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Doorstart Keppelrun
De nieuwe organisatoren van de Keppelrun waren, op uitnodiging van ons, aanwezig op de
gezellige en feestelijke vrijwilligersavond. Rob Meenhuis, de nieuwe algemeen coördinator,
vertelde in het kort wat er sinds april allemaal gebeurd en gedaan is om er voor te zorgen
dat de Keppelrun niet ‘maar zo verdwijnt’. Met trots kon hij meedelen dat alle lichten op
groen staan en dat er op 10 juni 2018 weer een Keppelrun wordt georganiseerd. Dezelfde
loop met een nieuwe organisatie. Zij werken geheel zelfstandig, maar wel onder de vlag van
HC’03. Het nieuwe team stelde hij vol trots aan ons voor.
Dat de doorstart een feit is, is mede mogelijk door de inzet van het grote aantal ervaren
vrijwilligers. Alle draaiboeken en andere informatie hebben wij beschikbaar gesteld aan de
nieuwe organisatoren, zodat er een duidelijke leidraad is waar zij mee verder kunnen. Wij
zijn erg blij met deze ontwikkeling en wij wensen hen veel succes nu, maar ook in de jaren
die zeker zullen volgen.
De officiële overdracht heeft plaats gevonden tijdens de vrijwilligersavond. Irma
overhandigde na een korte terugblik op 10 jaar Keppelrun, namens het kernteam een map
met alle draaiboeken en overige informatie aan Rob Meenhuis.
Baan weer onder water
Op woensdag 15 november is de klep open gezet, zodat het water van de Oude IJssel het
weiland op kan stromen. Deze handeling is sinds enkele jaren voorbehouden aan de
vrijwilliger van het jaar. Helaas heeft Ted Zijsling dit niet meer kunnen doen, hij is begin
oktober overleden, een groot verlies voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Wij zullen
een fijne, enthousiaste en breed inzetbare vrijwilliger gaan missen. Zijn zoon Jelte heeft ter
nagedachte aan Ted, onder het toeziend oog van zijn vrouw en Dirk Minor de klep open
gezet. Een bijzonder en gedenkwaardig moment. Voor ons een reden om het glas te heffen
op het leven en op een mooie winter met natuurijs.
Oproep werkgroep “Vijfdorpen 2030”
In de bijlage treft u een oproep aan voor een werkgroep. Vanuit HC’03 is het initiatief
hiertoe genomen. Een aantal mensen dat met elkaar gaat filosoferen, brainstormen over de
leefbaarheid in onze dorpen in de toekomst. Uitgebreide informatie en een toelichting lees
je in deze oproep. Vind je het leuk om hier je steentje aan bij te dragen geef je dan op bij
de voorzitter Irma van Hof (voorzitter@hessenrijders.nl) of bij Paul van Campen.
Een ambitieus plan…een kunststofijsbaan in Hummelo van 20 – 27 januari 2018
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Waarom een (kunststof)ijsbaan in Hummelo ?
• In 2018 viert schaats-en skeelervereniging “de Hessenrijders” haar 50-jarig bestaan.
Omdat er al een aantal winters geen natuurijs is geweest loopt het aantal leden
terug. Wij willen leden en inwoners in dit feestelijke jaar een alternatief bieden.
• De jeugd kennis laten maken met de schaatssport. De huidige basisschool kinderen
hebben geen ijsperiode mee gemaakt.
• Bewegen is gezond, wij willen volwassenen en jeugd meer laten bewegen.
• Leefbaarheid van Hummelo.
• Rustige periode in de horeca invullen.
Wat zijn onze plannen ?
FFnaar Steef en de Hessenrijders hebben de handen ineen geslagen. Op het
evenementenplein bij FFnaarSteef gaan wij een geheel overdekte kunststofijsbaan
aanleggen van 300 m2. De baan is dagelijks geopend van 14.00 tot 21.30 uur. Er worden
diverse activiteiten georganiseerd voor de jeugd en voor volwassenen.
Wij denken o.a. aan:
-schoolschaatsen
-schaatsclinics
-curling toernooi (straten, verenigingen, vrienden, gezinnen, families)
-disco schaatsen
-happy hour
-bbq schaatsavond
-moonlight schaatsen
Het beheer van de baan wordt mede mogelijk gemaakt door vrijwilligers van de
Hessenrijders. Om de baan is een veilige boarding waarop reclame uitingen mogelijk zijn.
Bij de baan is een tent voor het uitgiftepunt van de schaatsen en voor horeca.
Het plein en de tent worden gezellig aangekleed in winterse sferen.
Schaatsen is mogelijk met eigen schaatsen, echter NIET met noren, er zijn schaatsen te
leen voor diegenen die zelf geen schaatsen hebben.
Inkomsten verkrijgen wij d.m.v. entreegelden, inschrijfgeld curling toernooi, horeca,
oprichting van een vriendengroep “Vrienden van de ijsbaan in Hummelo” met een
persoonlijke bijdrage van € 20,18.
Dit initiatief is slechts mogelijk met financiële ondersteuning van sponsoren.
Een kunstijsbaan in Hummelo…waar een klein dorp groot in kan zijn !
Er is een groot bedrag nodig om dit plan te kunnen realiseren. Op dit moment hebben wij
niet alleen veel enthousiaste reacties, maar ook veel toezeggingen van sponsoren en
Vrienden van de ijsbaan in Hummelo om het plan financieel te ondersteunen. Er is op dit
moment nog een (klein)gat in de begroting, maar wij verwachten dat er nog meerdere
sponsoren en vrienden zich melden. Wij vinden het dan ook verantwoord om groen licht te
geven en de plannen verder uit te werken.
Wil je dit plan financieel ondersteunen en vriend worden ? Dat kan eenvoudig door € 20,18
over te maken op NL10RABO0315022604 t.n.v. de Hessenrijders o.v.v. vriend ijsbaan
Hummelo. Steun van sponsoren is ook nog welkom ! Meer info op de website en/of
Facebook, je kan ook mailen of bellen naar Irma van Hof, voorzitter@hessenrijders.nl tel.
0314 381861. Mocht er natuurijs zijn in deze week dan worden de plannen uitgesteld naar
een andere week, uitstel is geen afstel !
Diegenen die zich tijdens de vrijwilligersavond spontaan hebben gemeld als vriend van de
ijsbaan kunnen het bedrag van € 20,18 over maken nu de plannen definitief zijn.
Meer bijzonderheden volgen in de komende weken. Wij gaan ervoor !!
Volg ons ook op facebook en de website.
Ons inmiddels traditionele schaatsuitje naar Flevonice is gepland op donderdag 28
dec. 2017 . Nadere bijzonderheden volgen, noteer deze datum vast in je agenda !
Het bestuur.
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Werkgroep ‘Vijfdorpen 2030’.
Met zijn allen werken we heel hard om onze voorzieningen voor sport, spel, ontspanning en
zorg overeind te houden. En met succes.
We kunnen investeren in het Hessenbad, de Hessenhal is de komende jaren behouden, de
Keppelrun blijft als evenement en zo zijn er (gelukkig) nog veel meer voorbeelden. Het is
ontzettend belangrijk dat we hier met z’n allen veel tijd in stoppen, want wat weg is komt
niet meer terug.
Maar daarnaast is het ook belangrijk om nog verder vooruit te kijken. Hoe kunnen we er
voor zorgen dat ook na vele jaren onze gemeenschap nog beschikt over voldoende en
geschikte faciliteiten? Dat is een belangrijke vraag, maar niet eenvoudig te beantwoorden.
We zullen alle kennis en creativiteit nodig hebben om oplossingen te bedenken.
Oplossingen die voor de hand liggen, maar ook oplossingen waar nog niemand aan heeft
gedacht.
De tijd dringt. Om hiermee te kunnen beginnen willen wij een werkgroep oprichten die
zich over de vraag gaat buigen hoe onze faciliteiten voor recreatie er in 2030 uit moeten
zien.
Deze werkgroep gaat hier allemaal mogelijkheden voor in kaart brengen, zonder
voorafgaande beperkingen. Door deze mogelijkheden dat breed te bespreken, willen we
uiteindelijk komen tot een robuust, en breed gedragen, toekomstplan voor onze
voorzieningen. Hiermee kunnen we richting geven aan onze plannen, maar ook andere
betrokken partijen zoals de gemeente Bronckhorst, de provincie Gelderland en anderen
vanaf het begin meenemen in onze gedachtes en werkwijze.
Daarom vraag ik concreet of er leden zijn die mee willen werken aan deze werkgroep.
Slimme mensen, creatieve mensen, realistische mensen, mooie mensen. Het maakt niet uit
wie, hoe meer diversiteit hoe beter. Geef je op bij de voorzitter Irma van Hof, of aan Paul
van Campen en de werkgroep gaat dan zo snel mogelijk beginnen.
Onderzoeksopdracht:
Onderzoek, in een soort ecosysteem benadering: een ruimtelijk systeem waarin
faciliteiten, woningen en bedrijven, cultuur, bereikbaarheid, school, (ouderen)zorg,
sport en duurzame energietransitie op langere termijn (2030) met elkaar in evenwicht
kunnen blijven.
Dit sluit naadloos aan bij ‘De Achterhoek in beweging als ketenaanpak.
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