
 

Jaarverslag activiteiten oudheidkamer Enter 2020 

Door de Covid epidemie zijn veel activiteiten niet door kunnen gaan zoals onze jaarlijkse  

ganzenmarkt in mei en onze slachtvisite in november. Desondanks is er nog wel van alles gedaan.  

• Er is een folder voor de mobiele klompen makerij gemaakt; 

• Het materiaal voor het klompen maken voor de basisschool is gereed gemaakt, 

• 13 maart is een delegatie klompenmakers naar omroep MAX gegaan voor opnames. Er zijn ook 

enkele (jonge) klompmakers mee gegaan; 

• op 25 maart is een docent met twee leerlingen van basisschool uit Markelo gekomen voor het 

klompen maken 

• de eerste aanzetten voor het verbouwen en actualiseren van het klompen – en zompen museum 

zijn in gang gezet; contact is hiervoor gezocht met het Palthehuis in Oldenzaal; door Elise 

Oudemenger is op ons verzoek een eerste voorstel voor vernieuwing gemaakt; als vervolg heeft 

Sandra Schipper van het Palthehuis uit Oldenzaal een offerte uitgebracht om ons te helpen bij de 

verbouwing; alleen de eerste fase is toegekend om duidelijk te hebben wat we willen met de 

musea; 

• per 1 juni mochten de musea weer open; ook wij hebben dat gedaan onder de volgende 

condities: de bezoekers moeten vooraf reserveren; hiervoor is aansluiting gezocht bij een 

bestaand registratie systeem (GUTS reserveringssysteem) ; museum Buisjan blijft gesloten; kan 

niet Corona proof worden gemaakt; 

• op 7 woensdagen in juli en augustus waren er weer demonstraties klompen maken, 

midwinterhoorn maken en andere ambachten coronaproef gehouden; vergeleken met de andere 

keren was er minder publiek, al viel de belangstelling gezien de Corona niet tegen; de invulling 

met het machinale klompen maken, de smid en het boom bekappen was goed; 

• er is een aanzet gemaakt om voor Enter een folder voor toeristen op te zetten om aan te geven 

wat er in ons dorp allemaal te zien en vooral te kopen is; als voorbeeld diende de folder uit 

Gorredijk; Lieke ten Brinke heeft een concept folder gemaakt op basis van door het bestuur 

aangeleverde teksten; er zijn contacten gelegd met de Enterse Ondernemersvereniging, recreatie 

ondernemers etc.;  

• helaas zijn veel optredens van de mobiele klompenmakerij door de coronacrisis op het laatste 

moment afgezegd wat een redelijke inkomstenderving is; 

• de charme van de slachtvisite in november werd er door alle maatregelen die moesten worden 

genomen er niet leuker op; ook als we de richtlijnen zouden volgen is het onmogelijk om de 1,5 



meter afstand te bewaren; optreden als soort politie agenten wilden we niet; het bestuur besloot 

daarom om dit jaar geen slachtvisite te organiseren; 

• voor de beginnende cursus klompen maken moest alles Corona proof zijn; er zijn in totaal 10 

cursisten; afgesproken is dat zij nu gebruik gaan maken van het Onderschoer; 

• Daniel Koster, onze jongste klompenmaker, is te zien geweest in een opname van omroep Max bij 

een boerderij in Delden; 

• Erwin Kuipers zorgt ervoor dat de genealogie gegevens op de website worden bijgehouden; er 

staan inmiddels gegevens van zo’n 40.000 personen in; 

• Daniel Kosters is Nederlands kampioen handmatig klompen maken geworden als opvolger van 

Gerald Getkate; Gerrit Schuitemaker was derde; een succes voor onze cursus. 

• de havezathe Berghorst wordt uitgegraven voordat Berghorst 2 van start gaat voor de 

woningbouw;  samen met de gemeente is dit gekoppeld aan een bezoek en uitleg voor de scholen 

in Enter; in ons zompenmuseum zal een kleine expositie daarvoor worden gemaakt; helaas door 

corona op het laatst afgeblazen; 
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