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Voor de mensen uit Odoorn en omgeving bepaald 

geen onbekende. En SIVO is bepaald niet onbekend 

bij René Wiggers. “Sinds het begin van SIVO zijn 

we al gastgezin, en ik ben ook al zes jaar actief 

geweest als voorzitter van de HTV Commissie”, 

zegt René Wiggers, die voor hij zijn functie 

officieel gaat bekleden, al behoorlijk druk is voor 

de Stichting Internationale Volksculturen Odoorn. 

“De laatste jaren heb ik gezien dat de populariteit 

van SIVO aan het teruglopen is. Misschien dat het 

ook wel is gekomen omdat er niet veel inwoners 

van Odoorn meer in het bestuur zaten. Niets ten 

nadele van de andere mensen, zeker niet. Maar 

betrokkenheid is er vooral wanneer een dorp 

eigen vertegenwoordigers in het bestuur heeft.”

Op het moment dat Hans Post René Wiggers 

benaderde heeft de Odoorner niet direct 

toegehapt. Integendeel. “Ik heb de boot wat 

afgehouden. Ik ben niet over één nacht ijs gegaan. 

Ik ben tijdens het afgelopen festival door Hans 

Post benaderd en heb hem toen laten weten dat 

hij eerst maar eens verder rond moest kijken en 

als hij er niet uitkwam over een aantal weken 

maar eens weer moest komen. Na drie weken 

benaderde Hans mij opnieuw.”

Om zich goed in zijn nieuwe functie in te kunnen 

leven ging René Wiggers met ieder bestuurslid 

apart in gesprek. “Ik vond dat ik dat moest doen. 

Ik wilde weten of de andere mensen mij ook als 

voorzitter wilden hebben en wilde van hen ideeën 

over de toekomst van SIVO horen. Positieve 

gesprekken allemaal.”

Inmiddels is René Wiggers twee maanden actief 

voor het festival. In die periode heeft hij al veel 

gesprekken gevoerd met diverse betrokkenen 

en belanghebbenden. “Ik merk dat er met frisse 

blikken naar SIVO wordt gekeken. Een ieder 

heeft in de gaten dat er iets moet gebeuren, wil 

het festival ook in de toekomst zijn uitstraling 

behouden. De plaatselijke horeca gaat SIVO 

gezamenlijk ondersteunen, de ondernemers 

in het dorp worden nauwer bij het festival 

betrokken. Ook tentenbouwer Steenge denkt 

mee over de toekomst. Ik heb het idee dat er meer 

betrokkenheid in Odoorn komt.”

Wiggers, in het dagelijks leven runt hij zijn 

eigen zaak in woninginrichting in Valthermond, 

heeft zijn eerste succes ook al binnen. Green 

Meet*s is door toedoen van de nieuwe voorzitter 

toegetreden als sponsor van SIVO. Green Meet*s 

is een nieuw hoogwaardig resort, met hotel, 

golfbaan en conferentieoord en is gevestigd in 

de natuurgebieden nabij Erica. “Daarmee heeft 

SIVO er een hele mooie sponsor bij, maar we gaan 

nog meer doen. We willen komen tot een soort 

business club rond SIVO.

En verder staan er nog veel meer veranderingen 

op stapel. De komende periode moeten die ook 

vorm krijgen. Genoeg te doen dus”, besluit de 

nieuwe SIVO-voorzitter.

SIVO Festival krijgt echte Odoorner als nieuwe voorzitter

René Wiggers opvolger Hans Post
SIVO heeft een nieuwe voorzitter. Althans, op 1 januari mag 

René Wiggers uit Odoorn zich officieel opvolger noemen van 

Hans Post. Zoals in het voorwoord van Hans Post staat te lezen 

en velen van jullie al wisten, zet Hans een punt achter zijn 

voorzitterschap. En hij heeft zelf voor een opvolger gezorgd.

Beste SIVO-vrienden.

Voor U ligt de laatste nieuwsbrief van 2011. 
In deze nieuwsbrief wordt U uitgebreid 
geïnformeerd over verschillende SIVO 
aangelegenheden. Tevens is het de laatste 
keer dat U informatie van mij krijgt.

Zoals U wellicht bekend zal zijn,  heb ik 
vorig jaar besloten het stokje over te dragen aan mijn opvolger. Ik 
ben heel blij dat Rene Wiggers - een SIVO-man in hart en nieren - 
deze functie per 1 januari 2012 van mij overneemt. Verderop in deze 
nieuwsbrief wordt hij nader voorgesteld.

De SIVO-organisatie bestaat uit heel veel vrijwilligers die allen bereid 
zijn iets voor het jaarlijkse festival te doen. Ik heb de afgelopen 6 jaar 
met heel veel van deze vrijwilligers contact gehad. Goede contacten. 
Ik heb dat als zeer plezierig ervaren en ik wil U allemaal daarvoor 
danken.

Ik wens de SIVO-organisatie heel veel goeds toe. Ik hoop dat we nog 
vele jaren zullen mogen genieten van ons geweldige festival.

Nogmaals dank voor de plezierige contacten en voor U allen heel 
veel goeds toegewenst.

Hans Post



•	 Het	 aantal	 deelnemende	 landen	 wordt	 terugge-
bracht naar vijftien. Daarnaast treedt er dagelijks 
één Nederlandse dansgroep op. 

•	 Het	festivalterrein	wordt	aangepast.	De	optredens	
worden geconcentreerd op drie overdekte buiten-
podia en in de galatent. Uitstraling en inrichting 
van het hele festivalterrein zorgt voor meer sfeer 
en gezelligheid.

•	 Alle	podia	worden	voorzien	van	geluidsversterking	
en belichting. Voorafgaande aan alle optredens 
wordt tekst en uitleg gegeven.

•	 De	horecavoorzieningen	worden	gevarieerder	van	
aanbod en op meerdere locaties gesitueerd.

•	 Het	 programma	 van	 het	 SIVO-festival	 wordt	 ver-
breed. Niet alleen in het weekend, maar ook op de 
andere avonden kan het publiek van verschillende 
nieuwe onderdelen genieten. Daarbij wordt een 
beroep gedaan op alle zintuigen. Een bezoek aan 
Odoorn betekent naast horen en zien ook proeven, 
ruiken en voelen van alles wat de folklorewereld te 
bieden heeft.

•	 De	 zaterdagochtend	 krijgt	 een	 speciale	 invulling	
voor en door de jeugd. 

•	 De	 gala-voorstellingen	moeten	 nog	meer,	 dan	 nu	
al het geval is, een theateruitstraling krijgen. Pre-
sentatie, kwaliteit en stijlvolle aankleding zijn naast 
het benutten van nieuwe technische mogelijkhe-
den, de belangrijke aandachtspunten. 

•	 De	 toegangsprijzen	 worden,	 ondanks	 de	 uitbrei-
ding van het programma, deels naar beneden bij-
gesteld. Kinderen tot 12 jaar b.v. hebben gratis toe-
gang, 13 tot 18 jarigen betalen het jeugdtarief van 6 
euro.

•	 De	 traditionele	 markt	 in	 het	 weekend	 krijgt	 een	
nieuwe bredere opzet. Daarbij zal er een duidelijker 
link zijn met de internationale sfeer van het festival 
en ook op de markt worden de zintuigen op allerlei 
manieren geprikkeld. Het aanbod moet attractie-
ver worden.

•	 De	 parkeervoorzieningen	 worden	 verbeterd.	 De	
organisatie wil onder andere meerdere verharde 
parkeerplekken introduceren.

Verschillende werkgroepen zullen de komende 
maanden alle verbeteringen verder gaan uitwerken. 
Begin 2012 moet het totale programma en de 
deelnemerslijst bekend zijn. Dan zal ook de 
mogelijkheid worden geïntroduceerd om kaartjes en 
passe-partouts via de website van SIVO te kopen. 

Tevens wordt er achter de schermen verder gewerkt 
aan	het	versterken	van	de	organisatie.	Het	Algemeen	
Bestuur is weer op volle sterkte en ook voor de ver-
schillende commissies hebben zich nieuwe vrijwilli-
gers gemeld. Dat alles met elkaar moet er voor zorgen 
dat SIVO de toekomst weer met vertrouwen tege-
moet kan zien.

Belangrijkste veranderingen:

Juist op een moment dat de organisatie van het SIVO-festival de laatste jaren met dalende 
bezoekersaantallen en steeds maar stijgende organisatiekosten wordt geconfronteerd, gaat 
het roer om. Het bestuur gaat de komende jaren fors investeren in kwaliteit en beleving.

Voor het komende festival in augustus 2012 zijn er verschillende veranderingen doorgevoerd waarvoor 

de kaders ondertussen zijn vastgesteld. Wat overeind blijft is het karakter van het evenement. 

Folkloristische dans uit binnen- en buitenland blijft de hoofdmoot van het SIVO-festival vormen.

Voor de veranderingen heeft de organisatie onder andere gebruik gemaakt van de resultaten van een in 

2009 onder de bezoekers gehouden enquête. Ook de opmerkingen van de deelnemende groepen in de 

gesprekken met het bestuur zijn in het plan verwerkt. Daarnaast heeft het bestuur met alle verenigingen 

van	Odoorn	van	gedachten	gewisseld	over	de	toekomst	van	het	SIVO-festival.	Al	die	informatie	vormt	

de basis voor de nu beoogde kwaliteitsimpuls. 

Uiteindelijk moeten al die aanpassingen er mede voor zorgen dat de bezoekers, jong en oud, de weg 

naar Odoorn weer weten te vinden en dat deelnemers uit de hele wereld in de rij blijven staan om in 

Drenthe hun nationale folklore voor het voetlicht te brengen. Maar het mes snijdt aan meerdere kanten. 

Wat betreft de organisatiekosten levert de nieuwe opzet tevens aanzienlijke besparingen op.
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