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Het begon met een cassettebandje met accordeonmuziek gespeeld door
een onbekende muzikant.
Het bandje was afkomstig
van de Hengeler Spöllers
en Daansers. Deze folkloristische dansgroep is op
een gegeven moment hun
Dreejerd kwijtgeraakt. Men
wist niet meer hoe die dans
nou precies ging. Gelukkig
had ik in mijn videoarchief nog wel wat opnames. Dat
betekende dat ik aan het werk ging met het uitschrijven
van de muziek en het maken van de dansbeschrijving.
Aangezien de Hengeler Spöllers en Daansers niet meer
zo’n grote vereniging vormen, werkt men al geruime tijd
samen met de Schaddenrieders uit Enschede. Gedurende
twee repetitieavonden werd de dans aangeleerd en nu
een paar maanden later is men zeer tevreden.

‘het vervolg’

Van de redactie
We zijn begonnen aan de tweede jaargang van onze
internet nieuwsbrief ‘zo nu en dan(s)’, of zoals de Brabantse
folklorefotograaf Jan Stads zegt: ‘zo nu en dan es’.

Je begrijpt het al, de Dreeierd is nu opgenomen in ‘het
vervolg’. Deze oude quadrille zag ik de eerste keer tijdens
de zomerfeesten van 1982 in Hengevelde. Daar maakten
wij video-opnames van de Folkloristische Vereeniging
“Markelo”. Hun versie hebben we hier beschreven.

Dit keer vooral veel aankondigingen van komende
activiteiten, waaronder de presentatie van de jongerengroep van de Iesselschotsers uit Steenderen. Met een
enigszins gemoderniseerd repertoire blijkt ook de jeugd
weer mee te willen doen bij de folkloristische dansgroepen. Daarnaast een aankondiging van het Platform
Nederlandse Folklore over een contactdag in Ede waar o.a.
de Appeltjes van Oranje uit Diepenheim zullen optreden,
de jongerengroep van de Stedeker Daansers.
Verder weer veel gegevens over de diverse festivals die
deze zomer georganiseerd worden.
Wie weet zien we elkaar tijdens één van de komende
activiteiten.
Als je graag wilt dat je eigen activiteiten op het
gebied van Nederlandse dans en folklore in onze
nieuwsbrief worden vermeld, stuur dan een mail naar
redactie@stichtingtoverbal.nl.

Zo nu en dan(s)

Opvallend is dat, terwijl
er diverse foto’s van de
Dreeierd in de boeken
van de familie van der Ven
staan, zij deze dans verder
niet noemen of beschrijven. Dhr. G.J. Bartelink
geeft in zijn boek een
afwijkende melodie en
een enigszins onduidelijke
tekst en daar houdt het
mee op. Nu staat de dans
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eindelijk compleet op papier. Er zijn overigens  diverse
varianten van de dans bekend.

24e Molengala te Denekamp
Folkloristische dansgroep De
Mölndansers uit Denekamp
organiseert op zondag 15 mei
a.s. het 24e Molengala in de
“Dorsloods” bij Watermolen
Singraven, Schiphorstdijk te
Denekamp. Dit Molengala is
tevens het Districtfestival van
de Federatie van Folkloristische
Groepen in Nederland. De aanvang is om 12.00 uur en de entree is gratis. Medewerking
zal verleend worden door de volgende groepen:

De uitvoering door Herman Oudenampsen op de lp
en cd Achterhoekse Harmonikamuziek is helaas niet te
gebruiken.
Het boek, de losse dansbeschrijvingen en
bladmuziek zijn gratis te downloaden op:
www.stichtingtoverbal.nl/hetvervolg/

Palmpaasoptocht voor de 65e keer
De Hengeler Spöllers
en Daansers hebben
de traditie in ere
gehouden. Op palmzondag 17 april hield
de Folkloristische dansvereniging voor de 65e
keer hun palmpaasoptocht. Met de harmonie ‘Kunst en
Strijd’ uit Losser voorop trok de dansgroep met een grote
palmpaas en gevolgd
door een groep
kinderen met hun
eigen palmpaas door
de straten in de buurt
van het Ziekenhuis ZGT
Hengelo. Twee levensgrote paashazen begeleiden de stoet. Zij deelden onderweg paaseitjes uit aan de belangstellende toeschouwers.

•
•
•
•
•
•

Presentatie Jongerengroep
Iesselschotsers
Op zondag 29 mei zal
de Jongeren Dansgroep
van de Iesselschotsers
uit Steenderen zich voor
het eerst aan het publiek
presenteren. De leeftijd
van de jongeren ligt
tussen de 17 en 30 jaar. In zondagse uitgaanskleding uit
de vijftiger jaren brengen zij dansen uit de jaren 1920 t/m
1950. De groep wordt live begeleid door accordeon, fluit,
klarinet, trompet en bariton.

Bij de ingang van het ziekenhuis werd door de groep
gedanst. Spontaan dansten en zongen daarna de aanwezige kinderen met leden van de dansgroep en de beide
paashazen op de muziek van Lang zullen ze leven en werd
er even spontaan geëindigd met de Zevensprong. Daarna
ging de groep naar binnen om de grote palmpaas aan
te bieden aan de kinderafdeling van het ziekenhuis. Op
het terras op de 1e etage werd er daarna voor een aantal
patiënten nog een keer gedanst.

Zo nu en dan(s)

De Oud Westfriese Dansgroep Wijdenes
Die Trachten- und Volkstanzgruppe
Brandlecht-Hestrup
De Folkloristische Dansgroep Smos as Walear uit
Laren(Gld)
Die Thüringer Volkstanz- und Trachtengruppe
Herford
Kinderdansgroep De Korenbleumkes uit Almelo
en natuurlijk de Folkloristische Dansgroep De
Mölndansers uit Denekamp

De seniorengroep zal zich die middag ook presenteren in
hun zondagse dracht.
Het gehele feest wordt gehouden tussen 15.00 tot 16.30
uur in zaal Wolbrink, Bleekstraat 3 te Hengelo Gld. De
entree is gratis.
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de puthaak’, een gebruik bij mensen zonder vaste woonof verblijfplaats. Diverse oude ambachten worden uitgeoefend en natuurlijk wordt er gedanst, zowel de Jeugd- en
Kinderdansgroep als de volwassenen dansgroep van ’t Aol’
Volk zullen optreden.

De Pinksterbruidjes in Borne

Ook dit jaar zullen de pinksterbruidjes weer op eerste
pinksterdag (12 juni) door Borne trekken. De organisatie
is in handen van de Stichting Folkloregroep Borne samen
met Scoutinggroep St. Martina.

U krijgt een uitgebreide indruk van de leefomstandigheden van onze voorouders.
Verdere informatie op: www.ellertenbrammert.nl

Vanaf half elf trekken
groepjes in witte jurkjes
geklede jonge meisjes
door de diverse wijken
van Borne om daar te
zingen en te dansen.
Rond één uur arriveren
de groepjes op het
Rheineplein voor het
Gemeentehuis. Daar
wordt, begeleid door
accordeonmuziek door
alle kinderen gedanst
rond de daar opgestelde
prachtige Pinksterkroon.

57e Jouster Boerebrulloft
Woensdag  27 juli is iedereen
weer welkom op de 57e
Boerenbrulloft in Joure.
Zowel in het centrum, als
in park Heremastate kun
je deelgenoot worden van
de jaarlijkse boerenbruiloft.
Vanaf half elf trekt de bruidsstoet door het centrum en
rond elf uur begint de echte trouwerij in het park. Tijdens
de trouwerij en het daarop volgende bruidsmaal zal er
worden gedanst door één van de Friese dansgroepen.
‘s- Middags vindt er in het centrum een unieke harddraverij en een grote ringrijderij plaats. Op het terrein zijn
heerlijke Friese gerechten te koop om de inwendige mens
te versterken.

Verdere informatie op: www.folkloregroepborne.nl
Een uitgebreid verslag met veel achtergrondinformatie
vind je op:
www.stichtingtoverbal.nl/artikelen/folklore/pinksterkroon/
Een fotoverslag vind je op:
fotos.stichtingtoverbal.nl/serie/2006/pinksterbruidjes

Lees ook het verslag van de 50e Boerebrulloft op:
www.stichtingtoverbal.nl/artikelen/folklore/boerenbrulloft/
Wil je zelf die lekkere
Friese gerechten thuis
klaarmaken dan vind je de
recepten op:
www.stichtingtoverbal.nl
/artikelen/koken/
oudfriese-zoetigheden/

Openluchtmuseum Ellert en
Brammert komt tot leven
Op zondag 26 juni brengen de leden van de Drentse
Vereniging ’t Aol’ Volk uit Emmen het openluchtmuseum
Ellert en Brammert weer tot leven. Van 11.00 tot 16.30 uur
is er van alles te beleven. De huizen zijn weer bewoond.
De veldwachter houdt toezicht, er wordt getrouwd ‘over

Zo nu en dan(s)
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West-Friese marktdagen in Schagen

Nevofoon op DOE DANS

Al bijna 60 jaar vinden
gedurende de zomer
de West-Friese marktdagen in Schagen
plaats. Tien donderdagen van 30 juni tot 1
september staan in het

Nevofoon zal aanwezig zijn op Doe
Dans in Biddinghuizen! Uiteraard
met de grote collectie CD’s, DVD’s en
boeken en daarnaast uiteraard de
onvolprezen jazzschoenen, caractère’s, en sneakers. Nevofoon heeft de grootste collectie
CD’s en boeken op het gebied van de Nederlandse dans.
Tevens zal een grote uitverkoop plaatsvinden van de CD’s
en boeken met kinderliedjes en spelletjes. Wil je alvast
zien wat je bij Nevofoon allemaal kan kopen ga naar:
www.nevofoon.nl

teken van de West-Friese Folklore.
Elke West-Friese donderdag heeft zijn eigen thema. Op 7
juli vindt de ‘Dag van de dans en muziek’ plaats. Naast de
West-Friese dansgroep
uit Schagen zullen
dansgroepen optreden
die deelnemen aan
het Internationaal
Folkloristisch Festival
dat in die week plaats
vindt. Op 21 juli vindt de ‘Dag van de klederdracht’ plaats
en op 18 augustus is er ‘Ringstekerij rond de kerk’.

Overzicht festivals en dergelijke

Verdere informatie vind je op:
www.westfriesefolklore.nl

DOE DANS Festival
Ook dit jaar is er, ondanks
het feit dat vorig jaar ‘het
laatste DOE DANS Festival’
werd aangekondigd, een
aantal enthousiaste mensen
bereid gevonden zich in te
zetten om het festival voort
te zetten. Voor Stichting
Irizi, de nieuwe organisatie
achter Doe Dans zal Katja
Oostergetel, Gelaarsde Kat
producties de zakelijke en
artistieke leiding verzorgen. Zij wordt gesteund door een
grote groep vrijwilligers. Het festival heeft ook een nieuwe
website: doedans.wordpress.com

Internationaal Folkloristisch Dansfestival
Bolsward
www.skotsploech.nl

23-26 juni

Salland festival Raalte
www.sallandfestival.nl

29 juni – 3 juli

 p Roakeldais Warffum
O
www.oproakeldais.nl

4-10 juli

 1e Internationaal Folklore Festival 2011
1
Schagen
www.siffschagen.nl

16 - 24 juli

 eelandfestival Sas van Gent
Z
site.zeelandnet.nl/folklore

3-7 augustus

SIVO Festival Odoorn
www.sivo.nl

12-14 augustus F olkwoods
www.folkwoods.nl
2-4 september

 OE DANS festival Biddinghuizen
D
doedans.wordpress.com

Oud en nieuw uit Nederland

Ondanks het thema ‘Over grenzen’ zal ook de Nederlandse
dans voldoende aandacht krijgen: Bert van der Meer geeft
workshops Nieuw Nederlands en Maartje Ligthart  doet
Folkrock (met vooral ook Nederlands).
Ga en geniet!!

Zo nu en dan(s)

22 - 25 juni

Onder die titel organiseert het Platform Nederlandse
Folklore op zaterdag 29 oktober in Ede een dag met dans
en muziek. Medewerking zal verleend worden door de
volgende groepen: Dansgroep Oriënt uit Culemborg,
Pieremachochel uit Utrecht, Appeltjes van Oranje uit
Diepenheim en Wiej Schotst Vedan uit Barchem.
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De dag zal plaatsvinden in Zalencentrum de Kei,
Peppelensteeg 12, 6715 CV te Ede.

Oproep
Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer je onze
nieuwsbrief zou willen doorsturen naar jou bekende
dansleiders, muzikanten en andere belangstellenden.

Verdere informatie:
www.platformnederlandsefolklore.nl

Volg om je aan te melden voor onze gratis e-mail nieuwsbrief de volgende link:
www.stichtingtoverbal.nl/nieuwsbrief/

Nederlands Danshuis Pieremachochel
Pieremachochel organiseert het Nederlands Danshuis, dat
eens per maand wordt georganiseerd in buurthuis Het
Bokkie aan het Elandplein in Utrecht.

Colofon

Onder begeleiding van levende muziek leert u een aantal
nieuwe dansen aan. Ervaring is dus niet nodig, er worden
altijd dansen uitgelegd. Muzikanten zijn ook welkom om
mee te komen spelen met het eigen orkest.

Zo nu en dan(s)
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info@stichtingtoverbal.nl
KvK 41232303
Cees Tempel
Arjen Tempel

Programma voor de komende tijd:
14 mei

 e dansgroep Nipah uit Den Haag komt
D
op bezoek en zal een korte demonstratie
geven van hun repertoire en enige
dansen aanleren.

11 juni

Geen danshuis Nederlands

10 september

Dansgroep Pieremachochel treedt op

8 oktober

 orothee Wortelboer met historische
D
dansen

12 november

10 december

14 januari

Muziek en dans uit Oost-Nederland
door Cees Tempel

Optreden van de Volksdansgroep uit
Katwijk

20 dansbeschrijvingen
met tekst en bladmuziek.

 ngeline van Baarsen zal enige Duitse
A
dansen aanleren

Toelichting op de
dansterminologie.

 ieremachochel uit Utrecht en ’t
P
Duivelspaard uit Alkmaar zullen enige
dansen aanleren

Achtergrondinformatie
over dansmuziek, dansgroepen, streekdracht,
schrijfwijze van de dialecten en dansstijl. Daarnaast
diverse verduidelijkende
foto’s.

Tenzij anders vermeld vindt het danshuis plaats in
Buurthuis Het Bokkie, Elandplein 25, Utrecht
Bus 8, halte Robijnlaan
Toegang:
€ 7,50; begin 20.00 uur.
Info:
Marion Seeman: 020-6373024
E-mail:
info@DansgroepPieremachochel.nl
Bron :

Zo nu en dan(s)

VERBAL

Het boek is voor € 12,90 te bestellen op:
www.tempel-fotografie.nl
Verzend- & administratiekosten:
Nederland
€ 2,35
Europa
€ 3,75

www.DansgroepPieremachochel.nl
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