Museum

EUNGS SCHÖPPE
Goorseweg 1A
7475 BB Markelo

Persbericht
Museum Eungs Schöppe in Markelo heeft een extra tentoonstelling ingericht voor de
liefhebbers van fietsen. Op een regenachtige dag kan in het museum de fietsliefhebber zijn
hart ophalen aan toer- en racefietsen. Er staan er wel heel erg veel. Hoe dat kan? Wel, het
zijn allemaal heel kleine fietsjes, miniaturen gemaakt uit de verzameling van Henny Burkels.
Maar je hoeft natuurlijk niet op regen te wachten om al dat moois te zien, bovendien is er nog
veel meer te zien zoals de tentoonstelling “De Lange Stoet” met kleding van ruim een eeuw
terug.
Voor de redactie: Onderstaande en soortgelijke foto’s zijn in hoge resolutie beschikbaar en
op te vragen op emailadres hzomer@antenna.nl. Voor eventuele interviews kunt u contact
opnemen met de secretaris van museum Eungs Schöppe, mevr. D. Rozendom, emailadres
dinirozendom@hetnet.nl of telefoon 0547-362171.
Tour de France en Rabobankteam in Markelo?
Museum Eungs Schöppe fiets volledig uit de bocht met een tentoonstelling die helemaal niet
bij past bij de kerntaak van het museum. Reden te meer om er eens te gaan kijken.
Voor de liefhebbers van fietstochten zijn er aardige modellen te zien en voor de liefhebbers
van wielrennen is de Rabobank-equipe naar Markelo gekomen, en vindt de finish van de
tour de France ook daar plaats. Zelfs vakantieliefhebbers kunnen er herinneringen ophalen
aan de vakantie in Thailand of Indonesië, want er zijn ook riksja’s te zien.
Hoe is dat allemaal mogelijk. Dat danken we aan een schoolhoofd in ruste, de heer Henny
Burkels laat zijn verzameling miniatuurfietsen zien.
De tentoonstelling is gecombineerd met “de lange stoet”, een parade met kleding van een
eeuw geleden. Dus er is wat voor man en vrouw en voor jong en oud te zien.

Henny Burkels met zijn eerste fietsje en een wielrenner die de weg kwijt is.

Openingstijden:
De tentoonstelling is te bezoeken op de dagen en tijden dat het Toerist-Informatiepunt
Markelo:
oktober t/m maart dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 13.00 uur
april, mei en september dinsdag t/m/ zaterdag 10.00 - 14.00 uur
juni, juli, augustus maandag t/m zaterdag 10.00 - 16.00 uur,
zie www.hofvantwenteinfo.nl/praktisch/toeristische-informatie/vvv-agentschap-markelo .
Tel. 0547-760015.
In de periode van 10 juli t/m 28 augustus zijn er op de donderdagmiddagen
demonstraties van 13.30 tot 16.30 uur.
Groepen kunnen op afspraak terecht op nader te bepalen dag en tijd.
zie ooki www.eungsschoppe.nl

De fietsenstalling is gratis

Het rabobankteam in de sprint.

Er zijn veel bijzonder fietsjes.

