
Kluvers, Jacob Engelbert. - Eigenaar-bedrijfsleider van
Hotel-café-restaurant „Carelshaven" te Delden. — Geb. te
Delden op 27 Maart 1904 als zoon van Willem Arnoldus
Kluvers en Heintje Haverkamp. — Hij trad op 3 Nov. 1932
in het huw. met Pierette Bernardi Elfide v. d. Mollen, geb.
12 Aug. 1908, die het leven schonk aan Willem Anton,
geb. 16 Sept. 1933, en Antony Arnoldus, geb. 18 Maart
1936. — Na het doorloopen van de school voor Mulo te
Hengelo (O.) kwam K. op de Hotel-Vakschool te Genève.
In 1926, na een practische opleiding in eersteklas hotels,
werd K. assistent van zijn vader in hotel „Carelshaven",
waarvan hij in 1932 eigenaar-bedrijfsleider werd. - Dit
hotel, dat thans beschikt over vijftien man personeel,
dankt zijn naam aan Carel George Graaf van Wassenear-
Obdam, Heer van Twickel, die omstreeks het midden van
de 18de eeuw de Twickelervaart liet graven tusschen Enter
bij de Hegge en den grooten weg Delden-Hengelo. Bij het
haventje verrees een schippersherberg, die den naam
kreeg van „Carelshaven". Hier overnachtten de schippers
uit Enter en de vrachtrijders, die met zware Hessenwagens
uit Duitschland kwamen. In 1837 werd Willem Arnoldus
Kluvers, een mulder uit Borculo, pachter van Carelshaven.
Hij maakte in 1852 van de schippersherberg een behoorlijk
ingericht hotel. In 1866 is hij opgevolgd door zijn zoon
Jacob, die in 1893 is overleden. Zijn zoon Hendrik Jan
beheerde het hotel slechts enkele jaren en droeg toen de
leiding over aan zijn broer Willem Arnoldus. Sedert 1932
berust de leiding bij diens zoon Jacob Engelbert K. — In-
middels was de Twickelervaart in onbruik geraakt als ge-
volg van het opkomende spoorwegverkeer. In 1872 ging
de laatste schuit door de Tw. vaart en ongeveer 1892 is
de haven gedempt. De vader van den huldigen eigenaar
had het bedrijf herschapen in een modern, comfortabel
hotel, dat aan den rand van prachtige bosschen ligt en
daardoor steeds meer vreemdelingen trekt. — K. is zeer
bereisd en maakt jaarlijks een groote buitenlandsche reis
om zich op de hoogte te stellen van het hotelwezen in het
buitenland. - K. is penningm. van de afd. Twenthe van
Horecaf. Hij is een groot liefhebber van biografische litera-
tuur en houdt zich gaarne onledig met bridge. — Carels-
haven, Delden.


