Een activiteit van de N.V.K.
www.nederlandseverenigingvanklompenfabrikanten.nl
www.klompen-info.nl

91

STE

UITNODIGING

Klompenmakerscontactdag
Sint-Oedenrode, 08-09-2018

Geachte dames en heren,
Wij willen u uitnodigen voor de klompenmakerscontactdag op vrijdag 5 oktober a.s..
Dit jaar op een andere locatie: nl
“De Helden van Kien”
Bremhorst 1
5491 LR Sint-Oedenrode
Ter gelegenheid van de 91ste klompenmakerscontactdag (v.h. klompenbeurs), en de 87ste klompenkeuring.
In de bijlage treft u het inschrijfformulier aan waarmee u zich kunt opgeven
Het hoogtepunt is de bekendmaking van de Nationale Kampioenen van de deelnemers aan de jaarlijkse
klompenkeuring, door de Burgermeester van Meierijstad (Sint-Oedenrode)
De jury bestaat dit jaar uit de heren: Ton Verheijen, R. Reuvekamp en W. van Vlerken. De resultaten zullen
worden vastgelegd door L. van den Tillaart in een keuringsrapport.
Er zijn vier rubrieken:
- hoge handelsklompen
- lage handelsklompen
- kinderklompen
- handgemaakte klompen.
Om Nationaal kampioen machinaal gemaakte klompen te worden moet u ten minste aan twee rubrieken
deelnemen waaronder die van de hoge handelskompen.
De naam van de winnaar wordt ingegraveerd op de “Zilveren Klomp”, die bewaard wordt in het gemeentehuis
van Sint-Oedenrode.
Om Nationaal kampioen handgemaakte klompen te worden moet u ten minste één paar klompen inzenden. Meer
paren inleveren mag. De naam van winnaar wordt ingegraveerd op de “Zilveren Effer”.
De klompenkeuring zelf wordt natuurlijk altijd eerder gedaan. Dit jaar op vrijdag 28 september 2018.
Net als vorig jaar houden we ook dit jaar een voor publiek toegankelijke klompenkeuring.
Ook de keuring op 28 september wordt gehouden bij “De Helden van Kien”.
Het publiek, maar ook u, kunt met eigen ogen aanschouwen hoe de heren keurmeesters uw klompen keurt.
Dus nog meer redenen om dit jaar mee te doen met de klompenkeuring. Ook kunt u een uitgebreide collectie
klompen bezichtigen die u (hoop ik) en andere insturen om zo het publiek te laten zien welke verschillende
soorten klompen(decoraties) er zijn.
De te keuren klompen dienen tijdig, doch uiterlijk voor 24 September, te worden toegezonden, aan:
De Nationale Klompenbeurs van het N.V.K.
P/a Ambachtsweg 2
5492 NJ SINT-OEDENRODE
Namens de organisatie,
met vriendelijke groeten,
Marie-Louise Holl
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Programma Klompenmakerscontactdag vrijdag 5 oktober 2018
10.00 uur

Verwelkoming van de deelnemers door Luc van den Tillaart
(voorzitter)

10.15 uur

Opening Luc van den Tillaart

10.30 uur

Gastspreker: Fried van den Brand uit Sint-Oedenrode: Beoefenaar
van een oude ambacht: Hoepelmaker.

11.30 uur

Uitslag keuring, uitreiking van de “Zilveren Klomp” en de ”Zilveren
Effer” door de burgemeester van Meierijstad (Sint-Oedenrode)
Aansluitend overleg met de jury.

12.00 uur

broodjeslunch.

13.30 uur

Vertrek middagexcursie.

16.00 uur

Einde excursie.

16.15 uur

Klompenborrel

18.00 uur

Diner in de vorm van een buffet

20.00 uur

Sluiting.

