
Derde generatie Schimmel (vanaf 1960) 

Na de verbouwing in 1959 trouwde Bert 
Schimmel op 6 januari 1960 met Lia Visser. 
Het burgerlijk huwelijk werd voltrokken door 
burgemeester J.A. Hosang en het huwelijk 
werd kerkelijk ingezegend in de Hervormde 
kerk te Woudenberg door Ds J.C. Stelwagen. 
De derde generatie Schimmel had zijn in
trede gedaan in het horecabedrijf. 

Bert Schimmel heeft zich in zijn jeugd al op 
zijn taak in het bedrijf toegelegd. Na zijn 
studie aan de M.U.LO. bekwaamde hij zich 
in theorie en praktijk aan de Hogere Hotel
vakschool in Den Haag. Op internationaal 
niveau ging hij praktijkervaring opdoen in 
Zwitserland en in Amerika. Een overtocht 
met de boot naar Amerika als steward ver
volmaakte de opleidina. 

Afb. 19. Bert Schimmel bij de tapkast. 
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Lia Visserdoorliep eveneens de M.U.LO. en 
werd ambtenares op de gemeentesecretarie 
van Woudenberg en verwisselde vervol
gens deze stoei toen zij een aansteiiing 
kreeg op het gemeentehuis in Doorn. Door 
haar huwelijk kwam ze plotsklaps in de keu
ken van het horecabedrijf, waar ze 1 2Vè jaar 
heeft gewerkt. 
Samen heeft het echtpaar Schimmel de 
zaak verder uitgebouwd en uitgebreid. 
Gastvrijheid staat hoog in het vaandel van 
de Schimmels geschreven. Het streven blijft 
erop gericht om de gasten in een gemoe
delijke sfeer te ontvangen zodat zij zich 
thuis voelen in het vanouds bekende Hotel 
Schimmel. 
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Afb. 20. Gastheer en gastvrouw naast hun 
Hotel Schimmel. 

Grootse uitbreiding 
In 1972 lieten Bert en Lia Schimmel een 
eigen huis bouwen op de plaats waar de 
familiesA. enG. Lagerweij zoveel jaren in de 
zogenoemde werkmanshuizen hebben ge
woond. Er kwam daardoor ruimte vrij in het 
bedrijf en moest er weer worden verbouwd. 
Bert Schimmel liep al enige tijd met plan
nen rond vooreen grootse uitbreiding. Na 
veel gepraat met en tekenwerk door archi
tect A.F. Davelaarte Woudenberg over hoog
bouw, laagbouw, bouwen in de lengte of in 
de breedte, kwam er na veel wikken en 
wegen een plan uit de bus waarvoor drie
maal een ontwerp werd gemaakt. 
Op 4 oktober 1 980 kon oud-burgemeester 
J.A. Hosang in tegenwoordigheid van vele 
genodigden het door de Gebr. Van Osna-
brugge te Scherpenzeel verbouwde en uit
gebreide Hotel Schimmel officieel openen. 
Het gaat bijzonder goed met het hotel in zijn 
huidige omvang. Jaarlijks zijn er zo'n 80.000 

tot 1 00.000 bezoekers te gast in dit oudste 
horecabedrijf van Woudenberg. Het bedrijf 
voorziet duidelijk in een behoefte voor de 
regio. Landelijk telt het horecabedrijf mee in 
de goede middenklasse. 
Het is een multifunctioneel bedrijf en dat 
geeft voordelen. Er zijn thans 24 fulltime 
krachten werkzaam in het bedrijf en 16 
parttime krachten. In 1960 waren er vier 
vaste krachten in volledige dienst en zes 
krachten met een tijdelijk dienstverband. 
Deze getallen geven een indruk van de 
groei van het bedrijf in 25 jaar. 
Vermeldenswaard is dat de firma Hoog
houdt uit Groningen de oudste leverancier 
van dranken is. De eerste levering van 
dranken dateert van 1890. 

Uit het huwelijk van Bert en Lia Schimmel-
Visser zijn drie kinderen geboren, die als 
vierde generatie ook wel zin hebben in het 
horecavak. Als deze plannen worden be
waarheid, dan is de continuïteit in de naaste 
toekomst verzekerd. 
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