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EPE – Ondanks, of wellicht juist
doordat Praotnat geen stan-
daard-biertje is, verwacht het Epe
Bier Collectief wederom een run
op het brouwsel. Vorig jaar was
het merendeel binnen drie weken
uitverkocht, dit jaar wordt er meer
op de markt gebracht.
De hoeveelheid hop blijft een be-
perkende factor voor het aantal li-
ters bier dat gebrouwen kan wor-
den. Dat hoort nu eenmaal bij een
ambachtelijk seizoensproduct,

stelt het Epe Bier Collectief. De
hop is begin september geoogst
door een groep van pakweg 25 vrij-
willigers. Tot diep in de nacht wa-
ren ze aan het plukken. Maar juist
door met verse hop te werken is
het aroma van de hop goed behou-
den, zegt het collectief. ,,Iets wat
nu duidelijk in de Praotnat terug
te proeven is.’’ Restaurant De Haas
in Elburg heeft Praotnat als enige
op de tap.

Kijk voor het etiket van beide
versies Praotnat op
www.destentor.nl/epevaassen

VAASSEN – De belangstelling vanuit
Vaassen voor de collectieve inkoop
van zonnepanelen is ongekend
groot, zegt Arjan Wieggerinck van
Wadenso, initiatiefnemer van Zon-
opkomst dat die gezamenlijk in-
koop én installatie bundelt. „Het
was een volle bak,” zegt hij over
de recente informatie-avond in
dorpscentrum De Wieken in Vaas-
sen. In totaal bezochten zo’n 110
belangstellenden de bijeenkomst
en inmiddels hebben, aldus Wieg-
gerinck, 68 van hen een offerte op-
gevraagd. Het gaat hierbij niet al-
leen om belangstellenden uit Vaas-
sen zelf, maar ook uit de kernen
Emst, Oene en Wenum-Wiesel.

Later dit jaar, waarschijnlijk nog in
november, volgt een soortgelijke
informatiebijeenkomst in Epe.
Wieggerinck is zelf niet zo ver-
baasd over de grote belangstelling
vanuit Vaassen voor zonnepane-
len, wel over de snelheid waarmee
de offerte-aanvragen binnenko-
men. „Bij initiatieven elders zien
we een eerste piek direct na de in-
formatiebijeenkomst en een twee-
de piek als de eerste panelen wor-
den geplaatst. Maar hier gaat het
gestaag door, het praat zich rond.
Kennelijk zijn we er in geslaagd de
mensen het vertrouwen te geven
dat ze zeker weten via ons iets
goeds te kopen.” Dat is vaak de gro-

te vraag bij mensen die overwegen
zonnepanelen aan te schaffen,
zegt hij. „Ze weten vaak niet wat
goed is en wat niet en zien dan
door de bomen het bos niet
meer.” Deze week gaan de eerste
offertes de deur uit en als die wor-
den geaccepteerd zal binnenkort al
worden begonnen met plaatsing
van zonnepanelen op woningen
van particulieren in Vaassen.
Zonopkomst bundelt lokaal de
vraag naar zonnepanelen en zon-
neboilers en koopt die dan geza-
menlijk in bij de fabrikant. Ook
worden tips gegeven over hoe
energie in de woning te besparen.

www.zonopkomst.com

Epe Bier Collectief
verwacht run op biertje

Veel belangstelling voor collectieve
inkoop zonnepanelen in Vaassen

T enminste achttien vlieg-
tuigen zijn tijdens de
Tweede Wereldoorlog
neergestort binnen de

grenzen van de gemeente Epe. Ze-
ven daarvan waren van de Duitse
Luftwaffe. Voor wie, zoals Gerrit
Kamphuis, een totaaloverzicht wil
documenteren van het aantal in
de eigen gemeente neergestorte
vliegtuigen of het aantal toestellen
dat er een noodlanding maakte,
maakt het niet uit of die vliegtui-
gen van vriend of vijand waren.
Het gaat puur om de feiten. Toch
zijn het juist deze Duitse vliegtui-
gen die Kamphuis nog het meest
bezighouden: „In twee ervan zit-
ten waarschijnlijk nog beman-
ningsleden. We hebben hun na-
men, want we weten wie er nog
vermist worden, maar we weten
niet wie nou in welk toestel heeft
gezeten.”
Het liefst zou hij de twee wrakken
dan ook alsnog opgegraven willen
zien, maar dat zal pas gebeuren als
er sprake is van bouw- of andere
werkzaamheden die dat noodzake-
lijk maken. Zolang dat niet het ge-
val is dienen oorlogsgraven met
rust te worden gelaten. Zelfs als op-
graven de geschiedschrijving of de
gemoedsrust van nabestaanden
ten goede zou komen. In elk geval,
stelt hij, „is het niet ondenkbaar
dat hun lichamen nooit de Eper
bodem verlaten hebben”.
Het is slechts een enkel gegeven
dat Kamphuis in de zeventien jaar
dat hij onderzoek deed naar de
vliegtuigcrashes in de gemeente

Epe niet boven water heeft kun-
nen halen. Voor de rest is ‘Geval-
len Helden, vliegtuigcrashes in de
gemeente Epe 1940-1945’ zo volle-
dig als maar mogelijk is. Veel heeft
Kamphuis zelf boven water ge-
haald, veel ook dankt hij aan
oud-Epenaar Jan van der Wal die
zijn gehele archief aan Kamphuis
overdroeg toen hij naar Zuid-Lim-
burg verhuisde.
Waar Kamphuis de informatie ver-
zamelde, maakte zijn dochter Sil-
vie er leesbare verhalen van. „Ik

heb in mijn naïeve enthousiasme
mijn vader aangeboden hem te hel-
pen met schrijven. Dat betekende
dat ik alle door hem verzamelde in-
formatie heb moeten lezen, inter-
preteren en analyseren om er een
verhaal van te kunnen maken. De
rapporten waren regelmatig zeer
slaapverwekkend, maar wat het
voor mij interessant maakte waren
de persoonlijke verhalen. Tenslot-
te zaten in elke bommenwerper ze-
ven à tien jonge mensen. Die had-
den bepaalde motieven om dit te

Mix van feiten en

GEVALLEN HELDEN
Zeventien jaar deed Gerrit Kamphuis onderzoek naar de vlieg-
tuigcrashes in de gemeente Epe. Zijn dochter Silvie verwerkte
de feiten tot een uiterst leesbaar avonturenboek.
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EPE/VAASSEN – Nee, echt bijzonder is het niet als vliegenzwammen zich in
zeer grote aantallen laten zien. Zegt Vaassenaar Menno Boomsluiter, lande-
lijk coördinator van het paddenstoelenmeetnetwerk. „Zo’n grote groep bij
elkaar is niet ongewoon,” vertelt hij over de vliegenzwammen die momen-
teel ‘en masse’ te zien zijn onder een rij beuken langs de Oenerweg in Epe.
„Wel komen ze dit jaar erg plotseling en allemaal tegelijk. Een mooi ge-
zicht, toch? Geniet ervan.” Boomsluiters advies is dan ook: laat paddenstoe-
len staan, ook de ‘eetbare’ soorten. „Want dan kan een ander er ook nog
van genieten.” foto Jenny Polman

Het boek ‘Gevallen Helden’
documenteert alle vliegtuig-
crashes en noodlandingen
tijdens de Tweede Wereld-
oorlog in de gemeente Epe.
Ook de Duitse.

door Jenny Polman
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Zaterdag 12 januari wordt voor de
eerste keer de Nacht van Epe ge-
houden: een volleybaltoernooi
voor buurten en bedrijven. Tussen
17.30 en 01.00 uur strijden zij om
de eer. Teams van minimaal zes
personen (van achttien jaar en
ouder) betalen 160 euro inschrijf-
geld, dat volledig ten goede komt
aan de Stichting Kenya Kinderen.
Er is een dames- en een herenpou-
le en er zijn twee gemengde pou-
les. Inschrijven kan tot 1 december.

Een 48-jarige motorrijder uit Vaas-
sen is zondag ernstig gewond ge-
raakt toen hij op de afrit
Epe/Nunspeet van de A50 onderuit
ging. De man is in de bocht door
het vochtige wegdek van de weg ge-
raakt en kwam in een droge sloot
terecht. Hij werd onder andere met
rugklachten naar het ziekenhuis
overgebracht. Hier bleek dat hij en-
kele ribben heeft gebroken en dat
er zelfs een ruggenwervel is verbrij-
zeld.

Tijdens de Kastelennacht, zaterdag
aanstaande, is het griezelen gebla-
zen op kasteel Cannenburch in
Vaassen. Tussen 19.30 en 21.30 uur
start elk kwartier een griezeltocht
die ongeveer drie kwartier duurt.
De geest van Maarten van Rossum
waart rond in de donkere ruimtes
en op de nauwe trapjes. De tocht is
geschikt voor iedereen vanaf zes
jaar, mits goed ter been. Reserve-
ren kan, maar is niet verplicht.

In het kader van Jeugdplan Neder-
land komt de KNVB donderdag
met 32 talentvolle voetbalsters
naar vv Emst. Het gaat om meisjes
tot veertien jaar. Zij melden zich
vanaf tien uur in de kantine, om
een half uur later aan de training te
beginnen. Na een lunch en de voor-
bereidende wedstrijdbespreking is
er tijd ingeruimd voor een onder-
linge wedstrijd. De aftrap daarvan
zal om 14.30 uur plaatshebben.

door Floris Brandriet

OENE – Léon van de Poll gaat nu
ruim een half jaar door het leven
als Prince Pie, onder welke naam
hij per week zo’n 1500 gevulde En-
gelse pies produceert. Met dat pro-
duct bereikte hij de finale van de
Smaak van NL en dus kan het zo-
maar zijn dat ‘het lekkerste pro-
duct van Nederlandse bodem’ uit
Oene komt.
,,Het was eigenlijk een impulsieve
actie om aan die wedstrijd mee te
doen’’, zegt Van de Poll. ,,Ik had
geen benul dat het zo zou aan-
slaan.’’ De impact in het culinaire
wereldje is groot, heeft hij ge-
merkt. ,,Maar gek genoeg is de
wedstrijd onder consumenten wei-

nig bekend.’’ Daar wil hij graag ver-
andering in brengen, al was het
maar om vanaf donderdag zoveel
mogelijk stemmen te krijgen voor
de publieksprijs.
De weg naar de finale heeft Van
de Poll geen windeieren gelegd.
Het bereiken van de halve finale le-
verde hem al een bedrijfsfilmpje
op, alsmede hulp bij het opzetten
van een huisstijl en een website.
Die website moet volgende week
de lucht in gaan. Ook maakt hij
kans op landelijke distributie via
een supermarktketen. ,,Dan zal de
productie oplopen tot vier- à vijf-
duizend pies per week’’, zegt Van
de Poll, die het in dat geval niet
meer in zijn eentje kan bolwer-
ken. Ondertussen zet de geboren

Limburger voorzichtig de eerste
stapjes op sociale media als Twit-
ter (@princepie1) en Facebook.
,,Nu gaat het er echt professioneel
aan toe’’, constateert hij.
Donderdag staat Van de Poll met
de acht andere finalisten van de
Smaak van NL op de Food Valley
Expo. Op 13 november wordt be-
kendgemaakt wie daadwerkelijk
het lekkerste product van eigen bo-
dem maakt. Wat er gebeurt als hij
wint? ,,Dan gaat het dak eraf! Dan
wordt het feest.’’ Maar niet voor
lang. ,,De volgende dag sta ik op
Spirit of Winter bij Paleis Het Loo
in Apeldoorn.’’

Stemmen op Prince Pie
kan vanaf donderdag op:
www.syntens.nl/desmaakvannl

Prince Pie in sneltreinvaart naar finale Smaak NL

doen, lieten nabestaanden achter.
Door die verhalen is het boek
meer geworden dan alleen een op-
somming van feitelijke informatie.
Van elke crash beschrijven we nu
wie er bij betrokken waren, vertel-
len we iets over de persoonlijke
achtergronden, hun doelwit, het
vluchtverloop, waardoor het toe-

stel is neergestort en wat er daarna
gebeurde. Soms is het hierdoor
een avonturenboek geworden.
Niet alle verhalen van ooggetuigen
waren echter te checken. Daarom
is er aan het slot van elk hoofd-
stuk een verantwoording opgeno-
men met onze twijfels en conclu-
sies. Al met al is het boek een mix

geworden van feiten en leuke ver-
halen om te lezen.”
Kamphuis overhandigde gisteren
zelf het eerste exemplaar van zijn
boek aan burgemeester Hans van
der Hoeve, zijn dochter Silvie aan
kolonel Michel Peterson van de
Amerikaanse ambassade. Tenslot-
te zijn in de gemeente Epe ook

vier toestellen neergestort van de
US Army Airforce.
Zowel Van der Hoeve als Peterson
benadrukten het belang van het
boek voor met name de jeugd.
Van der Hoeve: „Wie zijn geschie-
denis niet kent is gedoemd die te
herhalen - en dat willen we in dit
geval zeker niet.”

Volleyballen tijdens
eerste Nacht van Epe

Motorrijder ernstig
gewond door glijpartij

Griezelen in Vaassen
tijdens kastelennacht

KNVB met 32 talenten
op bezoek bij vv Emst

leuke leesverhalen

‘Gevallen Helden, vliegtuigcrashes in de gemeente Epe
1940-1945’ van Gerrit en Silvie Kamphuis is vanaf van-
daag voor 27,95 euro te koop bij de boekhandels in Epe
en Vaassen. ISBN 9789081699662, gebonden met harde
kaft, ruim 300 pagina’s.

In de boekhandels
Voor de omslag is gebruikt gemaakt van een schilde-
rij, in 1990 gemaakt door ‘JWD’. De samenstellers
van het boek hebben van alles geprobeerd om de
identiteit van ‘JWD’ te achterhalen, maar dat is hen
tot op heden niet gelukt.

Tekening

� Op 27 april 1941 maakte een Duit-
se jager een noodlanding in een
weiland ten noorden van de Oran-
jeweg in Emst. Het was het eerste
toestel dat tijdens de Tweede We-
reldoorlog de Eper bodem raakte.
Daarna volgden nog achttien crash-
es en maakte een tweede Duits
toestel een noodlanding.

� Zeven van de achttien neergestor-
te vliegtuigen behoorden tot de
Royal Air Force, vier tot de US Ar-
my Airforce en zeven waren van de
Deutsche Luftwaffe. De laatste
crash was op 7 april 1945, een
Vickers Wellington die ’s avonds
rond 21.00 uur neerkwam achter
De Bokkerij in Vaassen.

� In totaal vonden 45 bemanningsle-
den de dood in de gemeente Epe,
twaalf werden krijgsgevangen geno-
men en drie wisten te ontsnappen
dankzij het verzet. Twee van deze
drie wisten Engeland weer te berei-
ken. De derde viel, na te zijn verra-
den, alsnog in handen van de vij-
and en werd gefusilleerd, samen
met een aantal verzetsstrijders.

� Van Duitse zijde sneuvelden twee
vliegers in de gemeente Epe. Er
zijn hier echter zeven Duitse toe-
stellen neergestort en er worden
tot op de dag van vandaag nog
steeds Duitse vliegers vermist. Mo-
gelijk bevinden hun lichamen zich
dus nog steeds in Eper bodem.

� ‘Gevallen Helden’ is uitgebracht als
gebonden boek met harde kaft.
Het boek telt ruim 300 pagina’s en
kost 27,95 euro. Het is inmiddels
te koop bij de boekhandels in Epe
en Vaassen. Online bestellen kan
ook via www.gevallenhelden.nl of
www.uitgeverijgelderland.nl. ‘Geval-
len Helden’ is een uitgave van Uit-
geverij Gelderland in Epe, in samen-
werking met Stichting Broken
Wings ’40-’45. Die laatste zet met
deze uitgave haar 15-jarig bestaan
luister bij.

Léon van de Poll gooit hoge ogen met z’n pies. archieffoto Cees Baars

April 1941-april 1945

Het boek ‘Gevallen Helden’ werd gisteren gepresenteerd in Museum Vaassen Historie waar de Stichting Broken
Wings ’40-’45 een permanente expositie heeft. Van links naar rechts kolonel Mike Peterson van de Amerikaanse
luchtmacht, voorzitter Hans Achterbergh van de Stichting Broken Wings, burgemeester Hans van der Hoeve en de
schrijvers en samenstellers van het boek, Gerrit en Silvie Kamphuis.  foto Hans van de Vlekkert
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