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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.

Toen bleek dat de Ljouwerter Skotsploech, die de uitnodiging had ontvangen, niet genoeg deelnemers bij elkaar kon krijgen om zo’n lange reis te
maken, besloot Jan van der Meulen, dansleider van Leeuwarden, om ook
de overige Friese Folkloregroepen te polsen, zodat er gezamenlijk wel aan
het verzoek kon worden voldaan. Er hebben zich toen in totaal 32 personen aangemeld waarvan er uiteindelijk 29 zijn afgereisd, samen met een
paar boeren, Tsjêbbe Hettinga en Anneke Douma en ook gedeputeerde
Sjoerd Galema was van de partij. Twee dansparen waren al in Nieuw
Zeeland en hebben zich daar bij de groep aangesloten.
Toen na terugkomst bleek dat de meeste deelnemers de groep bij elkaar
wilden houden, om later nog eens met elkaar op reis te kunnen gaan, is
besloten er voorlopig geen vereniging of stichting van te maken, maar gewoon een vrijblijvende groep enthousiaste dansliefhebbers. In augustus
2013 is de groep met 20 personen naar een Festival in BosniëHercegovina geweest. Ook dit was weer een superleuk uitstapje en dit jaar
zijn wij met 25 leden en 20 genodigden naar Krakau geweest waar wij
hebben opgetreden op het festival aldaar. Bezoeken aan AuschwitzBirkenau , de beroemde Wieliczka zoutmijn en een stadswandeling door de
joodse buurt stonden hier o.a. op het programma.

Bestuurswisseling
Het bestuur van de Stichting Platform Nederlandse Folklore is in samenstelling gewijzigd. Wij hebben, helaas, afscheid moeten nemen van onze
penningmeester Hans van Buuren. Hij heeft samen met Max van Hofweegen aan de wieg gestaan van het ontstaan van het Platform. In al die
jaren eerst als voorzitter en later als penningmeester heeft hij nauwgezet
en betrouwbaar zijn taken met enthousiasme uitgevoerd. Nogmaals Hans,
dank voor al je werk! Vorig jaar al had hij aangekondigd er mee te willen
stoppen, zodat wij de tijd hadden om een opvolger te zoeken. Onze nieuwe
penningmeester is Jan van der Meulen, hij maakt al een aantal jaren deel
uit van ons bestuur, en wij zijn blij dat hij het beheer over onze financiën wil
overnemen.
Ook verwelkomen wij een nieuw bestuurslid, Lynda Hoekstra. Zij zal zich
bezig gaan houden met onze Facebook pagina.
Onze secretaris Max van Hofweegen heeft aangegeven dat hij volgend jaar
wil gaan stoppen. Hierbij een oproep voor een nieuwe secretaris of suggesties wie we eventueel voor deze taak kunnen benaderen.

Groepen stellen zich voor

Een ieder die al lid is van een Friese Folkloredansgroep, en bereid is een
aantal zondagen in het jaar te komen oefenen in Marrum, kan zich zonder
meer bij deze groep aansluiten, echter wel als paar.
Wij mogen ons gelukkig prijzen met de muzikanten die altijd op oefendagen en optredens live spelen.
In februari 2015 heeft de groep zich als Stichting laten inschrijven bij de
KvK.
De groep telt momenteel 34 actieve leden, waarvan 14 mannen, 15 vrouwen, 4 speellieden en 1 die uitleg geeft over de verschillende kostuums.
Verder hebben zich ook al een aantal mensen aangemeld die onze Stichting financieel willen ondersteunen.
De gemiddelde leeftijd van de groep ligt ruim boven de 65 jaar, maar het
enthousiasme waarmee wordt gedanst is er zeker niet minder om.
De groep oefent ongeveer 6x per jaar in Marrum en we hebben zo’n 20
dansen op het repertoire. Omdat de leden uit de gehele Provincie Friesland
komen, kunnen wij ook meerdere drachten laten zien.
De kostuums die wij dragen zijn de modedrachten van 1820 t/m 1860, de
Hindelooper en de Terschellinger dracht. De reden hiervan is dat alle personen al bij een plaatselijke Folkloregroep dansen of spelen. De kostuums
zijn bijna allemaal eigendom van de dansers en muzikanten. De diversiteit
aan kostuums wordt door het publiek dan ook als zeer verrijkend en mooi
ervaren.

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 Fryske Dûnsers zich voorstellen.

De Fryske Dûnsers
Is een samengestelde groep Friese Folkloredansers die ook allemaal lid
zijn van een andere Friese Folkloredansgroep.
De groep is ontstaan in 2010 toen de Provincie een Friese delegatie met
o.a. een Folkloregroep naar Nieuw Zeeland wilde sturen om daar de “Friezen om utens” warm te maken voor “Fryslân Ferbynt”, dat zou een wereldwijd netwerk moeten worden van mensen die zich verbonden voelen met
Friesland. In 2012 zou daarvoor een groot internationaal evenement
plaatsvinden in Friesland.
(helaas heeft dit evenement door geldgebrek nooit plaatsgevonden).
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Wij zijn in contact gekomen met het Platform tijdens de dans- en demonstratiedag in Koedijk vorig jaar, en zijn kort daarna donateur van het Platform geworden.

Tijd: 20.00 uur. Toegang: 7,50 euro.
Info: 020-6373024, info@dansgroeppieremachochel.nl
www.dansgroeppieremachochel.nl

Agenda

31 oktober, Dordrecht
Dans- en Demonstratiedag georganiseerd door het Platform Nederlandse
Folklore.
Deelnemende groepen:
Mie Katoen, Tilburg
Nuvodah, Numansdorp

11-13 september, Arnhem
Openluchtmuseum: evenement “Beleef landleven”.
Vrijdags: optredens van de Lebbenbrugge-dansers en Rekken”
Zaterdag: optredens van de Folkloregroep Gooi en Eemland Dansers
Zondag: optredens van de Fryske Dûnsers
Adres: Schelmseweg 89, 6816 SJ Arnhem,
Info: 026-3576111, www.openluchtmuseum.nl
12 september, Oud Gastel
Volksdansvereniging Tschaveska organiseert een workshop Nieuw Nederlands olv Bert van der Meer.
Adres: Het Veerhuis, Veerkensweg 22, Oud Gastel.
Tijd: 13.30-17.00 uur.
Toegang: 10 euro, incl. koffie/thee.
Opgave en info: Wilma Slooters: 06-40146432, of goof.slooters@home.nl

Reuzegom, Leuven (B)

12 september, Utrecht
Nederlands Danshuis Pieremachochel. Dansbal olv van het Pierorkest,
dansen op verzoek.
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

Schampeljoen, Dordrecht

Talima, Sliedrecht

19 september, Broek op Langendijk
Nationale Folklore dag, georganiseerd door de Blokkerder dansgroep
Info: 06-2492 9940 of info@blokkerderdansgroep.nl
www.blokkerderdansgroep.nl/informatie.htm
10 oktober, Utrecht
Nederlands Danshuis Pieremachochel. Dansen uit Zuidwest Frankrijk olv
Pascale en Guus de Mari, met begeleiding van “De vrolijke muzikanten” en
het Pierorkest, na 22 uur dansbal met dansen op verzoek.
Adres: Buurthuis ’t Bokkie, Elandplein 25 te Utrecht.

Adres: Short Stay Facility, M.H. Trompweg 235, 3317 NE Dordrecht.
Tijd: 15-17 uur, optredens van groepen,
17-19 uur gelegenheid om tegen betaling maaltijd te nuttigen,
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“Opknappersgoed” De gastvrouw in de boerderij uit Vierhouten, draagt de
kleding die werd aangetrokken als alle smerige huishoudelijke karweitjes
gedaan waren.
“Netten breien op Marken” De vissersvrouw breit netten en vertelt over
haar leven. Neem een kijkje in het kleurrijke huisje.
Adres: Schelmseweg 89, 6816 SJ Arnhem,
Info: 026-3576111 www.openluchtmuseum.nl

19.30-22.30: dansbal met levende muziek.
Toegang: middag 8 euro, avond 6 euro, passe-partout 12 euro (aan de
zaal 1 euro meer, donateurs platform krijgen 2 euro korting).
Opgave voor 15 oktober door overmaking op bankrekening
NL80RABO0171513045, tnv Stichting Platform Nederlandse Folklore te
Heeze, ovv platformdag Dordrecht, aantal mensen, middag en/of avond en
eventuele maaltijden. Ook telefonische opgave is mogelijk.
Info: 040-2263334, platformnederlandsefolklore@gmail.com
www.platformnederlandsefolklore.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, info@museumzowast.nl, www.museumzowast.nl

14 november, Utrecht
Nederlands Danshuis Pieremachochel. Dansbal olv van het Pierorkest,
dansen op verzoek.
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

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, info@museumdokkum.nl www.museumdokkum.nl

12 december, Utrecht
Nederlands Danshuis Pieremachochel. Nieuw Nederlands olv Elske Hoen,
olv Pierorkest, na 22 uuur dansbal met dansen op verzoek.
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

gehele jaar, Ede
Historisch museum Ede, in oude stationsgebouw, met o.a. klederdrachten.
Adres: Museumplein 7, te Ede
Tijd: di/za 13.30-17.00 uur, zo tot 16 uur.
Info: 0318-619554, info@historischmuseumede.nl
www.historischmuseumede.nl

Musea

april-oktober, Epe
Veluws streekmuseum Hagedoorns Plaatse
Adres: Ledderweg 11, Epe,
Tijd: di-vr 11-17 uur, za en zo 13.30-17 uur
Info: 0578-627162, info@hagedoornsplaatse.nl
www.hagedoornsplaatse.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
Vanaf 1 april tot 26 oktober:
" Het leven in Staphorst” De boerin uit Staphorst vertelt over seizoensrituelen: van grote schoonmaak tot Allerheiligenmarkt”
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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

tot 1 november, Kampereiland
Museumboerderij Erf29, mutsencollectie
Adres: Heultjesweg 31, Kampereiland
Tijd: di t/m za 11-17 uur
Info: www.erf29.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

1 april t/m eind oktober, Marken
Marker museum, o.a. Marker klederdracht.
Adres: Marker museum, Kerkbuurt 44-47, Marken
Tijd: dagelijks 10-17 uur, zo 12-16 uur
Info: 0299-601904, info@markermuseum.nl www.markermuseum.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

Vanaf 1 mei, Hellendoorn
Streekdrachten op de nieuwe museum zolder Erve Hofman
Adres: Hofmanstraat 2, Hellendoorn
Tijd: di t/m vr van 14-17 uur
Info: www.oaldheldern.nl

tot 1 november, Nieuwvliet
Museum de Karrekasse, Cadzandse dracht
Tijd: wo en za 13-17 uur, in juli en augustus za t/m do 13-17 uur
Info: 0117-391234, www.cadzandsedracht.nl

april-november, Hindelopen
Museum Hindelopen, oa klederdracht van Hindelopen.
Adres: Dijkweg 1, 8713 KD Hindelopen
Tijd: ma-vr 11-17, za en zo 13.30-17 uur
Info: 0514 521420, info@museumhindeloopen.nl
www.museumhindeloopen.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/

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.
Adres: Achterbaan 82, Huizen
Tijd: di t/m za 10.00 - 17.00 uur, feestdagen gesloten
Info: 035 525 02 23, info@huizermuseum.nl www.huizermuseum.nl

april-2oktober, Noordwijk
Museum Noordwijk, met oa streekdrachten van Noordwijk.
Adres: Jan Kroonsplein 4, Noordwijk
Info: 071-3617884
Tijd: di-za 11-17 uur, zo: 14-17 uur
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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

Museum Veldzicht, over agrarisch verleden van Noordwijk.
Adres: Herenweg 114, Noordwijk
Tijd: za en zo 14-17 uur,
Gezamenlijke info: klederdracht@g-o-n.nl www.g-o-n.nl
Sint-Oedenrode
Museum van Brabantse Mutsen.
In verband met restauratie van het pand (rijksmonument) tot 1 januari
2016 gesloten.
Info: http://mutsenmuseum.nl

april t/m oktober, Urk
Museum Het Oude Raadhuis
Adres: Wijk 2-2, Urk
Tijd: ma-vrij 10-17 uur, za 10-16 uur
Info: 0527-683262, museum@opurk.nl www.museum.opurk.nl

1 april-31 oktober, Oldebroek
Boerderijmuseum De Bovenstreek,
Adres: Bovenstraatweg 10-1 , Oldebroek
Tijd: ma t/m za van 10.00- 17.00
Info: 0525-631457, bovenstreek@hetnet.nl www.museumoldebroek.nl
vanaf 20 juni, Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam, tentoonstelling van visserstruien: “Vette visserstruien”
Adres: Leuvenhaven 1, Rotterdam
Tijd: di t/m za 10-17 uur, zo en feestdagen 11-17 uur
Info: www.maritiemmuseum.nl
april tot november, Spakenburg
Museum Spakenburg, tentoonstelling ‘Feest der herkenning, van indianen
tot kraplappen’
Adres: Oude Schans 47-63 Spakenburg
Tijd: di t/m za 10.00-17.00 uur, ma 13.30-17 uur
Info: 033-298 33 19, info@museumspakenburg.nl
www.museumspakenburg.nl
1 april tot 31oktober, Staphorst
Museumboerderij, men toont u hun veelzijdige en kleurrijke cultuur.
Tijd: di t/m za 10-17 uur
Info: 0522 462526,museumboerderij@staphorst.nl
www.museumboerderijstaphorst.nl
5 april-31 oktober, Tholen
Streekmuseum de Meestoof. Klederdrachten van Tholen met mutsen en
sieraden.
Adres: Streekmuseum de Meestoof, Bierens-straat 6, St Annaland, Tholen
Tijd: di t/m za 14-17 uur
Info: 0166-652901, info@demeestoof.nl www.demeestoof.nl

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