
LOPEN OP HOUT – lezing van het Internationaal Klompenmuseum uit Eelde 

Het Internationaal Klompenmuseum in Eelde brengt haar kennis en geschiedenis van klompen onder 

de aandacht door middel van een presentatie bij u "thuis" tijdens een vergadering of een 

bijeenkomst, maar ook gewoon als een avond- of middagvullend programma voor elke 

geïnteresseerde organisatie, onder de titel "LOPEN OP HOUT". 

De powerpointpresentatie duurt ongeveer anderhalf uur, exclusief een pauze (in overleg) van 

ongeveer een kwartier. Voor meer informatie kunt u terecht bij de verzender van dit bericht en op de 

website "klompenmuseum.nl" Op de home-pagina klikt u dan op "lezingen". 

Voor heel veel mensen is de klomp best wel bekend; de presentatie wordt dan ook veel als een 

stukje nostalgie ervaren, omdat men er zelf op heeft gelopen. Maar klompen hebben ook waarde als 

kunstobject. Tijdens de lezing zult u kennismaken met klompen in allerlei variaties van over de hele 

wereld. Bij veel verschillende afdelingen van diverse organisaties en instellingen is de presentatie 

reeds met succes gehouden. 

Als uw organisatie belangstelling heeft, dan is reservering aan te bevelen. Voor 2016/2017 en 

2017/2018 kunt u al een afspraak maken. De presentatie kan zowel overdag als 's-avonds 

plaatsvinden. Alles wat voor de presentatie nodig is, neem ik mee. Alleen een projectiescherm moet 

in de zaal aanwezig zijn; een witte muur kan ook. Afhankelijk van de grootte van de groep is 

geluidsversterking aanbevolen. 

Ook instellingen voor ouderen bezoeken we graag met onze lezing. Voor velen van hen zal het niet 

meer mogelijk zijn de reis naar het Klompenmuseum in Eelde te maken. Dus komen we graag naar 

uw "huis" toe. 

Het Klompenmuseum in Eelde vraagt een bijdrage van 75 euro; dat bedrag komt ten goede aan de 

exploitatie van het museum. Ik vraag voor de presentaties geen vergoeding; alleen een 

reiskostenvergoeding. 

In de pauze en na afloop van de lezing is er gelegenheid als herinnering een boekje of souvenir aan te 

schaffen. Uiteraard op vrijwillige basis. 

Wilt u meer weten over het Klompenmuseum, dan kunt u op de website www.klompenmuseum.nl 

verdere informatie vinden. 

Heeft u nog specifieke vragen over de presentatie, dan kunt u mij altijd benaderen, ook voor een 

referentie-adres. Als u andere organisaties weet die mogelijk interesse in een presentatie hebben, 

mag u deze informatie ook verder leiden. In de bijlage vindt u nog een verwijzing naar de inhoud van 

de lezing. 

Ik hoor graag van u. 

Met vriendelijke groet,                                                                                                                                         

namens het Internationaal Klompenmuseum te Eelde,                                                                                          

Frans Meek                                                                                                                                                         

0592-543737                                                                                                                                                

fransmeek@xs4all.nl 
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