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Festivals 2019 
 
 
IFDF Bolsward   Bolsward 
Moai Fuort Simmerfestival Burgum 
Werelddansfestival  Schagen 
SIVO Festival   Orvelte 
 
 
Groepen:2019      
   
 
Battumse Venne, de   Kring van Dordt 
Böggelrieders en Daansers Losser 
Grutmoole, de    Sas van Gent 
Hellendoorn FDG  Hellendoorn 
Hoolter Daansers, de  Holten 
Iesselschotsers, de   Zutphen                          
Krekkel, de    Enschede     
Markelo, Vereeniging  Markelo      
Medioburgum Walacra  Middelburg  
Oriënt,    Culemborg  
Stedeker Daansers, de   Diepenheim   
Tingieterij Holland  Ilpendam        SECTIE – IOV – NEDERLAND 
Vodago    Goes    Opgericht 13 maart 1993 te Warffum 
           
         Wij bouwen bruggen   
         Van volk tot volk   
         Van mens tot mens 
Individuelen: 
                   
           Samenstelling bestuur: 
Breidenbach Helga  Schagen      
Croon, de Wim  Raalte   voorzitter:   Geert Nijhof  g.nijhof@sivo.nl 
Draijer,  Rikus  Zandeweer           M. 06 - 22467551 
Huijser  Henk  Schagen  secretaris:  Bart Jansen  jansebart@gmail.com 
Jansen  Bart  Enschede      M. 06 - 34354516 
Jonkman  Ronald  Raalte   penningm.: Henk Huijser h.huijser@quicknet.nl  
Korpershoek Erno  De Knipe                       M. 06 - 33708270 
Nijhof   Geert  Emmen   lid:        Hernan Bouman herman.bouman@live.nl  
Woudstra-Zijlstra Hendrika Bolsward      M. 06 - 51155376 
Zijlstra   Bettie  Damwoud  lid:        Ronald van Delden info@tingieterijholland.nl
                       T. 020 - 4361972 
        Contributie 
Overige contacten        Festival   € 125,= 
         Groep   €  50,= 
Federatie Folkloristische Groepen Nederland (FFGN)   Individueel  €  20,= 
   
        Bankrekeningnummer Sectie IOV Nederland:  
        IBAN      NL 49 RABO 0320 5154 00 
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VOORWOORD VAN DE REDACTEUR 
 
Geert Nijhof opent deze Nioviteiten met een overzicht van de laatste ontwikkelingen van 
IOV-Mondiaal 
 
Henk Huijser heeft als Financieel Directeur van IOV World eind november gesprekken gehad 
op het IOV kantoor in Bahrein. Meer kunt u daarover lezen in zijn verslag op pagina 4.  
 
In deze Nioviteiten vindt u een hernieuwde kennismaking met de volksdansgroep Oriënt  met een verslag van hun 
optredens in september oktober en november. Met natuurlijk veel foto’s erbij.  
 
Ik nodig onze leden uit om ook een keer een verslag van uw groep in  te leveren, met veel foto’s, zodat al onze 
leden kennis kunnen maken met uw groep. Van de festivals komt regelmatig veel nieuws in het digitale magazine 
van Sectie IOV Nederland, maar het zou mooi zijn als er ook meer te lezen is wat een groep zo mee kan maken in 
het folkloreland Nederland. En natuurlijk zijn ook individuele leden van harte welkom als ze iets te vertellen 
hebben over een onderwerp van immaterieel erfgoed van folkloredans en van traditionele ambachten.  
 
Van SIVO is heden bericht binnengekomen in een nieuwsbrief dat zij een nieuwe datum hebben geprikt. Zij gaan 
terug naar de oude plek in de festivalkalender als vroeger en wel naar 31 juli t/m 2 augustus 2020.  
In januari zal het SIVO bestuur besluiten op welke locatie zij in 2020 het festival willen organiseren.  
Op de laatste pagina naast de nieuwjaarswens van het bestuur ook nog de melding van een dansdag Nederlands 
Dans –Voetje voor Voetje- , georganiseerd door Stichting Levende Folklore (v/h Platform Nederlandse Folklore). 
 
In het overzicht van de folklorefestivals heb ik dit keer ook de data opgenomen van de festivals die georganiseerd 
worden door de dansgroepen die een jubileum vieren in 2020, zoals de Stedeker Daansers en de Folkloristische 
Dansgroep Hellendoorn. Ik verneem graag van jullie of ik in het overzicht nog festivals heb gemist, want dan 
kunnen die in de volgende Nioviteiten opgenomen worden.  
 In november is een afzegging binnengekomen van Erno Korpershoek, bekend van het Fries houtsnijwerk.  
 
Bart Jansen, redacteur Nioviteiten      

 
 
PLANNING VOORJAARSVERGADERING SECTIE IOV NEDERLAND 
 
De datum voor de voorjaarsvergadering van Sectie IOV Nederland is gepland op zaterdag 21 maart 2020.  
Locatie wordt gezocht. Ik heb hier en daar een lijntje uitstaan waar we het kunnen houden, maar daar is nog geen 
zekerheid over. Mocht een van de leden zich als reservekandidaat opgeven als locatie voor de voorjaars-
vergadering, dan hou ik me daarvoor aanbevolen. Je kunt een mail sturen naar het redactieadres van Nioviteiten.  
 
Bart Jansen, secretaris Sectie IOV Nederland 
 
 
Overzicht Folklore Festivals in Nederland in 2020 
 
Vrijdag 24 april 2020    - zondag 26 april 2020  Internationaal Folklore Festival Hellendoorn 
Vrijdag 29 mei 2020    - maandag 1 juni 2020  Internationaal Folkloristisch Festival Diepenheim 
Donderdag 25 juni 2020   - zondag 28 juni 2020  Op Roakeldais, Warffum 
Vrijdag 10 juli 2020    - woensdag 15 juli 2020  Worldfestival Parade Brunssum 
Vrijdag 31 juli 2020    - zondag 2 augustus 2020 SIVO festival 
  
 
Aftreedrooster  Sectie IOV Nederland          
   
Maart 2020  voorzitter:  Geert Nijhof     
Maart 2021  secretaris :  Bart Jansen en Ronald van Delden (bestuurslid Traditionele ambachten) 
Maart 2022  penningmeester: Henk Huijser   
Maart 2023  lid:  Herman Bouman  
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ONTWIKKELINGEN IOV-MONDIAAL 
 
Wij zijn als Nederland relatief erg sterk vertegenwoordigd in de wereldorganisatie IOV. 
Onze eigen penningmeester, Henk Huijser, is naast penningmeester van de Nederlandse 
sectie van IOV ook de Financieel Directeur van IOV wereld. 
In het hoofdbestuur van IOV is deze nieuwe titel onlangs officieel bekrachtigd en daarmee 
wordt in ieder geval internationaal meer status aan de functie gegeven. 
Uw voorzitter heeft in de wereldorganisatie de functie van voorzitter van de festival commissie en neemt 
nagenoeg ook altijd deel aan de vergaderingen van het hoofdbestuur (Executive Committee).  
In de loop van 2019 is steeds vaker geconstateerd dat de vergaderingen, die meestal via online-verbindingen via 
het computerscherm gehouden worden moeizaam en tamelijk ongestructureerd verlopen. Dat wordt extra 
versterkt doordat de vergaderingen slechts beperkt worden voorbereid door het secretariaat. Open discussies 
tijdens de vergaderingen zijn dan bijna niet te voorkomen.  
Dit heeft ertoe geleid dat we vanuit onze Nederlandse inbreng hebben gemeend dit aan de orde te moeten 

stellen.  
Om een en ander meer kracht te geven hebben we 
voorgesteld om een vergadering uit te schrijven in 
het Italiaanse Bergamo, de stad waar onze 
secretaris woonachtig is. 
Omdat alle hoofdbestuurders het van harte met ons 
eens waren hebben zijn Henk Huijser en 
ondergetekende op vrijdag 29 November afgereisd 
naar Bergamo voor het bijwonen van de 
vergadering. 
Ter voorbereiding en uiteraard in overleg met de 
Secretaris Generaal hadden wij ons huiswerk goed 
voorbereid en was de concept-agenda voor de 
vergadering uitvoerig toegelicht met de 
noodzakelijke achtergrondinformatie en waar 
mogelijk direct een besluit-advies. 

De door ons ingebrachte wijzigingen in de vergader strategie konden alom gewaardeerd worden, maar 
resulteerden er uiteraard ook in dat ondergetekende gevraagd is het bestuurssecretariaat in de toekomst te 
willen ondersteunen. 
Er is tijdens de bijeenkomst toegezegd dat dit gedaan zal worden en daarmee komt er dus nog meer nadruk te 
liggen op onze Nederlandse inbreng.  
Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor een nieuwe bijeenkomst in Sharjah, waar op 22 december 
2019 een nieuw IOV-kantoor voor het zgn. MENA-gebied (Middel East and North African countries) is geopend. 
 
Er worden momenteel voorbereidingen getroffen voor de organisatie van een nieuwe Wereld General Assembly, 
waarbij China heeft aangeboden om als gastheer op te willen treden. 
Er wordt momenteel aan gewerkt om duidelijkheid te krijgen in alle facilitaire- en financiële zaken voor een 
dergelijke organisatie. 
 
In februari 2020 zal er in Brazilië een jeugdcongres worden gehouden voor de jeugdleden (tot 35 jaar). Voor IOV is 
het van groot belang dat we aansluiting houden met jongeren, die ons werk in de toekomst willen voortzetten. 
Deze constatering geldt overigens niet allen voor IOV. 
 
De komende periode willen we ook gaan werken aan het vernieuwen van de website van IOV world, waarbij 
bepaalde delen alleen toegankelijk worden voor de betalende leden. 
 
Ik wens u allen fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2020. 
 
December 2019, 
Geert Nijhof. 
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Verwachtingen en Uitkomsten;  wat een 
verschil !  dat is Cultuur? 
 
Als je lid bent van IOV, en zeker als je in het 
bestuur zit, kijk je niet meer op van andere 
gewoonten en culturen en heb je geleerd je aan 
te passen. 
Van 23 oktober j.l. tot en met 30 oktober 2019 
was ik op bezoek in Bahrein. Daar zit ons 
hoofdkantoor en is de woonplaats van onze 
voorzitter mr. Ali Khalifa.  Ik was daar om de 
ledenadministratie over te dragen. Sinds mijn 
benoeming hield ik mij niet alleen bezig met de 
financiële administratie, maar ook met de ledenadministratie. Gelukkig werd ik daarbij ondersteund door Shereen 
Rafea, de secretaresse van IOV.  

Nu na een aantal jaren vond ik het tijd om de ledenadministratie over te dragen 
naar Bahrein. Wij hadden daar een prachtige agenda voor gemaakt en ik ging er 
vanuit dat deze overdracht een peulenschilletje was.  Nu en daar belandde ik in 
een andere cultuur. Allereerst waren de werktijden voor mij  van 10.00 tot 14.00 
uur welke ik al snel omzette in 09.00 tot 14.00 uur. Daarna de ontvangst. Mijn 
eerste dag op kantoor was een ontvangst door alle medewerkers aldaar. De 
gehele ochtend kwam ik door met koffiedrinken en handjes gegeven.  
Werken ?  dat kwam later wel. 
De tweede en derde dag was de vrijdag en zaterdag welke vrije dagen bleken te 
zijn.  Op zondag werd er wel gewerkt, dus ik vol goede moed op naar de zondag. 
Op de agenda stond 11.00 uur een ontmoeting met Ali Khalifa in het Royal Palace 
of Bahrain. Om 09.00 uur kreeg ik een telefoontje dat het niet 11.00 uur was maar 
10.00 uur, dus haasten maar. Ik verwachte hier veel van, dus in mijn beste pak 
(met 37gr.) op naar het Paleis.  Aldaar ontmoette ik onze president en nog vele 
andere personen, dus koffie en handjes geven en een korte bespreking.  Helaas 
kon ik op dat moment niet voldoende overleg met onze president hebben, maar 
hij gaf aan dat wij morgen(maandag) bij hem thuis zullen lunchen en er dan 
genoeg tijd overbleef om te vergaderen. Op naar de maandag. Op maandag 

gingen Shereen en ik aan het werk, maar toen bleken allerlei computerprogramma’s onwillig en moest er na veel 
oefening en mislukkingen een IT-specialist bij komen. Ondertussen heb ik de overdracht met de daarbij 
behorende procedures kunnen doorspreken met Shereen.  Op dinsdag kreeg ik al snel te horen dat de lunch bij Ali 
thuis van 14.00 uur werd verschoven naar 13.00 uur. (geen probleem).  De gehele ochtend gebruikt om de 
computersystemen op elkaar af te stemmen en gelukkig is dat gelukt, zodat de overdracht goed is verlopen. Rond 
12.00 uur kregen wij weer een telefoontje dat de lunch niet om 13.00 uur bij Ali thuis was, maar om 14.00 uur in 
het Gulf Hotel. Aldaar hebben wij heerlijk geluncht met daarbij vele gasten die ik ook al eerder heb ontmoet.  
 
In de middag heb ik uitgebreid met onze 
president kunnen praten over IOV World en de 
vele (on)mogelijkheden.  
Zo zie je maar weer eens hoe interessant het is 
om mensen van andere culturen echt te leren 
kennen en er veel van te leren. In ieder geval is 
de Nederlandse stijl, snel even wat doen en klaar 
niet de stijl in Bahrein. 
 
Henk Huijser, 
Penningmeester IOV world 
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Oriënt, een bruisende volksdansvereniging uit Culemborg 
  
Volksdansgroep Oriënt Culemborg is in 1972 opgericht in de vrijstad Culemborg, gelegen in de mooie Betuwe. De 
groep verzorgt optredens in heel Nederland, maar ook in het buitenland, waar met name natuurlijk de 
Nederlandse dansen aan het publiek worden getoond.  
De kleurrijke kostuums die wij erbij dragen, zijn - naar 
origineel voorbeeld - zelf gemaakt. 
Momenteel telt de groep ongeveer 35 leden, waarvan 
een gedeelte ook in de presentatiegroep danst.  Petra 
van Koelen is al meer dan 40 jaar onze dansleidster.  
We dansen allemaal met veel plezier en we hopen altijd 
dat we wat van dat plezier op onze toeschouwers 
kunnen overbrengen. 
 
Hieronder een verslagje van onze meest recente 
optredens. 
Op 7 september zijn we naar het Hilton Hotel in 
Amsterdam geweest. Het was daar flitsend, zowel qua 
optreden als verlichting. We verzorgden een ' Hollandse 
surprise act' op MyHeritage Live 2019.  

                 
Foto boven: Oriënt op MyHeritage Live, Hilton hotel 
 
Samen met Dansgroep Shilshoel uit België, hebben we 
op 14 september tijdens Open Monumentendag in 
Culemborg, naast ons eigen programma, ook 
gezamenlijk de dans 'De Valse Zeeman' gedanst.     
We deden dit meteen op het toneel, zonder van te 
voren samen te oefenen. Het ging fantastisch, wat een 
leuke samenwerking was dat! 
 
 
Foto links:  ‘De Valse Zeeman’ 
 

Oriënt danste ook op het Vrijstad Cultuurfestival te Culemborg. Dit is een jaarlijks terugkerend festival met 
muziek, zang, dans en culturele activiteiten. Op de prachtige markt met historisch panden was het op 28 
september om 13.00 uur nog zonnig weer. 
 
Die middag stond de Oude Hollandse serie met 
Volendamse en Marken kostuums op het 
programma. We begonnen met een straaltje 
zon en het publiek was erg enthousiast. Maar 
gaandeweg het optreden veranderde het weer, 
zoals ook voorspeld was. Halverwege begon het 
te regenen. De dansers dansten vrolijk door, 
maar het was funest voor de Volendamse 
hullen en menige muts begon uit te zakken; de 
wieken gaan dan hangen. Het was, zoals 
Volendammers zeggen, typisch 
'slappe-hullen-weer'. Met paraplu's probeerden 
we ons nog te beschermen, maar dat hielp niet 
veel. Van de Markendames is er wel een hele 
leuke foto op de site van Buienradar geplaatst. 
 
Foto rechts boven :Vrijstad Cultuurfestival: Helaas tocht regen… steeds meer paraplu’s en publiek wordt duidelijk minder  
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Op zaterdag 12 oktober hadden we een optreden 
in Beatrix Zorgcentrum in Culemborg. Deze middag 
bestond het programma uit: 
Oud-Hollands, de Meiboomdans, Armeense dans, 
de Shota - een bruidsdans uit Kosovo, de Blauwe 
Lappen - een historische dans met vrouwen die in 
de 17e eeuw in opstand kwamen tegen het 
gemeentebestuur.  
Als laatste dansten we het 'Brabants leven' - een 
serie uit de tijd van Pieter Breughel, met de wever 
die alles in het honderd stuurt met de dansers. 
Het leuke van het optreden in dit zorgcentrum was 
dat een paar van onze dansers daar ook regelmatig 
zitdansles geven aan de bewoners. Het was een 
zeer geslaagde, maar vooral gezellige middag. 
 

 
Op woensdagavond 6 november hadden we 
een avondvullend programma in Nieuw 
Hydepark in Doorn. Voorheen heette dit het 
'F.D. Roosevelthuis'. Nu … er was gezegd dat 
het adres anders was, maar we hebben echt 
flink moeten zoeken om er te komen. Ik was 
dolblij toen ik midden in het bos andere 
verdwaalde leden van de groep ontdekte. Al 
met al is het goed gekomen.  
 
Het optreden was voor een groep Friese 
vakantiegangers met vrijwilligers.  
 
We openden de avond met 'Kent u ook de 
liedjes Jan Pierewiet, de Hakke Toone, de 
Driekusman en de Horlepiep?' 
Er kwamen vele leuke reacties uit de zaal.  
Ja, die kenden ze wel en we begonnen met 
onze 'Oude Hollandse' serie.     Beide foto’s  boven: Oriënt met haar Oud Hollandse serie 
Iedereen was enthousiast en zong en klapte mee.  
De sfeer zat er weldra in. Tijdens het omkleden van de dansers werd er het een en ander over de Volendamse en 
Marken kostuums verteld, ook dat de heren een gedeeld kostuum aanhebben – ze eten van twee walletjes.  
 

Deze avond stond, naast de eerdergenoemde series, 
ook Mexicaans op het programma zoals de dans 
Bailecito en la Cucaracha. Wat een wervelende 
rokken, wat een wind in de zaal, wat een 
kleurenpalet! Tevens hebben we zitdansen met de 
bezoekers gedaan. Dat was zo leuk, iedereen deed 
mee. 
 
Foto links: Orient in Mexicaanse klederdracht 
 
Tja, met zo'n fijn publiek ... hoe sluit je dat af? Nou, 
natuurlijk door allemaal met elkaar een Poolse 
polonaise te dansen. Velen met stok, rollator of 
rolstoel – het kan allemaal, velen deden mee. Het 
was een topavond. Tot de volgende keer! 
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Leuk om nog even te vermelden dat we vóór 
onze optredens in september en oktober, op 
21 augustus naar de Internationale Folkloredag 
in Ruurlo zijn geweest.  
 
 
Deze keer bijna allemaal met de trein vanuit 
Culemborg - wij waren de eerste volksdansgroep 
die met de trein kwam. Wat een lol hadden we 
met zijn allen onderweg!  
 
 
 
 
Lieneke Brugmans,  
Volksdansgroep Oriënt Culemborg 
 
Foto’s komen van de website van Oriënt 
 
www.volksdansculemborg.nl    
  
 
 
 
 
Foto’s  links: Oriënt in Ruurlo 

 
 
Binnengekomen Bericht:    Levende Folklore,  Dansdag met programma ‘Voetje voor Voetje’ 

De stichting Levende Folklore (voorheen Platform Nederlandse Folklore) 
organiseert op zaterdag 7 maart voor dansers en dansleiders Nederlandse 
Dans, een dansdag  ‘andere Nederlandse Dansen’  van het programma 
‘Voetje voor Voetje’.  Het is al 15 jaar geleden dat het project Voetje voor 
Voetje tot stand kwam. Dansleiders maakten in 2003 een serie van 20 
‘andere Nederlandse Dansen’ op muziek, aangeleverd door Syncoop 
Producties. Het betrof een project in samenwerking met het toenmalige 
Landelijk Centrum Amateurdans (LCA) en Nederlands Centrum voor 
Volkscultuur.  Er zal die dag hard gewerkt worden met het aanleren van vele 
dansen van deze CD. De workshops worden gegeven door Floortje Doeksen 
en Viktor Peeters.  
De Dansdag vindt plaats in Cultureel & Vergadercentrum H.F. de Witte aan 
het Henri Dunantplein 4 in De Bilt. De tijden van de workshops zijn van 13.30 
tot 17.00 uur. Daarna is er een stamppotbuffet, gevolgd door een dansbal, 
begeleid door muziekgroep De Bände. Het bal wordt geopend met een 
optreden van Dansensemble Phoenix uit Apeldoorn.  Kosten voor de gehele 
dag zijn 40 Euro. Aanmelden via de website www.levendefolklore.nl  

 

 
Het bestuur van Sectie IOV Nederland  

wenst iedereen prettige kerstdagen  
en een heel goed nieuw jaar  

met veel inspiratie voor de folklore! 


