
Historische Modeshow  
 
Dit is een beamer presentatie met ondergoed, dracht en burgerkleding uit 
de periode 1890-1960. Mannequins showen deze kleding en er wordt op 
een leuke manier uitleg gegeven, eigenlijk worden er verhalen rondom 
de presentaties verteld. Veel aandacht voor de details en accessoires, 
zoals tasjes, hoeden e.d. Bijpassende achtergrondmuziek maken het nog 
aantrekkelijker. 
Geschikt voor groepen  en bewoners van verzorgingshuizen.  
duur: 60 min.       het hele jaar rond.    vraagprijs: € 70 excl. reiskosten. 
 

 
 

Over het raden van antieke gebruiksvoorwerpen. De deelnemers worden in kleine groepen verdeeld en 
krijgen een aantal  genummerde voorwerpen op tafel. Deze kunnen onderling besproken worden en de 
oplossing wordt genoteerd. Ondertussen loopt Ineke rond om tips te geven wanneer dat nodig is. Na 15 
min. worden de voorwerpen gewisseld, zodat men er zo’n 12 gezien heeft. Na afloop worden alle 
voorwerpen uitvoerig besproken. 
Een leuk interactief spel voor jong en oud, ook geschikt voor bewoners van instellingen. 
duur: 60-75 min.         het hele jaar rond.         vraagprijs € 40 excl. reiskosten. 
 

        Presentatie rondom een thema. 
 

Wanneer we bijv. de grote schoonmaak als voorbeeld nemen worden 
allerlei spullen van vroeger meegenomen en besproken. Het is 
interactief en er wordt ingegaan op de reacties van de deelnemers. Veel 
spullen komen uit de 50er jaren. Gedacht kan worden aan: 
decembermaand, spelletjes, hoeden, wat stond er op de ontbijttafel enz. 
Erg geschikt voor bewoners van verpleeghuizen. 
duur: 45 min.      november-april.     vraagprijs: € 60 excl. reiskosten. 

 
 

Presentatie “Stadse Chique” (eind 1800-1940) 
 
De gegoede burgers en de elite hadden hun eigen normen en waarden met de 
luxe voorwerpen die daarbij hoorden. Deze zijn erg interessant en worden u 
getoond en uitgelegd. Denk hierbij aan een chatelaine, lorgnet, klaphoed en 
theatertasje.  
Zo komt u helemaal in de “Sfeer van Weleer” 
duur: 60 min.      november-april.      vraagprijs: € 50 excl. reiskosten. 
 
 

Presentatie “de Lingerielijn” (1900-1950) 
 
Ondergoed, bovenkleding, rouwtextiel en evt. oud handwerk wordt getoond en besproken. 
Denk hierbij aan de “losse bokse” ,het corset en jaegerondergoed. Huwelijkslopen en daarbij horend het 
“kaste kieken” komen aan bod, maar ook de rouwhoed en werkmuts worden u “uit de doeken gedaan”. 
duur: 50 min.       november-april.      vraagprijs: € 50 excl. reiskosten. 
 
     - - - - - - - -  
 
Bovenstaande activiteiten kunt u ook vinden op www.ouderenactiviteit.nl  
Klik dan de provincie Gelderland aan en verder cultuur of historie. 
 

Privé museum “Sfeer van Weleer” 
Mail info@sfeervanweleer.nl 

www.sfeervanweleer.nl 
tel 0545 431540 
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