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Het rulm andêrhalve eeuw
oude, bÍna veEêtên H€€m-
kêftnoÍaan de Assendor
pefteg bt Raálte wor(h
vanaf dit n4aa. hetemaal
opgeknapt. Jan LeeÍhouts
vaí de Hlsto schê Veíe.iging
Ráalte e.o. wiler daaína e€n
monrment van de regionále
goschiedcnis van maken.

Tus\e. 182i-en 181ó s€r.tc!
hier zek$ 100 be{ore.s van
Raalre en oDllggende dorpen
en buurrschappcn als tsoercle.
Iíàriënheen, her Reelaer en
Lurtenberg besnven. Mer
cchte srreekDamcn als Hav.Ê
kam!, Oldc,nààr) KorcnroDrf j
KapFc6 enB.lr. zo laar Lccn
nouts zren aan de hand vàn ge-
kopleerde olde kef krcgiste.s.
Hij n al haanden druk met
hcr on.1Èrzoek jrlt hooF drt
\rrcel<cenorcD nos reihrlen
kenncn vàn vroeger Ze mogen
rlliid conracr mei mij opnemen
(tel. 05?2 157821 of jrn.leen
hoursrd rt.sàtel.nl) irànt ik {il
er ecn publicade ea!siid€n."
,\ànleiding lan de speurrocht is
de 77-jarige Gai! Kruiperj ge-
bo.en en g.rogen in d. directe
omgcung. Kruiper sf rak Leen
houls voris jaar in Bo.rderii
srunl aan djdens een open dag
lan de Hisorische \trenieirg.
,,Als kiDde.en liclicn FiJ brn-
nendoor la dir ke*hot Er ston
den toc! nog $ar oude l.!'zen
schots en schect Na de oodos
lras Drer een iloonrvagcnkahp
drt begin i.rcn io rerhuisde
Dàarn! F..er ooh die kruizen
rcrdwenen, zo herinDefi K.xi-
per zrcb nos! .,Ik heb alrijd
wllerl wcr.n of hi$ voorouders

LeeDhou6. docenr aan de poli
ticacádemie, beei zichin het on-

' ill,lr cpkrtuplrel it , .. ,

bl'jven doen. Andc6 g.oei
l0 )!ar aUes opnreu* (r
Dlt is bch een geqlldig nr
geschiedenis en Ra.lte .r

*'llen$e aaidacht vra-q.n r
loorrl ook vasthoDdcn."
ls het srore betonnen ti
n'dden o! he! kerLhof \.1

.,Nee. dar is pàs reel lar.r
plaatst. He! orjginele snrr
'Jzercn hek mer dc tehst \\
Dereid hebben ze al lang s
den naarherkerkhof in \lari

\_er als een Ntariabeeldr.
nu lan de Hellcndoorns€r

Jan L€eDhouts {r) cn cait Kruiperbijhet gror. kruis o! bei bijnaveqeren Heer*erkhofaan de ÀssendorDerwes.

71es tussen de kaih.lieken url
Rrak. dorp en de onl,sgen.le
dorFcn en buurrschàppe! orer
.le plek. Die enjd s.s zo fcl
dar hcr r.ijqtl zeker n dàt de

!i 'lk 1'oog .:at
atrc.kgen3ten
nog varralet
kóRner'

Heemke* aange$oken is In
de.eDrbcr 183.1) beidè kercD
op dez€llde ri'd op een Tondas,

Dc eerÍe kce. kon de pàshor
h.rruu.nogbhsen, d. rreede

der$qp\áÍ en magzic! nrmld
deh aardig deskundig noem.!
orer het Hccmke.khol En orcr
de HeeD*erk die e. tegenorÊr
tag arn de andere l<anr r2n d.
A$endoryerweg in {at nu een
mrillcld is. .jDic Heemlok is
rood 1750 geboued. \'an hour,
noceliik mer cen.ieten dak cn
bedodd voor karholicken uir de
hcle sfeek. Veel ke.ken h'd j.
ro.n nog nier. So$ Ira.en er
wÈl 2.000 mcnse. Nadat de
rege.rng verlli.hr h.d seÍcld
dar clke gemccme een kerkhof
bunen de bebou{ de hom moeÍ
hcbben, strd dn H€cmkerklof
tusseD 1821 en l8ló gebruilii.
Darnra niei mecr door fetle ru

keer zlr hij rn Lurrenbers. Al-
lcen de kerkL,oekÈn en cen kelk
{rrdengercd Heel gek\ras dat
birncn de koÍsre keren ccn
schuu. r an .lorlnk op de huidise
plek!.n dc zwaàn rls rijdctjike
kerk rÍerd gebruikr En al in
l83t \verd eÈn Dieuire Nhrer
staarskerk seb.usd op de bul
drge l{r.!tie k! d. Krui:\€rhef-
ling dic zelfuir 189: daÍee.t.
,\ls politiÈman zou rk z.ggen
dat dn zàak'e cnorm {nrkr.
Ma!. er r e.en besijs en her
r r.r,a..d... " De grorè oF
knàpbe!Ír is ro.r I eenhous
een c(ste sr,p ,,Zoies r ook
in de jaren 50 al ccr! gebeurd,
mààrdaÍna moet t..rrèts mee


