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Wat is er veel gebeurd de afgelopen weken in de voorbereiding naar het de Europese 
Promotiedagen. De 3e Nieuwsbrief heeft hierdoor even op zich laten wachten.  
 
Hoogtepunten: 

 De uitnodigingen naar de klompenmakers zijn verzonden.! 

 De scholen zijn aan de slag: 800 paar klompjes verdeeld over basisscholen. 

 Afspraken over tent op marktplein rond. 

 Afspraken met sponsoren op de klompen plankjes afgerond  

 Veel publiciteit in lokale pers 

 
Voor de komende weken hebben we op de agenda staan 

 Afspraken met gemeente en andere partijen in kader vergunningen 

 We volgen de scholen met hun activiteiten 

 De plankjes met namen voor de scholieren worden geproduceerd. 

en natuurlijk 

 de voorbereiding voor de Ganzenmarkt, waar ook de jurering van de klompjes 

van de  schoolkinderen zal plaatsvinden.   

De uitnodigingen aan de klompenmakers zijn verstuurd. 
 
Ik schrik wel even. Als ik de lijst zie en 
iedereen komt hebben we een tweede 
tent nodig.  Meer dan 70 namen! 
Maar vanuit de EWSF, de European 
Wooden Shoe Foundation krijg is de 
geruststellende woorden dat ik me geen 
zorgen moet maken. Er zijn ook officials bij. 
En niet iedereen zal komen.  
Gelukkig staan de potentiele deelnemers 
uit Belgie, Duitsland en Frankrijk er ook bij. 
Die moeten dan natuurlijk juist weer wel 
komen.  
Verder zijn we nog in gesprek met 
mogelijke deelnemers uit Engeland en 
Italië. 

  



800 paar klompjes voor Enters basis school leerlingen. 

Het versieren van klompen  is een onderdeel van de Europese Promotiedagen Handmatig Klompen 
maken. Op vrijdag 11 maart zijn de klompjes naar de Enterse scholen gebracht.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
De klassen of de leerlingen worden vrij gelaten 
in wat ze met hun klompjes willen doen. Eigen creativiteit is belangrijk.  Medio mei worden de 
klompjes op plankjes, waarop de naam van de leerling staat, gemonteerd en weer verzameld.   
 
Tijdens de Ganzenmarkt  (op 21 mei)  worden de versierde klompen voor de eerste keer getoond. 
Dan kijkt ook een deskundige jury naar de mooiste klompjes. Er zijn prijzen per klas en per school.  
De prijsuitreiking is ook al op 21 mei, omdat  het echte klompenmakers feest in de zomervakantie 
plaats vind. Tijdens de demonstraties klompen maken op 11 en 12 augustus,  zullen de 
kunstwerkjes van de leerlingen van de basisschool dienen als decor voor de klompenmakers.  
Behalve  de Enterse basis scholen is ook klas  1 van Reggesteyn uit Rijssen de uitdaging aangegaan 
en is op geheel eigen wijze klompen aan het pimpen.  Als alle  beschilderde klompjes 
tentoongesteld worden zal dat resulteren in een  kleurrijke “klompenwand” van bijna 50 meter 
lang.  
 
Zie ook: Het artikel op Enters Nieuws   
 

Bonne Wijnterp en Jan Hendrikse namen 

de distributie van de klompjes naar de 

scholen voor hun rekening. 

 

 

Benthe Mennegat en Merel Meilink, leerlingen 

van de Roerganger groep hebben gelijk ook 

belangstelling voor de binnenkant van de 

klompjes. Zouden ze die ook willen 

beschilderen?? 

http://www.entersnieuws.nl/index.php/8-home/7006-ruim-800-paar-klompjes-om-op-te-pimpen


De Tent op het Marktplein. 

Het is echt passen en meten tussen de bomen op het marktplein Maar we zijn er uit. Er komt een 
tent van maar liefst 22,50 bij 20 meter.  450 m2 dus! Met daarin ruime voor de klompenmakers, 
andere handwerkslieden, een podium, een koffiehoekje en de borden met klompjes van de 
schoolkinderen. En dan kan het zo maar zijn dat het toch nog vol wordt.  
 
CNO Expo, het bedrijf van Johan Wolters dat we kennen van beurzen als 
Habito in Rijssen en diverse zakelijke beurzen  levert de tent. Maar net 
zo belangrijk als de tent zijn de adviezen waarmee Johan ons het 
evenement gaat helpen. 
 
We gaan nu verder werken aan de indeling, waarbij zaken als verlichting van de werkplekken, 
looproutes etc. aan de orde komen. En natuurlijk overleg met de gemeente over de evenementen 
en veiligheid vergunningen.  En met de Paardenmarkt en de Braderie, want de eerste dag moet 
een groot gezamenlijk spektakel worden. En de tweede dag willen we graag nog van wat 
bestaande voorzieningen gebruik maken.  

Plankjes voor de klompjes.  

Als de klompjes door de schoolkinderen beschilderd zijn worden ze op plankjes (van ongeveer 20 
bij 30 cm) gemonteerd. Bijna 1000 van deze plankjes komen op het evenement te hangen. Maar 
ook in de weken daarvoor zullen ze deels al in Enter te zien zijn. Een mooie gelegenheid voor 
ondernemers die ons steunen bij de organisatie van het evenement om hun logo al vast te laten 
zien. We hebben afspraken gemaakt met: 
 

Souvenirs & Clogs Roetgerink Modestraat 
Klompenmakerij gebr. Nijhof , Enter Coulisse 
Vakantiecentrum Schuttenbeld Keurslager Vincent Roetgerink 
CNO Expo Bouwbedrijf Homan 
Brasserie R-1854  

 
 
Daarnaast worden natuurlijk de logo's van onze grote sponsoren Rabobank, Vereniging 
Immaterieel Erfgoed, Gemeente Wierden en Fonds Cultuurparticipatie getoond.  

 
Het ontwikkelen van het bordje heeft ook leuke bijeffecten. Wie 
kent niet het grote bord van klompenmakerij Nijhof aan de 
Rijssenseweg als je Enter binnenkomt. Maar een bedrijfslogo voor 
gebruik in drukwerk was er niet. 
Dat hebben wij maar voor de gebroeders Nijhof gemaakt. 
Binnenkort zullen we het de gebroeders van de Bos aanbieden. 



De Pers 

In de lokale weekbladen zagen we de eerste artikelen verschijnen. En ook op Enters Nieuws 
(www.entersnieuws) zij we inmiddels al een paar keer prominent aanwezig. 
Tubantia kwam langs op een van de lesavonden en ontdekte daar onze vrouwelijke cursiste, 
Janneke Zuijderwijk uit Apeldoorn. Met een mooie reportage en natuurlijk een verwijzing naar het 
evenement tot gevolg. Erg fijn dat  in de persoon van Diny Hegeman  iemand in het project hebben  
die PR en communicatie voor haar rekening neemt! 
 

 

 
 

Albert Bouwmeester 
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