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Twente’s beste
klompenmakers

Tekenen en
Schilderen
GOOR - Gérardine Korteweg

GOOR - Tijdens de afgelopen

klompenkeuring in St. Oedenrode is Ton Verheijen uit
Haaksbergen uitgeroepen
tot de nationale kampioen
2013 handmatig klompenmaken.
Ook Marinus Roessink uit
Goor en Theo ter Horst uit
Wierden zaten in de top
van het klassement van het
handmatig klompenmaken.
Alle drie zijn als klompenmaker betrokken bij het
Klompenmuseum ‘t Oale
Ambacht in Goor.
Ton Verheijen ontving, uit
handen van burgemeester
Peter Maas van St. Oedenrode, de Zilveren Effer voor de
beste handmatig gemaakte
klompen.
De zilveren Effer, de Brabantse benaming voor een
klompenboor, is de wisselprijs sedert 1997. Deze prijs
geeft de waardering aan van
de schenker, de gemeente
St. Oedenrode, voor het ambacht van klompenmaker.
De burgemeester reikt deze
dan ook jaarlijks uit.
De jaarlijkse klompenkeuring is een initiatief van de
Nederlandse vereniging van
Klompenfabrikanten.
Het ambacht Handmatig
Klompenmaken staat sinds
april van dit jaar op de inventarislijst van het Nationale Inventaris Cultureel
Erfgoed (VIE) in Nederland

Zilver voor ﬁetscrosser
Wes van Leeuwen 10 jaar uit Goor heeft zondag 13 oktober de
tweede plek behaald in het AK ﬁetscross afdeling Noordoost.
Wes heeft acht wedstrijden geﬁetst voor dit kampioenschap
in verschillende plaatsen en eindigde als tweede in het
klassement. Wes wil zich nu kwaliﬁceren voor het WK in 2014
in Rotterdam en voor het NK in 2014 in Haaksbergen.
Burgemeester Peter Maas overhandigt Ton Verheijen,
klompenmaker in Goor, de Zilveren Eﬀer.

als ‘Immaterieel Cultureel
Erfgoed’. Het beroep van ambachtelijk klompenmaker is
inmiddels bijna verdwenen.
Behalve dat Ton Verheijen
een begenadigd klompenmaker is, heeft hij nog een
bijzondere passie, namelijk
het verzamelen van klompen. Al in zijn vroege jeugd
is hij begonnen met verzamelen, puur uit belangstelling voor klompen. Zijn inmiddels zeer omvangrijke
internationale
collectie
klompen, waaronder unieke
exemplaren, zijn te bezichtigen in het Goorse klompenmuseum.
In het museum wordt wekelijks door de klompenmakers het ambacht van

Eigen foto

handmatig klompenmaken
gedemonstreerd. Door deze
leermeesters wordt, geheel
op vrijwillige basis, een
cursus gegeven, waardoor
het ambacht van handmatig klompenmaken ook aan
toekomstige generaties kan
worden doorgegeven.
Cursus
Geïnteresseerden in deze
cursus en mensen die vrijwilligerswerk willen verrichten, kunnen contact
opnemen met: Klompenmuseum ‘t Oale Ambacht, Mulderskamp 2-c, 7471 PA Goor.
Tel.: 0547-260 529. Of kom
langs. Voor openingstijden,
kijk op de website van het
museum:
klompenmuseumgoor.nl

Windows 8 beginners cursus
voor senioren dit najaar
HOF VAN TWENTE - De Stichting
Welzijn
Ouderen
(SWOHvT) organiseert in
samenwerking met Reggestad Automatisering een
Windows 8 cursus in het najaar. Deze cursus omvat acht
lessen, start op woensdag
30 oktober 2013 en is van
18.00 tot 19:30 uur; er zijn
nog plaatsen vrij, belangstellenden kunnen zich nog
aanmelden. De lessen duren
anderhalf uur en de cursus
kost 95,- euro.
Maximaal twaalf cursisten
kunnen meedoen, en dat
betekent dat er volop ruimte

Werken aan de weg
Werkzaamheden N824
tussen Neede en Diepenheim
De provincie Gelderland start op maandag 14 oktober met reconstructie en groot onderhoud van de Diepenheimseweg N824 tussen Neede en Diepenheim. Naar verwachting is
het werk op vrijdag 15 november klaar.
Om verkeershinder tot een minimum te beperken wordt de weg in gedeeltes afgesloten
voor verkeer.
Afsluitingen doorgaand verkeer
Van 14 tot en met 18 oktober is de Diepenheimseweg N824 afgesloten tussen Diepenheim en de kruising met de Deldenseweg.
Van 21 tot en met 25 oktober is de kruising
Diepenheimseweg / Deldensestraat
afgesloten.
Van 21 oktober tot en met 15 november is
de Diepenheimseweg vanaf de kruising met
de Deldensestraat tot de N315 bij Neede
afgesloten.
Fietsers kunnen wel gebruik blijven maken
van de weg.
Omleidingen
Van 14 tot en met 18 oktober wordt omgeleid
via de N740 over de Deldensestraat richting
Hengevelde, de N347 richting Goor en de
N346 richting Lochem.
Van 21 tot en met 25 oktober rijdt het verkeer
via de N315 en N18 naar Haaksbergen, de
N347 naar Hengevelde/Goor en de N346
richting Lochem.
Van 21 oktober tot en met 15 november loopt
de omleiding over de N315 en N18 naar
Haaksbergen, de N347 naar Hengevelde/Goor
en de N346 richting Lochem.

Maris verzorgt dinsdag 22
oktober een workshop Tekenen en Schilderen voor
kinderen van 6 jaar en ouder. Initiator is het Creatief
Centrum van De Reggehof.
De cursus kost 10,- euro, inclusief materiaal, drinken
en lekkers en vindt plaats in
dependance De Laarschool
van 10.00 tot 12.30 uur. De
workshop wordt geïnspireerd door de in Rusland
geboren Wassily Kandinsky,
een abstracte kunstenaar.
Het thema is: Fantasievormen. Aanmelden voor deze
cursus kan via www.reggehof.nl/creatiefcentrum of
door te bellen met De Reggehof 0547 284 888.

Alle omleidingen staan met borden langs de
weg aangegeven.
Bereikbaarheid
Tijdens het werk blijven de campings
’t Klumpke en Den Blanken en voetbalvereniging Lochuizen bereikbaar.
Meer informatie
Op www.gelderland.nl/werkenaandeweg en
www.bereikbaargelderland.nl vindt u actuele
informatie.
Voor vragen over de werkzaamheden neemt
u op werkdagen contact op met het
Provincieloket van de provincie Gelderland,
telefoon (026) 359 99 99 of per e-mail via
provincieloket@gelderland.nl
(www.gelderland.nl/provincieloket).

en aandacht is voor individuele vragen. De cursussen
worden gegeven bij Reggestad Automatisering aan
de Kerkstraat 123a in Goor
(achter het AVIA-tankstation).
Tijdens deze cursus leert
men de beginnershandelingen zoals het aanzetten
van de pc of laptop en het
gebruik van de muis of het
touchpad op een laptop leert
men stap voor stap. Ook kan
men na volgen van de cursus werken met het toetsenbord, een brief schrijven en
tekst opmaken. Daarnaast

leert men alles over werken met mappen en openen
en opslaan van bestanden.
Deze cursus is de ideale opstap voor de vervolg cursus
Internet en E-mail voor beginners.
Inschrijven kan tot en met
23 oktober 2013. Meer informatie en een inschrijfformulier kan men aanvragen
bij de SWOHvT gevestigd
aan de Rozenstraat 2a te
Goor, telefonisch bereikbaar
van maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 13.00 uur op
0547-260053 en per mail via
info@swohofvantwente.nl.

