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Internationale ontmoetingen 
 

Ieder jaar in augustus is een volksdans- 
groep uit Oost Europa te gast in Goes. 
Dan presenteren wij de internationale 

Volkskunst in meerdere 
steden in België en Neder-
land. Gedurende tien dagen 
wonen alle 36 gasten bij 
families in Goes en omge-

ving en leren zoiets van onze omgeving. 
Iedere dag bezoeken ze een stad of dorp 
in België of Nederland en 
verzorgen daar een voor- 
stelling van 90 minuten voor 
de vele toeristen die onze 
kust bezoeken. Voor of na 
het verblijf in onze stad 
bezoekt het ensemble andere dorpen en 
steden in België, Frankrijk of Duitsland 
voor enkele dagen. Iedere organisatie die 
in augustus een groep uit Oost Europa 
wil uitnodigen gedurende zijn feest kan 

met ons samenwerken. Op 
deze manier kunnen vereni-
gingen in meerdere landen sa-
menwerken op het gebied van 
de folklore. 

 
St.Zeeuwse Klederdracht 

Mevr. Mieke Gubbels 
Dhr. Gerard van Damme 

Postbus 306,4460 AS  
GOES NEDERLAND 

Tel: 0031 113 231 755 
Fax: 0031 113 228 130 

Mobiel: 0031 651 328 791 
Web: www.stzk.nl  

Email: zk02@hetnet.nl 
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St. Zeeuwse Klederdracht 
is opgericht in 1988 en 
tracht de originele kleder-

drachten uit Zuid-Beveland te 
behouden. Tevens heeft de 
organisatie klederdrachten uit 
Volendam en klederdracht poppen 
uit de provincie Zeeland. Verder 
werken we samen met vele folklore 
groepen, muziek groepen en 
ambachten. Verder hebben we 
contacten met  folkloregroepen en 
volkscultuurgroepen in veel landen. 
 
 
 
Ensemble      ‘Dzirkstelite’ 
Riga                 Letland 
 

 
Wij verzorgen: 

 
Nederlandse volksdansgroepen 
Nederlandse oude ambachten 

Nederlandse muziek- en 
 klederdrachtgroepen 

 
Verhuren: 

 
Zuid-Bevelandse klederdrachten 

Volendamse klederdrachten 
Klederdracht poppen 
Nederlandse vlaggen 

Vlaggen uit voormalige Oost 
Europese landen 

 
Begeleiden: 

 
Buitenlandse folklore groepen 

Oude ambachten 
 

Babbelaars bakken, Blaasinstrumenten 
bouwer, Breien, Heftensnijder, 

Kantklossen, Kappen opmaken, 
Mandenvlechten, Schapenwol spinnen, 

Stoelenmatter. 
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De Internationale Organisatie voor 
Volkskunst (IOV) is de enige, 
omvattende  wereldorganisatie, die zich 
daadwerkelijk intensief en actief inzet 
voor alle vragen en problemen van de 
volkskunst en volkscultuur. 
Gerard van Damme was adviseur voor  
de folklore voor Europa, daardoor 
kunnen wij velen informeren over 
muziek- en klederdrachtgroepen.  
 
 
 
De internationale Raad voor de 
organisatie van folklore festivals en 
traditionele kunst organiseerde in 2006 
een fotowedstrijd. Dhr. G. v. Damme 
behaalde een vijfde plaats. Voor de foto 
“The flying Ladies from Slovakia” van 
het ensemble Trencan, ontving hij een 
certificaat via de nationale sectie.  
 
 

 
 
 
 

In Nederland waren: 
1998: ‘Ivan Goran’, Zagreb, (HR) 
1999: ‘Dzirkstelite’, Riga, (LV) 
2000: ‘Zobor’, Nitra (SK) 
2001: ‘Rodina’ Voronezh (RUS) 
2002: ‘Triavna’ Triavna (BG) 
2003: ‘Karousel’, Jaroslawl, (RUS) 
2004: ‘Zaporozhye Cossacks’ (UA) 
2005: ‘Zorachka’ (BY) 
2006: ‘Trenčan’ Trenčín (SK) 


