Nieuwsbrief Klomp 2016

KLOMP 2016 is de naam die we hebben gegeven aan alle activiteiten rond handmatig klompen
maken in Enter in 2016. Het hoogtepunt zullen de Europese Demonstratiedagen Handmatig Klompen
maken op 11 en 12 augustus zijn. Midels deze Nieuwsbrief houden we alle geinteresseerden op de
hoogte van de voorbereidingen.
Inleiding
Zoals bij jullie bekend zal zijn is de Stichting Oudheidkamer Enter bezig met de organisatie van de
“Europese Klompendemonstratie Dagen 2016”. Een evenement waarmee het bestuur aandacht wil
schenken aan het 40 jarig jubileum van de “Enterse Opleiding Handmatig Klompen Maken”. Dit
evenement zal plaats vinden op 11 en 12 augustus en zal voor wat de donderdag samenvallen met de
Enterse Paarden- en Ponymarkt.
Gezien het in Nederland unieke karakter van de opleiding wil het bestuur er een groots evenement
van maken. Enerzijds om het jubileum van de opleiding te vieren, anderzijds om aandacht te vragen
voor de opleiding met als doel het aantrekken van nieuwe leerlingen om zodoende het ambacht over
te dragen op de jeugd en voor de toekomst zeker te stellen. Gezien de rol die de klompenmakers in
de historie van Enter hebben gespeeld ziet de organisatie het als haar taak ook de leerlingen van de
basisscholen waar mogelijk bij het project te betrekken.
De voorbereidingen voor de organisatie zijn al geruime tijd in gang en het geheel begint nu meer en
meer vaste vorm aan te nemen. Het bestuur wil jullie als betrokkenen bij het wel en wee van de
Oudheidkamer van nu af aan niet alleen op de hoogte houden van de ontwikkelingen maar zou het
ook prettig vinden dat jullie je bij de organisatie betrokken gaan voelen en waar mogelijk zouden
willen helpen om het geheel tot een succes te maken.
Website
Documenten die te maken hebben met het Enterse klompen evenement plaatsen we ook op onze
website. Zie hiervoor http://www.enterserfgoed.nl/demonstratiedagen-2016-2/. Ook de
nieuwsbrieven kunt u daar nog eens teruglezen.

40 jaar Opleiding Handmatig Klompen Maken en 50 jaar Paardemarkt.
De opleiding handmatig klompenmaken in Enter is opgericht in 1976 en bestaat dit jaar 40 jaar! Dat
was de aanleiding om middels een internationaal evenement daar aandacht aan te schenken. Maar
er zijn meer jubilea. De Paardenmarkt bestaat 50 jaar. Zeker reden om daar extra aandacht aan te
schenken. Het bestuur van de Paardenmarkt vond een internationaal klompen evenement daarom
een mooie aanvulling op het traditionele programma van de Paardenmarkt. En voor ons is de
Paardenmarkt een zekerheid van veel publiek in Enter die we de kunnen laten zien hoe klompen
gemaakt worden . Een win-win situatie dus. Alhoewel we lang getwijfeld hebben. De Paardenmarkt

wordt traditioneel in de tweede week van de bouwvak vakantie gehouden (dit jaar 11 augustus) en
dat is voor velen ook een vakantieperiode. We hopen dat de meeste vakantieplannen nog kunnen
worden aangepast en dat we de klompenmakers in Enter mogen verwelkomen.

Projectorganisatie.
Op dit moment zijn we druk bezig met het invullen van de projectorganisatie. Wie gaat wat doen. We
hebben verschillende teams voor ogen. Zoals






Het inrichten van het marktplein, waar de tent komt voor de klompenmakers. Een traject
dat een zorgvuldige aanloop vereist in verband met allerlei vergunningen.
Het uitnodigen, ontvangen, onderbrengen en onderhouden van de klompenmakers.
Het scholen project. 800 leerlingen van de Enterse basisscholen en 100 Reggesteijn
leerlingen gaan iets verrassends doen met klompjes!
De PR en Communicatie rond het project.
Commerciële activiteiten, denk aan de verkoop van souvenirs, die ons extra geld kunnen
opleveren om het handmatig klompen maken ook in de toekomst te ondersteunen.

Daarnaast hebben we een projectteam gevormd bestaande uit Ton Verheijen, Ben Kornegoor en
Albert Bouwmeester, om te zorgen dat alle activiteiten op elkaar afgestemd worden. Dat willen we
doen door overleg met betrokkenen, middels deze nieuwsbrief, en middels een periodiek overleg
tussen vertegenwoordigers van alle groepen . Ik kan al vast verklappen dat, in de veronderstelling
dat er dit jaar geen Elfstedentocht komt, voor dit overleg de naam “Rayonhoofdenoverleg” is
gekaapt.
In de komende versies van deze Nieuwsbrief zullen de stappen van de werkgroepen aan de orde
komen.

Financieel
Dat er een kostenplaatje hangt aan de organisatie van het evenement is vanzelfsprekend. Het
regelen van overnachting voor de buitenlandse klompenmakers, catering, betrekken van de
basisscholen in het hele gebeuren, plaatsen van tent, aanvragen van vergunningen etc. etc. alles met
alles een behoorlijke kostenpost, waarbij het lopen van financieel risico voor de Stichting
Oudheidkamer Enter zoveel mogelijk vermeden moet worden.
Gelukkig hebben wij een beroep kunnen doen op allerlei instanties, verschillend van aard weliswaar,
maar passend in het plaatje van het evenement, maar vooral ook passend in de doelstelling van de
fondsen waarop een beroep is gedaan. Een behoorlijk klus waarbij creativiteit een onmisbare factor
is geweest.
Gesteld kan nu worden dat het project zoals wij dat destijds voor ogen hadden, uitgevoerd kan
worden zoals wij dat gedacht hadden dankzij de steun van:
 Gemeente Wierden





RABO Projectenfonds
VIE, Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed
En last, but zeker not least kwam op 29 december 2015 de toezegging van het Fonds
Cultuurparticipatie dat zij achter ons project staan en ons project financieel gaan steunen.

Het project is hiermee voor 100% gefinancierd en de toegezegde middelen staan inmiddels voor 90%
op onze bankrekening wat betekent dat wij wat dit betreft de organisatie onbezorgd kunnen starten,
maar anderzijds houdt dit ook in dat wij gaan beschikken over “maatschappelijke gelden” die wij met
de nodige zorg en zorgvuldigheid moeten besteden en aan het eind van het project zullen moeten
verantwoorden.

Het projectteam Klomp2016
Albert Bouwmeester
Bennie Kornegoor
Ton Verheijen

Over deze Nieuwsbrief.
Om jullie op de hoogte te houden van de vorderingen van de voorbereidingen van het evenement
zullen we, zodra er iets belangrijks te melden is, deze nieuwsbrief verspreiden naar alle
geïnteresseerden. Heb je deze eerste versie van de Nieuwsbrief Klomp 2016 ontvangen, dan sta je op
distributielijst en zul je ook de volgende ontvangen. Je hoeft niets te doen.
Denkt je dat er in je omgeving geïnteresseerden zijn die iets met klompen maken of het evenement te
maken hebben en ze staan niet op de lijst geadresseerden, stuur de mail dan door.
Ontvang je deze nieuwsbrief doorgestuurd door iemand anders, en wil je zelf op de distributielijst,
stuur dan een mailtje naar Klomp2016@gmail.com.
NB: toekomstige nieuwsbrieven worden anoniem verzonden.

