
Jaarverslag activiteiten Enters Erfgoed 2018 

 

Op maandag 5 maart  werd de jaarlijkse  donateursavond gehouden in de grote zaal van café 

De Kröl. Daarbij werd afscheid genomen van enkele bestuursleden en medewerkers en zijn 

historische beelden vertoond van oud Enter met toelichting. Na de pauze vertelde Johan 

Altena ondersteund door beelden over de Enterse jongens die in de jaren 1946 t/m 1962 in 

Indiё en Nieuw Guinea dienden.  

 

Op 21 april werden de nieuwe winkel en de nieuwe richting van het Klompenmuseum door  

burgemeester Robben feestelijk geopend. Het 

was een geslaagde middag en iedereen was 

vol lof over het resultaat. Alle hulde aan de 

mensen die hieraan gewerkt hebben. Ook de 

nieuwe kledingzolder werd druk bezocht en 

bewonderd. Vanaf 21 april waren beide 

musea zes dagen in de week geopend van 

13.00 – 16.30 uur, evenals Buisjan waar men 

terecht kon om een oude snoepwinkel te 

bewonderen en niet te vergeten kon genieten 

van een kop koffie met krentwegge. Na oktober waren alleen beide musea op woensdag en 

zaterdagmiddag geopend. Dit alles kon alleen door een geweldige inzet van tientallen 

vrijwilligers. In totaal kwamen er meer dan 2.000 bezoekers in onze musea. 

 

Op zaterdag 26 mei 2018 was er weer de jaarlijkse Enterse Ganzenmarkt. Over de Hogebrink 

verspreid  waren ca. veertigtal kramen opgesteld waar allerlei oude ambachten werden 

gedemonstreerd en zich ook allerlei Enterse 

clubs en verenigingen presenteerden. Het 

Shanthykoor De Leesanghers , de Enterse 

Klompendansers ,  Die Blaue Jungs Politie 

shantykoor uit Hamburg, een draaiorgel, 

Kinderdansgroep in klederdracht en de 

harmonicaclub vrolijkten de markt op. Alles 

uiteraard rond het thema ganzen.  Een 

koppel ganzen, gehoed door meisjes van de 

plaatselijke basisscholen van Enter en Ypelo 

lopen verschillende keren een route over het markt terrein. Het was ook dit jaar ondanks de 

warmte weer gezellig druk. We schatten dat wederom ca. 1.500 mensen de markt hebben 

bezocht. 

 



In de maanden juli en augustus werd weer 

iedere woensdag- en donderdagmiddag 

demonstraties gegeven van oude 

ambachten zoals doekrollen, 

midwinterhoorn maken e.a. Voor het 

klompenmuseum kon men zien hoe 

handmatig klompen werden gemaakt net 

zoals vroeger veel in Enter gebeurde. In de 

musea waren er ieder uur weer 

rondleidingen. 

 

 

Op 16 augustus was er weer de jaarlijkse pony- en paardenmarkt. Op die markt zijn onze 

dames aanwezig die voor Buisjan pannenkoeken bakken om zo wat geld in het laatje te 

brengen. Ook Buisjan was open voor mensen die graag een kop koffie met krentewegge 

willen en ook het klompen-en zompenmuseum waren de gehele dag open. 

 

 

Op 14 november was er de jaarlijkse slachtvisite. Hiervoor krijgen alle vijf scholen in Enter 

een brief zodat de groepen 8 van 8.30 – 9.30 uur aanwezig kunnen zijn op de slachtvisite en 

uitleg krijgen van Vincent 

Roetgerink en Albert Bouwmeester 

hoe dat slachten vroeger ging. 

Uiteraard hangt er dan een half 

varken aan de ladder en wordt die 

door de slager vakkundig ontleed. 

Zo leren de kinderen hoe het 

slachten vroeger ging. De scholen 

hebben hiervoor van te voren 

informatie gekregen. Het was weer 

een groot succes en veel mensen 

hebben weer gezien hoe het er 

vroeger aan toe ging. 

 

 

 

 

 



 

Er moest ook een nieuwe folder komen, omdat Tourist Info in Enter niet meer aanwezig is en 

de folder is rond gebracht naar alle vakantieparken in de directe omgeving.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De klompenmakers zijn er in geslaagd om in het 

najaar in Frankrijk door hun goede 

contacten met de eigenaar van een museum in 

Villeneuve d’Ascq, een voorstad van Lille, twee 

Franse klompenmachines te krijgen, 

dezelfde als die in ons museum staan. Dat biedt 

ons de mogelijkheid om het machinaal 

klompen maken ook buiten het museum te 

demonstreren, als aanvulling op het 

handmatig klompen maken. 

 


