
Inhoudelijk verslag van de Stichting Oudheidkamer Enter over het 
jaar 2016 
In 2016 zijn gelijk met de Paardenmarkt de Europese Klompen Demonstratiedagen gehouden. 
Georganiseerd door de Oudheidkamer Enter. Dit evenement heeft veel belangstelling getrokken, niet 
alleen plaatselijk en regionaal maar zelfs landelijk. De gemeente Wierden heeft hierdoor ook veel 
publiciteit getrokken. 

Tijdens dit evenement is ook het Certificaat “Immaterieel Erfgoed” voor het handmatig 
klompenmaken aan de Oudheidkamer uitgereikt. Een mooie erkenning voor onze inspanningen op 
dit gebied. 

Omdat ook het Enterse bedrijfsleven financieel heeft bijgedragen aan het evenement is het 
financieel resultaat over 2016 hierdoor eenmalig gunstig beïnvloed. 

In juni 2016 is een publicatie van de Oudheidkamer verschenen over de 50 Enternaren die direct na 
de Tweede Wereldoorlog naar Ned. Indiѐ zijn geweest. Dit boek  met de titel “Enternaren in de 
Gordel van Smaragd” is een eerbetoon aan de offers die door hen zijn gebracht. 

In mei is weer de jaarlijkse Ganzenmarkt gehouden samen met de Kerkpleinmarkt van de Ned. Herv. 
Kerk. Dit evenement trekt ieder jaar veel bezoekers. Tijdens de zomervakantie worden iedere week 
weer op woensdag- en donderdagmiddag demonstraties klompenmaken gehouden. Tijdens deze 
demonstraties worden er ook andere oude ambachten vertoond zoals spinnen, doekrollen, 
zandstrooien en quilten. Ook was er een tentoonstelling van oude letterdoeken in het Oonderschoer. 

Ook in 2016 is er weer een cursus klompenmaken gehouden. Door de Europese Klompen 
Demonstratiedagen hebben zich nieuwe cursisten gemeld. Hierdoor is er in het najaar van 2016 
gestart met een tweede groep cursisten. Eѐn voor beginners en ѐѐn voor gevorderden. 

Ook is er begin maart weer de jaarlijkse donateursavond gehouden die ook toegankelijk is  voor niet 
donateurs tegen een geringe vergoeding. 

De midwinterhoornblazers, onderdeel van de Oudheidkamer, treden in de Adventtijd veel op in 
binnen- en buitenland. 

De website wordt ook voortdurend aangepast. In 2016 is er ook een Facebookpagina geopend voor 
Enters Erfgoed. 

De slachtvisite in november en de daaraan verbonden “preuverieje” trekt steeds veel belangstelling. 

 

Enter mei 2017. 


