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We starten het programma weer op! Noteer deze datums! 
Afhankelijk van de corona maatregelen hoort u nog van ons als u zich vooraf moet aanmelden. 

 
 

Donderdag 16 september 2021 Ons Huis 20.00 uur 

Twentse en Achterhoekse klokken 

door Eric Veldboer 

In elk huis stond of hing vroeger wel een klok. Er zijn nog veel historische 

klokken die gemaakt zijn in de periode 1600 tot 1800; indrukwekkende 

staaltjes techniek! 

 

Donderdag 21 oktober 2021 Ons Huis 20.00 uur 

Een kist vol oorlogsverhalen 

door Jean Kreunen 

Als jongen van 12 vond hij thuis op de schuurzolder een kist met daarin 

twee helmen. Zijn opa kon hem de verhalen bij die helmen vertellen…… 

 

Theo Roes vertelt verhalen van zijn vader: Aornt Peppelenkamp 

 

Hele serie nu vrij toegankelijk! 
 
- deel 1 Theo vertelt over zijn vader 
- deel 2 Het liek op de bleike 
- deel 3 Bie de scheerbaas 
- deel 4 De veldwachter 
- deel 5 Het erfhuis, boedelverkoop 
- deel 6 Piet van Lintum, illustrator 
 

 
 
Van harte aanbevolen! 
U zult genieten!  
 
Ga naar: 
https://deoldekaste.nl/video-en-geluid/ 
 

 

Wie kent ze niet? De houten spanten van de Nemaho! 

 
Op zaterdag 21 augustus a.s. houdt Jan Kramer de 
lezing Spanten overleven Nemaho in het 
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem. 
Veel inwoners uit Achterhoek en Liemers hebben voor 
dit bedrijf gewerkt. 
 

Aanmelden: Deze middaglezing kan uitsluitend worden 
bijgewoond na aanmelding via info@ecal.nu of 0314-
787078 met vermelding van telefoonnummer en e-
mailadres. U wordt verzocht bij aanmelding tevens aan 
te geven of u eventueel ook de ochtendlezing kunt 
bijwonen. 
Entree: vrij (consumpties voor eigen rekening) 

 

Spantconstructie, omstreeks 1950             Foto archief  Ecal 
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Anton Winters stelt strosnijder en bascule ter beschikking 

 

 
Anton Winters belde: hij 
heeft de winkel aan de 
Spalstraat ontruimd en kwam 
een strosnijder tegen die ± 50 
jaar geleden is achtergelaten 
door de weduwe Kelderman 
op het moment dat Anton 
met zijn vader het pand van 
de buren,  Spalstraat 6 kocht. 
Ook stelde Anton een bascule 
beschikbaar, waarschijnlijk 
ook afkomstig van de familie 
Kelderman. 
Een strosnijder werd gebruikt 
om stro in kleine stukjes te 
snijden. Het gesneden stro 
werd als strooisel voor het 
vee gebruikt en ook wel 
samen met (gesneden)  
voederbieten aan het vee 
gevoerd. 

 

 

De familie Kelderman 

 
De familie Kelderman was tot 1908 eigenaar 
van de Lindensche molen. Ze vertrokken in 
dat jaar naar Hengelo Gld.  
 
Daar bouwden ze een maalderij op de plek 
waar tegenwoordig Ons Huis staat. De 
energie voor het malen kwam van een 
dieselmotor. 
 
Aan de Spalstraat hadden ze een klein 
boerderijtje waarmee ze, zoals vrijwel 
iedereen in die tijd, voor een belangrijk deel 
voor het eigen voedsel zorgde. 
 

 

Rechts op de foto: maalderij Kelderman op de plek waar nu Ons Huis staat. 

 

 

 
Met vriendelijke groet, 
Joop Brugman 
Secretaris 
 

 
e-mail: 
secretaris@deoldekaste.nl 
website: 
www.deoldekaste.nl 
  

 
Afmelden voor nieuwsbrieven? 
Dit kan via info@deoldekaste.nl 
 

 

Schilderij in Rijksmuseum 

Anton met strosnijder en bascule 
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