
Laat het vuur branden
De museumsmederij krijgt voor de exploitatie geen financiële 
ondersteuning! Voor het verwerven van de broodnodige 
inkomsten heeft het stichtingsbestuur echter meerdere ijzers 
in het vuur.

•  In de eerste plaats de opbrengsten van de verkoop  
van bijvoorbeeld de befaamde Elburger vreugdewipper 

 en het unieke Hoefhamerbier.
•  De vrijwillige suppoosten voeren tegen geringe  

vergoeding kleine opdrachten uit.
•  Er worden meerdere smeed- en lascursussen gegeven. 
•  Maar de belangrijkste bron van inkomsten bestaat uit donaties.

Draagt u de museumsmederij een warm hart toe en wilt u  
bij wijze van spreken het vuur zelf aanblazen? Word dan voor 
e 15,- (of meer) donateur van de stichting. U ontvangt een 
vreugdewipper en driemaal per jaar de full color nieuwsbrief 
‘Hoefhamer Nieuws’. Donaties zijn fiscaal aftrekbaar (ANBI).
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Museumsmederij ‘De Hoefhamer’
Smedestraat 22 8081 EH  Elburg
info@museumsmederijelburg.nl
www.museumsmederijelburg.nl

Entree: 
gratis (maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer op 
prijs gesteld).

Openingstijden: 
woensdag, vrijdag en zaterdagmiddag 
van 13.00 tot 16.00 uur of op aanvraag

Contact: 
VVV Elburg, Jufferenstraat 8, 
8081 CR  Elburg
Telefoon: 0525-681520 
Email: info@vvvelburg.nl

1 VVV Elburg e.o.

2 Museum Elburg

3 Museumsmederij ‘De Hoefhamer’

4 Sjoel Elburg

5 Nationaal Historisch Orgelmuseum

6 De Groene Kruidhof

7 Touwslagerij Deetman

8 Botterwerf

9 Visafslag 
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Tentoonstelling‘De Hoefsmid’
Paard op zolder
Het museale deel van de museumsmederij is op zolder in de 
vorm van een permanente tentoonstelling over het aloude 
handwerk van de hoefsmid. Met behulp van tal van objecten en 
beeldschermen wordt het interessante verhaal verteld maar 
absolute blikvanger is een heus paard op zolder.

Groepsbezoek
Ook voor kinderen (bijvooreeld schoolklassen) is een bezoek 
aan de museumsmederij niet alleen heel leuk maar ook  
bijzonder leerzaam. Tijdens zo’n bezoek mag er worden  
gesmeed en krijgt men uitleg van deskundige suppoosten.  
Kosten e 1,50 p.p..  Aanmelden via VVV Elburg (z.o.z.).

Werkplaats
Pijpenwals en dergelijke...
Uit onderzoek is gebleken dat het gebouwtje zo’n 400
jaar oud is en dat het altijd als smederij heeft gediend. 
Het belangrijkste onderdeel van ‘De Hoefhamer’ is dan 
ook de eeuwenoude werkplaats met gemetselde smidse,  
hangende rookkap en rookkanaal. Hier worden de kolen 
op het vuur gegooid en het ijzer gesmeed wanneer het 
heet is. Hier staan de aambeelden waarop de smeden 
blijven hameren. De oude houten pijpenwals, een originele 
wagenwip en dergelijke vertellen over het ambacht van  
de smid.

Met dank aan: Provincie Gelderland - Gemeente Elburg  
- VSB Fonds Prins Bernhard Cultuurfonds - ANWB fonds

Cursussen
Geheim van de smid
In museumsmederij ‘De Hoefhamer’ worden meerdere  
cursussen gegeven:
• smeden voor beginners
• smeden voor gevorderden
• elektrisch lassen
• autogeen lassen

Tijdens de tien cursusmiddagen of -avonden worden  
de deelnemers ingewijd in de geheimen van de smid.  
De deelnemers ontvangen naast een veelkleurig  
cursusboekje een fraai gekalligrafeerd certificaat. 
Informatie over kosten, tijden e.d. vindt u op onze website:
www.museumsmederijelburg.nl.


