per kamer komen ook verhalen van de dragers aan bod, die uitleg
geven over de functie van de getoonde kleding uit onder andere Volendam,
Marken, Hindeloopen, Staphorst, Spakenburg en Zeeland.
Adres: Herengracht 427, 1017 BR Amsterdam.
Tijd: ma t/m zo 10-18 uur.
Info: 020-8452399, info@hetklederdrachtmuseum.nl
www.hetklederdrachtmuseum.nl

8 april, Utrecht
Nederlands Danshuis Pieremachochel. Programma nog niet bekend.
Adres: 3G huis, Bernadottelaan 23, 3527 GA Utrecht.
Tijd: 20.00 uur. Toegang: 7,50 euro.
Info: e-mail: info@dansgroeppieremachochel.nl
www.dansgroeppieremachochel.nl
13 mei, Utrecht
Nederlands Danshuis Pieremachochel. Nederlandse dansen olv Annemieke van Wijk, na 22 uur dansen opver-zoek met begeleiding van het Pierorkest.
Adres: 3G huis, Bernadottelaan 23, 3527 GA Utrecht.
Tijd: 20.00 uur. Toegang: 7,50 euro.
Info: e-mail: info@dansgroeppieremachochel.nl
www.dansgroeppieremachochel.nl

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

10 juni, Utrecht
Nederlands Danshuis Pieremachochel. De dansgroep Oriënt uit Culemborg
zal een kort optreden verzorgen, daarna dansen opverzoek met begeleiding van het Pierorkest. Adres: 3G huis, Bernadottelaan 23, 3527 GA
Utrecht. Tijd: 20.00 uur. Toegang: 7,50 euro.
Info: e-mail: info@dansgroeppieremachochel.nl
www.dansgroeppieremachochel.nl

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, e-mail: info@museumzowast.nl
www.museumzowast.nl
gehele jaar, Dokkum
Admiraliteitshuis Met o.a. Friese kostuums.
Adres: Museum Admiraliteitshuis, Diepswal 27, Dokkum.
Tijd: ma-za 10-17 uur, koopzondagen 13-17 uur.
Info: 0519-293134, e-mail: info@museumdokkum.nl
www.museumdokkum.nl
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gehele jaar, Ede
Erfgoedmuseum Ede, in oude stationsgebouw, met o.a. klederdracht.
Adres: gebouw Cultura, Molenstraat 45.
Info: 0318-619554, e-mail: info@historischmuseumede.nl,
www.historischmuseumede.nl

gehele jaar, Noordhorn
Kostuummuseum De Gouden Leeuw.
Adres: Langestraat 48, Noordhorn, Tijd: do t/m vr 13-17 uur.
Info: 0594-503804, e-mail: degoudenleeuw@planet.nl,
http://home.kpn.nl/pilat004/

gehele jaar, Enkhuizen
Zuiderzee museum, binnenmuseum en buitenmuseum.
Adres: Wierdijk 12 – 22 1600 AA Enkhuizen.
Info: 0228 - 351111, e-mail: info@zuiderzeemuseum.nl,
www.zuiderzeemuseum.nl

gehele jaar, Sint-Oedenrode
Museum van Brabantse Mutsen.
Adres: Kerkstraat 20, St. Oedenrode.
Tijd: di-za 10-16 uur. Info: 06-12395222,
sintoedenrode.wordpress.com/

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 o.a.: 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-zo: 11/13-17 uur.
Info: 0113-228883, e-mail: info@hmdb.nl , www.hmdb.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 13-17 uur en volgens afspraak
Info: 0413-260126, e-mail: info@museumdemuts.nl ,
www.museumdemuts.nl

April- november, Hindelopen
Museum Hindelopen.
Adres: Dijkweg 1, 8713 KD, Hindelopen.
Tijd: ma-vr 11-17, za en zon: 13:30-17 uur
Info: 0514 521420 , e-mail: info@museumhindeloopen.nl ,
www.museumhindeloopen.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 klederdrachtzaal.
Adres: Achterbaan 82; Huizen.
Tijd: di t/m za van 10-17 uur. feestdagen gesloten.
Info: 035 525 0223, e-mail: info@huizermuseum.nl, www.huizermuseum.nl
gehele jaar, Katwijk
Katwijks museum, met o.a. uitgebreide collectie klederdrachten en accessoires uit Katwijk en Rijnland.
Adres: Voorstraat 46, Katwijk. Tijd: di t/m za van 10-17 uur.
Info: 071 - 401 3047, e-mail: info@katwijksmuseum.nl,
www.katwijksmuseum.nl

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