(versie d.d. 10/07/2021)
Maak eens een mooie spreekbeurt, over de dansgroep Wi’j eren ’t Olde uit
Velswijk.
 Dans jij ook graag?
Dansen is je lekker bewegen op het ritme van muziek. Je kunt alleen dansen, met
z’n tweeën of nog mooier in een grote groep. Er bestaan veel heel soorten dansen
zoals walsen, polka’s en mazurka’s. Overal op de wereld wordt er door jonge en
oudere mensen gedanst.

Mensen dansen graag, want je werkt dan op een leuke manier aan je conditie en
het vermindert stress. Dansen is niet alleen een leuke hobby, maar ook een goede
manier om contacten te leggen. Dansers en muzikanten zijn (bijna) altijd vrolijke
mensen en vergeten voor even al hun zorgen. Dansen is niet moeilijk, maar om
echt mooi te dansen moet je flink oefenen.
 Ken je TikTok?
Je kent vast ook wel TikTok, dit is een app die sociale media, muziek en dans
combineert. Deze app is heel populair bij de jeugd. Je kan er makkelijk korte
video’s mee maken en ontdekken. Je kunt er zelfs wereldberoemd mee worden
als danser.

De achtste noot staat afgebeeld op het TikTok-logo. De keuze van het symbool is
te danken aan het feit dat het mediaplatform vaak wordt gebruikt om kleine
muziekvideo’s te maken. Het patroon ziet er ongebruikelijk uit door de
combinatie van drie kleuren: zwart, paars en blauw. Volgens het idee van de
ontwerpers lijkt zwart op een zaal tijdens een rockconcert, wanneer het donker is
en het licht alleen op het podium valt.

 Weet je wat folklore is?
Bij folklore gaat het om dingen te bewaren die door vroeger door mensen
gemaakt of bedacht zijn. Voorbeelden hiervan zijn: gebruiken, beroepen, liedjes,
verhalen, sprookjes, recepten, kleding, dansen en nog veel meer. Over de hele
wereld zijn er mensen en organisaties die hun best doen zodat ze niet vergeten
worden.

 Ken je de Folkloristische Dansgroep Wi’j eren ’t Olde?
In Velswijk werd in 1955 de dansgroep Wi’j Eren ’t Olde opgericht. Het is
allemaal begonnen als een groep dames die iets wilden opvoeren voor het
buurtfeest. De eerste oefenavonden was gewoon bij mensen thuis in de keuken.
Het is niet gebleven bij dat ene optreden, maar het was direct een groot succes.

Nu heeft de dansgroep 42 leden. Jaarlijks zijn er veel optredens waarbij er ook
reizen naar het buitenland worden gemaakt.

 Wat vindt je van onze kleding?
Je ziet dat er sobere kleding wordt gedragen dragen met weinig kleuren en geen
sieraden. Zo liepen de mensen er bij in onze eigen omgeving zo rond het jaar
1900. Voor het dagelijkse werk droegen de vrouwen een gehaakte muts. Voor
officiële gelegenheden droegen ze een knipmuts van kant en tule. Om de hals
dragen ze een zijden ‘knupduuksken’. Ze dragen een zwart schootjak voor
officiële gelegenheden, het gekleurde jak is voor andere gelegenheden.
(Een jak is een soort blouse of vest)

Het nette pak van de mannen werd vroeger alleen gedragen bij bijzondere
gebeurtenissen, zoals een begrafenis of een bruiloft. De broek is een model met
bretels en een klep aan de voorkant met de naam ‘presenteerblad’. Onder de
lange zwarte jas dragen de mannen een zwart befje (een soort stropdas), een
zwart vest met een horloge en een blauwwit gestreepte boezeroen (een soort
overhemd) van katoen.

 Wil je aan de klas iets vertellen over de dansen?
De meeste van de dansen bestaan al heel lang en worden ook door andere
folkloristische dansgroepen gedanst. Hierbij zijn er veel plaatselijke verschillen.
De dansgroep heeft wel meer dan 40 dansen in het programma. Er is een
deskundige danslerares en nieuwe leden worden eerst begeleid door ervaren
dansers.

Er zijn dansen met mooie namen zoals:
 Drikusman, hierbij hoort het verhaal van een meisje en een jongen die verliefd
werden. De ouders vonden dit eerst niet goed, maar aan het einde van de dans
kun je zien dat er toch een happy end kwam.
 De Mölle (Molen), in deze dans kun je alle onderdelen van een windmolen
herkennen zoals de wieken en de ketting.
 Pot met bonen, dit is een vrolijke dans op de wijs van dit bekende liedje.

 Heb je gezien dat we op klompen dansen?
Misschien heb jezelf wel eens op klompen gelopen, dan weet je dat dat zoiets
eerst best wel lastig is. Wij dansen tijdens een optreden op mooi geschuurde
klompen die gemaakt zijn van populierenhout.

 Maak je zelf wel eens muziek?
Dan weet je dat dit een erg leuke hobby is. Er zijn bij de dansgroep 4 muzikanten
die de dansers begeleiden. Ze spelen op een accordeon of een trekharmonica. Dit
zijn de muziekinstrumenten zoals deze vroeger ook werden gebruikt als er ergens
een feest werd gevierd.

 Spreek jij ook dialect?
Dialect is een streektaal dat wil zeggen dat deze plaatselijk wordt gesproken. Het
gaat dan over de manier waarop deze wordt geschreven en wordt uitgesproken.
Vroeger werd er in de Achterhoek door veel mensen in het dialect tegen elkaar
gesproken. Voor kinderen was dit lastig omdat ze op school in het Nederlands
antwoord moesten geven op de vragen van de juf of de meester. Er zijn nu steeds
minder mensen die dagelijks in het dialect spreken. In de bekende liedjes van
muziekgroepen zoals van Normaal wordt ook altijd in het dialect gezongen.
Iedereen kent wel het lied ‘Oerend Hard’ over de motorcross in de bossen van
het Hengelose Zand.

Kun je de volgende tekst voorlezen?
Goeienaovend hier gezellig bi’j mekare,
jao hier kommen de boerendansers an.
Met eur olderwetse klederdrachten
en wi’j hebt de klompen ook an.

Tijdens een optreden van de dansgroep is er altijd iemand die uitleg geeft over de
dansen. Dit wordt altijd gedaan in ons eigen plaatselijke dialect.
 Wil je de spreekbeurt nog mooier maken?
Vraag dan of er iemand van de dansgroep komt tijdens je spreekbeurt. Je kunt
dan de kleding laten zien of de muziek laten horen.
Je kunt aan je klas een filmpje of foto’s laten zien van een optreden.

