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Nieuwsbrief 
Ondernemersvereniging Hummelo Keppel Drempt 
editie 10, november 2021 

 

 

Nieuwe activiteiten 
Op 28 oktober en 4 november hebben we sinds lange tijd weer onze eerste “fysieke” 
bijeenkomsten kunnen houden. Beide avonden waren in de Preinerei te Hummelo, in totaal 
door 32 personen bezocht. Na een welkomstwoord door het bestuur vertelde Roland Goos 
enthousiast over het bedrijf, bijgevallen door zijn partner Manon Lemaire. In hun proeflokaal 
serveren zij wijnen van het Oostenrijkse wijnhuis Preiner. Maar ook kun je hier terecht om 
aan een lange tafel in de gezellige voorkamer samen met elkaar te eten en te kletsen, een 
Table d’hôte. Er wordt op verzoek gekookt, alles wordt door Manon en Roland zelf bereid.  
De proeverij bestond uit twee witte en twee rode wijnen. De uitleg van Roland en de hapjes 
van Manon deden de wijnen extra lekker smaken. Na de proeverij mochten we nog een 
“uurtje” napraten over wat ons in hier in Hummelo, Keppel en Drempt bezig houdt onder 
het genot van een glas Preinerwijn. Met dank aan Manon en Roland voor hun gastvrijheid! 

 

 

 

Toerisme 
In eerdere brieven vertelden we al dat de gemeente Bronckhorst fors investeert in het 
toerisme. Onze gemeente heeft veel te bieden. Voor alle ondernemers is het goed om 
bezoekers uit het hele land en daarbuiten te mogen ontvangen. Daarom doen we als 
ondernemersvereniging actief mee aan het project TotSlot dat de gemeente heeft opgestart. 
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Ronald Pelgrom vertegenwoordigt ons op beleidsniveau en Han van der Lans draait mee in 
de werkgroep die een nieuwe website voor de gemeente gaat ontwikkelen. Deze website 
TotSlot zal alle toeristische informatie van onze gemeente presenteren binnen de site van 
Achterhoek Toerisme.  Zo profiteren we van de landelijke campagnes die door Achterhoek 
Toerisme worden gevoerd, en niet onbelangrijk, er zijn geen kosten voor ons aan verbonden. 

IVN natuurroutes 
De afgelopen periode zijn er vier natuurwandelroutes in onze regio op de website ivn.nl van 
het IVN geplaatst en via apps te beleven. De routes zijn een succes, de folders waren al snel 
op en worden weer bijgedrukt. Er wordt gewerkt aan een vijfde route, natuur is geliefd en in 
onze regio volop aanwezig. 

E-bike routes 
Er zijn twee E-bike routes gerealiseerd, een route van 54 km en een route van 60 km, beide 
door onze regio en ook daarbuiten, de actieradius van fietsers is tegenwoordig groot. 

Normaalroute 
In samenwerking met bureau Normaal is een concept-route ontwikkeld langs plekken waar 
de band bijzondere herinneringen aan heeft. Deze route van ruim 40 kilometers, die zal 
starten bij het Normaalbeeld, kan via de fiets of brommer afgelegd worden. Via QR codes en 
multimedia zullen deze plekken bezoekers, van alle leeftijden, verrassen met oude en 
nieuwe verhalen over de Achterhoek, een totaalbeleving. Het doel is om de route begin 
2022 gereed te hebben. 
 
Contributie 2021 
In november zullen jullie de factuur voor de contributie over 2021 ontvangen. Het bedrag is 
eenmalig, naar aanleiding van de coronacrisis, gehalveerd. De bijdrage voor 2021 is EUR 
47,50. 
 
Agenda 
Eind november / begin december, eten wat de pot schaft bij Steef, Dorpsstraat 1 te 
Hummelo. Onder voorbehoud, nadere informatie volgt.  
 
Donderdag 6 januari 2022, nieuwjaarsreceptie. Onder voorbehoud, nadere informatie volgt. 


