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Een nieuw  
magazine 
Voor-Drempt, Achter-Drempt, Hoog-Keppel, 

Laag-Keppel, Hummelo en Eldrik hebben een nieuw  

magazine, De Hessencombinatie. Iedere drie maanden 

ontvangt u dit tijdschrift gratis in de bus.

Waarom dit nieuwe magazine? Wel, dat is omdat de voormalige 

gemeente Hummelo en Keppel ook na de gemeentelijke herindeling 

nog steeds een eenheid is. Een eenheid die bij wijze van spreken  

dagelijks wordt beleefd en door velen ook wordt gepraktiseerd. 

Neem HC’03, sinds de fusie zeven jaar geleden verbindt de voetbal-

vereniging een groot deel van onze gemeenschap met elkaar. En 

als straks ook de jeugd definitief is verhuisd naar het vernieuwde 

complex in Achter-Drempt, gaat HC’03 zich nog nadrukkelijker  

manifesteren als bindend element in onze gemeenschap.

Om maar eens wat te noemen: de sportkantine in Achter-Drempt 

gaat ook de functie van dorpshuis krijgen, waar gekaart kan worden, 

16-jarigen hun plek krijgen en meer activiteiten. Zelfs wordt gedacht 

aan een huiswerkservice georganiseerd vanuit de voetbalclub.

Ook dit nieuwe magazine, De Hessencombinatie, is een uitvloeisel 

van de nieuwe rol die HC’03 in onze plattelandsgemeenschap wil 

spelen. Dit tijdschrift gaat over veel meer dan voetbal. Het is niet 

het vroegere verenigingsblad, maar een magazine over mensen en 

ontwikkelingen in ons gezamenlijk woongebied. In dit eerste num-

mer krijgt de sluiting van het voetbalcomplex in Hoog-Keppel veel 

aandacht. Maar er is veel meer. Blader het maar eens door en zie hoe 

wij als redactie u hier en daar een kijkje achter de schermen geven. 

We spraken met graaf Van Rechteren Limpurg, tonen u de mensen 

achter de watermolen in Laag-Keppel en laten jongeren  

aan het woord over wat hen bindt of niet bindt aan hun  

geboortegrond. En wat dacht u van de column plus tip van  

notaris Te Lindert en het dagboek van profvoetballer  

Klaas-Jan Huntelaar.

Wie De Hessencombinatie leest komt boeiende dingen te weten 

over medebewoners en over  markante punten in ons gebied.  

En geloof ons, de vijf dorpen plus het buurtschap hebben  

genoeg te bieden wat wetenswaardig of bijzonder is,  

om daar de nummers die gaan volgen mee te vullen.

Met dit magazine wil HC’03 zijn bindende rol vergroten.  

Maar eerlijk is eerlijk, het gaat ook om geld. De overheid trekt zich 

terug en verenigingen worden geacht financieel op eigen  

benen te staan. Is het vandaag nog niet zover, dan morgen zeker  

wel. De Hessencombinatie gaat per saldo de club geld opleveren, 

dankzij de adverteerders. Het zijn veelal plaatselijke bedrijven en 

ondernemers die in De Hessencombinatie een platform  

vinden om met hun doelgroep te communiceren. 

De redactie van De Hessencombinatie presenteert u met  

gepaste trots dit eerste nummer en  wenst u veel leesplezier!

Ceciel Bremer, Richard Kok, Josée Postmaa, Rinus Rabeling,  

Leo Tholhuijsen 
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“WAAR AMBACHT EN 

  INNOVATIE SAMENKOMEN” 

 

Claus Aannemingsmij BV is 

een middelgroot aannemings- 

en bouwbedrijf gevestigd in 

haar markante, modern 

vormgegeven pand aan de 

Didamseweg 6 te Doesburg. 

 
Vier generaties Claus staan 

inmiddels meer dan een eeuw 

borg voor een bouwtraditie, 

waarbij respect voor 

monumenten en het 

ambachtelijke vakmanschap 

samengaan met moderne, 

innovatieve bouwmethoden. 

 

 

Door Claus BV zijn de afgelopen honderd jaar talloze projecten gerealiseerd, variërend van woningbouw en 

verbouwingen tot zwembaden, van restauraties van monumentale panden tot realisatie van zon-energie-

woningen, van columbaria tot geluidsschermen en van bedrijfsruimten tot appartementengebouwen. 

 
De vaak decennia lange samenwerking met vele vaste opdrachtgevers bewijzen dat Claus een deskundige en 

betrouwbare partner is voor de realisatie van uw bouwplannen. 

 

claus aannemingsmij bv    didamseweg 6    postbus 110    6980 ac   doesburg    tel: 0313  47 24 75    fax: 0313  47 60 79    info@clausdoesburg.nl 

 

bedachtzame bouwers 
 

• Zand, grind, tuingrond

• Grondwerk

• Containers

• Bestratingen

• Klinkers: nieuw en gebruikt

Muizengatweg 3

7227 DN Toldijk

T: 0575 451411

F: 0575 452620

M: 06 55135503

E: aheitkonig@hetnet.nl

   

         
 








 



  

   
    




   








 

Dames- en Herenkapsalon
Geniet van de rustige sfeer  en een  kapsel op maat.

Kerkplein 2 Drempt.

         

Ontdek de nieuwe ammoniak- &  geurvrije haarkleuringen.

Bel  voor  een  afspraak : 06-15340643.

www.lilahairdesign.nl

Openingstijden:

dinsdag  19.00 – 22.00 

woensdag    8.30 – 17.00 

donderdag  19.00 – 22.00 

vrijdag  8.30 – 17.00

zaterdag     8.00 – 14.00
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KEURSLAGERKOOPJE

Gemarineerde 
biefstukpuntjes

400 gram600
SPECIAL

Chick-and-onion

100 gram160
VLEESWARENKOOPJE

Bij  150 gram 
gebraden 
kalfsrollade

GRATIS 100 gram 
smulsalade

SPECIAL

Varkenshaas in't 
groen
kan zo in de oven
250 gram

550

KEURSLAGERKOOPJE

500 gram gekruid 
gehakt +
4 roomschijven
samen

550

TONGSTRELENDEFEESTDAGEN

lamsfilet of
lamshaasjes

100 gram

275

SNACK-IDEE

Gevulde 
stokbroden,
per stuk 3.50
2 stuks voor

625

KNIP UIT !!!

500 gram 
rundergehakt+
4 slavinken
van 3 t/m 8 januari !

550

De Worstepinne, keurslager
Ooipoortstraat 30, 6981 DV  Doesburg
Tel. 0313-472314
onze complete kerstfolder: www.worstepinne.nl
bestellingen en vragen:   info@worstepinne.nl
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Tuincentrum Bloemendaal
Rijksweg 14 6996 AC Drempt tel. 0313 - 473033  fax 0313 - 473343

Tuincentrum
• kamerplanten

• snijbloemen 

• gelegenheidsbloemwerk 

• potterie 

• serviesgoed

Hoveniers
•  aanleg en  

onderhoud

• winterbeurten 

•  tuinonderhoud  

op contractbasis

Kwekerij
•  coniferen

• bomen 

•  laurier

• kerstbomen

Bloemisterij
•  violen

• zomerbloeiers 

• vaste planten

• bolchrysanten



En nou zit HC’03 
voortaan 
helemaal in 
Achter-Drempt  

Tekst en foto’s: Richard Kok en Leo Tholhuijsen

Vanaf februari 2011 zit voetbalvereniging HC’03 nog maar op één locatie: 

inAchter-Drempt achter de kerk. De verhuizing van de jeugdafdeling van Hoog-Keppel 

naar Drempt is het sluitstuk van de fusie in 2003. HC’03 is klaar voor de toekomst, gaat 

het sportief beter doen en eist een maatschappelijke rol in het verzorgingsgebied op.

Februari 

verhuismaand 
  
Vanuit het verleden is februari een 

belangrijke verhuismaand op het 

platteland in Oost-Nederland. Er 

was in die maand altijd veel bedrij-

vigheid omdat de naamdag van 

Sint Peter (22 februari) het moment 

was waarop de pachtcontracten 

afliepen en bij verlenging de pacht 

voor het nieuwe jaar betaald moest 

worden. De hele maand februari 

stond daarom in het teken van 

deze eventuele verhuizing. 

Dat de definitieve verhuizing van 

Hoog-Keppel naar Achter-Drempt 

plaatsvindt in februari, past dus 

mooi in deze traditie.  

8
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Jan van Dillen gaat ook mee. De man die bij uitstek het 

H en K-verleden van de fusieclub HC’03 vertegenwoordigt zal straks 

net zo vaak op de voetbalvelden in Achter-Drempt te vinden zijn 

als hij dat decennialang was op het complex in Hoog-Keppel. Hij 

heeft de slag al lang gemaakt, vertelt hij. Lijfelijk zal hij straks op de 

zaterdag en de zondagen in Drempt zijn, maar ook in zijn hoofd 

verplaatst hij de voetbalclub definitief naar de locatie van het 

vroegere Drempt Vooruit. ‘En denk niet dat ik daar straks alleen maar 

op bezoek kom. Ik loop daar straks in Drempt net zo gemakkelijk 

rond als nu in Keppel. Ik ken daar een hoop mensen en een hoop 

mensen kennen mij.’

Van Dillen wil in de laatste maanden voor het definitieve afscheid 

van de voetballerij in Hoog-Keppel de emoties niet de overhand laten 

krijgen. Natuurlijk, niemand vond de fusie in het begin leuk. Maar 

zónder fusie waren beide clubs in sportief opzicht wel een dood-

lopende weg ingeslagen, weet ook hij. We kregen op een gegeven 

moment niet genoeg A- en B-junioren meer bij elkaar. Gezien de 

ontwikkelingen was fuseren hard nodig. ‘Financieel had het 

misschien nog wel een paar jaar gekund, maar als je ziet dat het nu 

ook met de subsidies minder wordt...’ 

Definitief naar Drempt 

In het weekend van 5 en 6 februari 2011 neemt de voetbalclub 

HC’03 definitief zijn intrek op sportcomplex ’t Doornslag in 

Achter-Drempt. De voetbalvelden in Hoog-Keppel, waar sinds de 

fusie de jeugd nog traint en op zaterdag wedstrijden speelt, gaan 

dicht. Daar wordt niet meer gevoetbald.

Het sluitstuk van de fusie komt bijna 8 jaar nadat de voetbalclubs 

H en K (Hummelo en Keppel) en Drempt Vooruit samengingen 

en zo’n 13 jaar nadat de voorzitters Henk Kosstede en Wilko 

Pelgrom hun eerste verkennende fusiegesprekken hadden. 

De versmelting van de twee voetbalclubs maakte veel los. 

Sinds jaar en dag was er de rivaliteit tussen de clubs zoals 

alleen buurclubs die kunnen hebben. En nu moesten ze ineens 

samen. Dan was er de geografische component: Hummeloërs en 

Keppelaars voetbalden bij H en K en Dremptenaren bij Drempt 

Vooruit. De fusie haalde dat overhoop en er moest ineens van 

de Monumentenweg in Hoog-Keppel naar de Zomerweg in 

Achter-Drempt gereden gaan worden om te voetballen. Dat 

was wennen. Overigens was de geografie niet alles bepalend. 

Vanuit het verleden speelde ook het geloof nog een rol. Was je 

vroeger niet van het houtje, was je niet katholiek, dan speelde je 

niet bij Drempt Vooruit. Restanten van die denkwijze waren ook 

in de jaren ’80 en ’90 nog merkbaar. En in welke shirts moest dan 

gevoetbald gaan worden. In het rood-wit van Drempt Vooruit of 

het groen-wit van H en K? Dat lag allemaal gevoelig. De jeugd 

in Drempt bedacht al gauw een eerlijke verdeling: het moest 

het wit van H en K worden en het rood van Drempt Vooruit. Het 

werd uiteindelijk het bordeauxrood-grijze tenue.

de verhuizing van Hummelo naar Drempt

En nou zit HC’03 

empt  



Van 450 naar 650 leden

Als het in 1999 nodig was om te gaan praten over één voetbalclub, hoe staat 

die club er anno 2010 dan voor. Is HC’03 een levenskrachtige voetbalclub die 

op eigen benen kan staan? ‘Ja’, zegt Wilko Pelgrom ‘het gaat nu goed’. Pelgrom 

is voorzitter van de Stichting Beheer HC’03, zeg maar de afdeling waarin het on-

roerend goed van de club is ondergebracht: de gebouwen en de velden. ‘Toen 

we in 1999 begonnen te praten hadden we 2 x tweehonderd leden, bij de fusie 

waren het er samen 450. Beide clubs hadden problemen om alle jeugdteams 

ingevuld te krijgen, er waren eigenlijk te weinig vrijwilligers en de eerste signa-

len van een zich terugtrekkende overheid kwamen door. Nu is het 2010 en zijn 

er 650 leden, we hebben voldoende A-junioren en er is instroom naar de se-

nioren. We hebben een vernieuwde accommodatie op maat, met een nieuwe 

parkeerplaats, extra trainings- en wedstrijdvelden, nieuwe, eigentijdse  

kleedkamers, verzorgingskamer, bestuurskamer en opslag. En je kunt zeggen 

dat het vrijwilligersprobleem bij HC’03 eigenlijk niet meer aan de orde is.’

En de plek dan? Decentraler in het verzorgingsgebied van de vereniging, dan 

achter de kerk van Achter-Drempt hadden de voetbalvelden haast niet kun-

nen liggen. Daar is geen speld tussen te krijgen, maar Pelgrom wil er niet al te 

zwaar aan tillen. Het blijven, zegt hij, allemaal fietsbare afstanden. En heel veel 

gaat ook met de auto. Bovendien waren er geen alternatieven. ‘Het complex in 

Hoog-Keppel was aantrekkelijk. Mooie plek, sporthal en zwembad nabij. Maar 

voor het voetbal waren daar geen uitbreidingsmogelijkheden en dan houdt het 

op. Aan de Dubbeltjesweg, tegen Hoog-Keppel aan, was evenmin een optie. 

Daar is sprake van een ‘beschermd dorpsgezicht’. En daar kwam nog  

bij dat uit financieel oogpunt een compleet nieuwe accommodatie  

volstrekt niet aan de orde was.’

de verhuizing van Hummelo naar Drempt

‘Het was altijd zo gezellig’ 
Eef Luesink liep meer dan dertig jaar rond 

op het sportcomplex in Hoog-Keppel, onder 

andere als jeugdtrainer en trainer van het 

damesteam. Tegenwoordig is hij trainer/coach 

van het huidige damesteam van HC’03.

‘De sportvelden in Hoog-Keppel betekenen 

heel veel voor mij. Ik heb de eerste verhuizing 

in 1971 nog meegemaakt. Man, wat heb ik er 

veel uurtjes doorgebracht. Het is zonde dat de 

jeugd vertrekt, maar het kan niet anders. De 

gezelligheid en de ligging van het complex 

spraken me altijd aan. En het was er altijd 

gezellig, echt altijd. Dat heb ik als heel bijzon-

der ervaren. Ik heb er veel mooie momenten 

meegemaakt, waaronder enkele kampioen-

schappen. Ach, we zijn nu al een hele tijd 

gewend aan de huidige accommodatie in 

Drempt. In Hoog-Keppel kwam ik de laatste 

jaren niet veel meer. Maar ik kijk met weemoed 

terug op die tijd. Samen met jongens als Hans 

Jansen, Bennie Migchelbrink en Henk Kosstede 

hebben we veel plezier gehad. Wat mij betreft 

laten ze de velden gewoon zo liggen. Dat zou 

mooi zijn.’
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Hulsevoortseweg 7 6996 DG  Drempt  Tel: 0313-479002
Kijk op de website voor alle mogelijkheden op het gebied 
van huidverzorging, nagelstyling, kleurenanalyses etc.
www.dinekepelgrom.nl

Nu 10 %  

korting 

op alle 

Hotstone 

behandelingen!

Is het buiten koud en guur?
Kies dan voor een weldadige Hotstone Massage.
U wordt gemasseerd met lava- en basalt stenen waarvan 
de warmte tot diep in het lichaam doordringt.

Massink

BROMFIETSEN - SCOOTERS - ONDERDELEN - ACCESSOIRES

ZUTPHEN-EMMERIKSEWEG 33B

7227 DG TOLDIJK

TELEFOON 0575-452114

Toldijk
Zutphen-Emmerikseweg 35

Toldijk
Zutphen-Emmerikseweg 35

Toldijk
Zutphen-Emmerikseweg 35

Toldijk
Zutphen-Emmerikseweg 35

Nieuwbouw   Verbouw   Onderhoud   Renovatie/Restauratie

www.bouwbedrijf-jolink.nl     tel: 0314-381309

        REPARATIE 

   VAN ALLE 

          MERKEN

Maandag:  Gesloten

Dinsdag t/m

Donderdag: 9.00-1800

Vrijdag: 9.00-20.00

Zaterdag: 9.00-16.00

Voldoende eigen

parkeerruimte !

Leigraafseweg 33F

INUSTRIETERREIN “BEINUM-WEST”

6983 BR Doesburg

Telefoon 0313 - 412 727

info@xycleservice.nl

www.xycleservice.nl

CRAFT

ONDERKLEDING

20%
KORTING

De electrische fietsspecialist



Huiswerk maken in de voetbalkantine

Rob Ruikes, coördinator van de commissie Jeugd van HC’03, gaat er vanuit 

dat de 280  jeugdspelers verdeeld over 26 teams, het straks in Achter-Drempt 

prima naar hun zin krijgen. ‘We krijgen tien fonkelnieuwe kleedkamers en een 

mooi, groot trainingsveld. Natuurlijk moeten we nog wat dingen regelen.  

De trainingavonden moeten nog worden ingepast. Zowel jeugdspelers als seni-

oren zullen rekening moeten houden met een verschuiving van hun trainings-

avond’, aldus Ruikes. Daarnaast mag er volgens Ruikes nog wel wat gebeuren 

aan de kantine. Het voetbalspel uit de kantine in Hoog-Keppel gaat sowieso 

mee. ‘Verder denken we aan een leeshoek en een internethoek met een paar 

pc’s. Zelfs denken we erover om op termijn huiswerkbegeleiding te gaan aanbie-

den. Op die manier proberen we de combinatie tussen sport en huiswerk, en de 

mogelijke problemen tussen die twee, nog beter in te  

vullen. Zelfs het aanbieden van een maaltijd zou tot de mogelijkheden  

behoren.’ Voorzitter Pelgrom praat over de multifunctionele ruimte die het oude 

clubgebouw in Drempt moet worden.  ‘De huiskamer van het dorp’ is ook al wel 

de verhuizing van Hummelo naar Drempt

‘Geef sportvelden terug 

aan natuur’ 
Na zijn actieve voetballoopbaan werd 

Henk Kosstede voorzitter van H en K en 

vervulde die functie tot de laatste dag.

Kosstede is niet zo’n ‘terugkijker’ en heeft 

zijn vizier gericht op de toekomst.

‘Het sportcomplex in Hoog-Keppel bestaat 

voor mij alleen nog maar uit herinnerin-

gen. Ik heb er van 1971 tot 1981 in het 

eerste gespeeld en ben daarna voorzitter 

geworden. Het was altijd een gezellig 

complex. Veel verenigingen die op bezoek 

kwamen vonden het prachtig hoe de  

velden er midden tussen de bomen bij 

lagen. Daar waren we best trots op. Aan de 

andere kant zaten we ook erg ingeklemd 

waardoor er onvoldoende ruimte was. We 

hadden een wel erg klein trainingsveld. 

Gelukkig hadden we na de aanschaf van 

lichtmasten voor het tweede veld, ergens 

in de beginjaren tachtig, meer trainings-

ruimte.

Het afscheid van het sportcomplex is bij 

mij vroeg begonnen. Na de fusie kwam 

ik niet zo vaak meer in Hoog-Keppel en 

dan heb je er niet zoveel moeite meer 

mee. Maar ik begrijp heel goed dat het 

voor sommigen een emotioneel moment 

is wanneer straks de poort definitief 

dicht gaat. Het meest bijgebleven aan 

het sportcomplex is een combinatie van 

momenten. Ik heb er sportieve successen 

behaald met als hoogtepunt het winnen 

van de GVB-beker, volgens mij was dat 

in 1973. Verder was er de gezelligheid en 

het knusse van het complex. En het was je 

uitlaatklep, je hobby. 

Wat mij betreft geven we de velden weer 

terug aan de natuur. Woningenbouw 

hoeft niet zozeer. Misschien is het wel leuk 

om een veld, als een soort van trapveldje, 

te laten liggen voor de jeugd in Hoog-

Keppel. Maar verder kijk ik meer vooruit. In 

Drempt komen prachtige kleedkamers en 

een mooi nieuw veld. Wanneer de kantine 

nog een keer een renovatiebeurt krijgt en 

er eventueel een kunstgrasveld komt, zou 

dat voor de toekomst van de vereniging 

een goede zet zijn.’
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AnyTyme d‛Olde ScholeAnyTyme d‛Olde ScholeAnyTyme d‛Olde Schole

Rijksweg 88, Laag-Keppel

Tel.: 0314-380050
www.anytymeoldeschole.nl

Bestel n
u uw 

salades 
voor de 

Feestdag
en!

M. LEISINK

Naast een heerlijk avondje uit verzorgen wij ook:
Feesten in onze sfeervolle kelder

Catering
Proeverijen

Nieuw Zondagmiddagproeverij: genieten van bijzondere 
wijnen met een bijpassend mini menu voor

36,95 euro p.p.
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AnyTyme d‛Olde ScholeAnyTyme d‛Olde ScholeAnyTyme d‛Olde Schole

Rijksweg 88, Laag-Keppel

Tel.: 0314-380050
www.anytymeoldeschole.nl

Bestel n
u uw 

salades 
voor de 

Feestdag
en!

TIMMERWERKEN - VERBOUW - ONDERHOUD

BOUWONDERNEMING

M. LEISINK
Strengsche Veld 25

6996 DK Drempt

Tel. 06 - 12 99 60 05  /  E-mail: dimmedal@upcmail.nl

Maurice Leisink

Naast een heerlijk avondje uit verzorgen wij ook:
Feesten in onze sfeervolle kelder

Catering
Proeverijen

Nieuw Zondagmiddagproeverij: genieten van bijzondere 
wijnen met een bijpassend mini menu voor

36,95 euro p.p.
Philip Gastelaarsstraat 5 A, 6981 BH Doesburg, 

T: 0313 65 97 07,    I: www.restaurantliefde.nl,    E: info@restaurantliefde.nl

Bij ons bent u aan het juiste adres voor:

Autorijles

motorrijles

bromfiets rijles

voor meer informatie: www.wimsteintjes.nl

of bel 0313-474946

L
WWW.WIMSTEINTJES.NL

Atelier Zepp Gerritsen
RIJKSWEG 25, 6996 AC DREMPT

T: 0313-472601 

M: 06-13572476

E: fransgerritsen@zeppgerritsen.nl

I: www.zeppgerritsen.nl

Zepp Gerritsen verzorgt workshops, cursussen en 

bedrijfsuitjes in beeldhouwen, boetseren, brons-

gieten, tekenen/schilderen en keramiek.
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De bouwmarkt met vele specialiteiten.

- Persoonlijke bediening en goede service

- Wij denken met u mee en geven graag advies

- Ook uw adres voor propaangasvullingen

- Hout en Plaat op maat

- Vele artikelen per stuk/ per meter verkrijgbaar

- Ongelooflijk veel materialen tegen scherpe prijzen

Emmerikseweg 17

7227 DG Toldijk

T:  (0575) - 45 16 55

F:  (0575) - 45 26 79

E: detolbrug@12move.nl

www.bouwmarktdetolbrug.com

 
Kan je niet wachten??? Kijk dan snel op 

www.devuurwerkwinkel.nl

 verkoop op 29 - 30 - 31 

december van 08.00 uur  

tot 21.00 uur

 Wist je dat vuurwerk-

voorverkoop hoge 

kortingen en gratis 

vuurwerk opleverd?

Tuincentrum Bloemendaal Drempt
Rijksweg 14 - tel. 0313-473033 - www.tuincentrumdrempt.nl

de vuurwerkvoorbeelden liggen klaar op 4 december.

Natuurlijk liggen de vuurwerkfolders ook al in de winkel.

De vuurwerk voorverkoop begint vanaf 4 december 

w.pelgrom@mkbusiness.nu
www.mkbusiness.nu
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de verhuizing van Hummelo naar Drempt

‘Met een traan afscheid nemen 

van mooiste sportcomplex van 

Nederland’
 

Vanaf zijn elfde speelde Jeroen Verheul in Hoog-Keppel. 

Tot aan de fusie in 2003. Met zijn vrienden voetbalt hij 

tegenwoordig wekelijks in het vierde team van HC’03, 

een team met een echt H en K-gevoel.

‘In Hoog-Keppel staat het mooiste sportcomplex van 

Nederland. Op de twee zandgrondvelden stond altijd 

echt groen gras. Zittend in vieze stoeltjes had je vanuit 

de kantine prachtig zicht over de velden. Ik ben er op 

mijn elfde begonnen en vond het heerlijk, zo’n kleine 

gemoedelijke club. Wanneer ik op zondagochtend het 

veld op liep hoorde ik altijd Guns ’n Roses met ‘Paradise 

City’ in mijn hoofd. Dat zong ik in mezelf: ‘take me down 

to the paradise city where the grass is green and the girls 

are pretty.’ Heerlijk!

 

Het meest memorabele moment in Hoog-Keppel was 

een superfeest. Eerst speelden we een wedstrijd en later 

was er een barbecue met bier. Heel veel bier. We hebben 

gedanst op de tafels met veel mooie muziek. ’s Nachts 

hebben we nog een duik genomen in het zwembad. 

Op de parkeerplaats verloor ik nog de pot waar zo’n 

achthonderd gulden in zat. Een van de spelersvrouwen 

vond het terug. Een speler uit ons team verloor die avond 

nog een zak met medicijnen. Man, wat een feest was dat. 

Maar nou komt het. Komen we de volgende ochtend in 

de kantine, bleek er helemaal niets opgeruimd te zijn. Het 

was een grote bende, een slagveld. En de oudjes die altijd 

om tien uur gingen trainen kwamen binnen en schrokken 

zich helemaal rot. Later kon iedereen er hard om lachen.

Het definitieve afscheid van het sportcomplex in Hoog-

Keppel doet pijn. Er liggen zoveel herinneringen. Het 

boek H en K wordt weer een beetje verder dichtgeslagen. 

De fusie was voor echte H en K’ers best lastig, maar onver-

mijdelijk. Maar het echte H en K-gevoel is altijd gebleven. 

Uitwedstrijden spelen we altijd nog in groen wit. Ergens 

in januari gaan we nog een midwinterfeest houden. Eerst 

een wedstrijd, daarna een feest met veel bier, een varken 

aan het spit en goede muziek. Er zal die avond veel 

worden gelachen, maar er zal ook hier en daar een traan 

vloeien. Want dit afscheid is heel emotioneel.’

gezegd. ‘Ouderen moeten er een kaartje kunnen  

leggen. Voor 16-jarigen moet het een plek kunnen worden, 

die hebben nu niks. En we praten ook over die ruimte als een 

mogelijke vergadervoorziening.’

Een en ander is een uitvloeisel van de opvatting dat HC’03 

meer is dan alleen een voetbalvereniging. ‘Ook al voetbal je 

niet, je kunt HC’03 zien als een voorziening voor de voor- 

malige gemeente Hummelo en Keppel. We hebben dat vast-

gelegd in het visiedocument HC’03, daar wil je bijhoren. 

We praten daar al langer over, nu ga je het zien.’  En qua  

voetbal? Wat zijn de sportieve aspiraties? HC’03 voetbalt in  

emendaal Drempt

w.pelgrom@mkbusiness.nu
www.mkbusiness.nu
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TUIN & PARKMACHINES

Verkoop, Onderhoud & Reparatie van:

Tuinmachines en gereedschap

Veeg- en Reinigingsmachines

Tuinbesproeiingstechniek

Gazonverzorging

WWW.KEUPER-TUINENPARK.NL

e-mail: info@keuper-tuinenpark.nl

Zutphenseweg 1-B, 6999BG  HUMMELO (in bebouwde kom).   Tel: 0314-381469

Kunst beleven 
in Laag-Keppel

Dorpsstraat 14
6998 AB Laag Keppel
0314 38 1808
info@ennyverhey.nl
www.espaceenny.nl

In een mooi historisch pand in 
Laag Keppel is Espace Enny ge-
vestigd. De galerie waar u exclu-
sieve kunst van gerenommeerde 
kunstenaars kunt vinden.

Er worden schilderijen, foto’s en 
sculpturen geëxposeerd.
De ommuurde tuin fungeert als 
‘buitengalerie’.

Regelmatig is er een nieuwe 
spraakmakende expositie 
met een geanimeerde opening en 
er zijn regelmatig 
activiteiten als lezingen, film en 
aan tafel met de kunstenaar.

December t/m februari open op 
afspraak.

Espace Enny

In onze sfeervolle Achterhoeksewinkel 

vindt U een ruim assortiment aardap-

pelen en het gehele seizoen overheerlijke 

verse aardbeien zo van “t land

Wij bieden tevens een rijk assortiment 

rauwkost, salades, fruit, exoten, groentes 

etc.

- Specialist in maken van fruitschalen, 

streekpakketen naar uw keuze

- Aardappelen-, groente-, fruitboerderij

- Kaas-, zuivel-, en streekproducten

“de Kruisbrink” Garritsen

Kruisbrinkseweg 7 Toldijk  Tel; 0575- 45 13 61  www.agfgarritsen.nl

Hako Autosmart
International

Professionals in Reinigings/Ontvettings
en Poetsmiddelen

Hans Kooij
www.hako-autosmart.nl

Mob. 06-25050583 - Fax 0313-484857
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de verhuizing van Hummelo naar Drempt

‘Maak een H en K-straatje bij het sportcomplex’ 

Twee maanden geleden werd Arnold Dreteler gehuldigd voor zijn veertigjarig 

lidmaatschap. ‘In Hoog-Keppel heb ik veel mooie momenten meegemaakt. Op het veld 

en natuurlijk ook in de kantine. Het was er altijd knus en gezellig, zo tussen de bomen. 

Het afscheid van de velden in Hoog-Keppel is jammer, maar we wisten het natuurlijk al 

een poosje. Na de fusie ben ik er nog een keer of drie geweest. Wanneer er straks 

woningen worden gebouwd, hoop ik dat er nog iets blijft bestaan wat herinnert aan 

H en K. Bijvoorbeeld het pad van de parkeerplaats naar het complex. Laten ze daar maar 

het H en K-straatje van maken.’ 

de vierde klasse, vorig jaar zelfs even vijfde klasse. 

Pelgrom:  ‘Ze zitten nu weer bovenin de vierde klasse. 

De ambitie is om toch wel minimaal derde klasse te gaan 

spelen. Daar zitten we over een paar jaar.’  

Onduidelijk is wat er met de voetbalvelden in Hoog-Keppel 

gaat gebeuren. De gemeente Bronckhorst meldt nog weinig 

te kunnen zeggen over de toekomst van het sportcomplex in 

Hoog-Keppel. Wel laat een woordvoerder van de gemeente 

weten dat, wanneer de jeugdafdeling van HC’03 is verhuisd 

naar Achter-Drempt, het sportcomplex in Hoog-Keppel wordt 

ontmanteld. ‘Dat wil zeggen dat alle bestaande inrichtings-

elementen zoals goals, ballenvangers, straatwerk, 

leunhekwerken en dug-outs worden verwijderd. Tevens zullen 

de bestaande kantine en kleedkamers worden gesloopt. 

Vervolgens gaan we het volledige terrein inzaaien met gras. 

We gaan het beheren als hooiland, dat wil zeggen dat het 

enkele keren per jaar wordt gemaaid’, aldus de woordvoerder.

Wat er daarna gaat gebeuren is volgens de gemeente nog 

onduidelijk. Gezien het landelijk vastzitten van de woning-

markt acht de gemeente de kans klein dat er huizen worden 

gebouwd. ‘Maar’, zo stelt de woordvoerder, ‘we houden 

de mogelijkheden open voor geïnteresseerden 

die wat met de grond willen doen.’

‘Ik was verknocht aan de 

sportvelden in Hoog-Keppel’ 

Gerrit Smeitink, de postbode, was kind aan huis in Hoog-Keppel. 

Als regelneef maakte hij vele uren op de club. Bij Gerrit overheerst 

pijn. De pijn van het verlies van het sportcomplex in Hoog-

Keppel. ‘Het sportcomplex in Hoog-Keppel betekende alles voor 

mij. Ik was eraan verknocht. Het is jammer dat het verdwijnt, maar 

het kan niet anders. Ik heb er veel warme herinneringen aan. Het 

was altijd gezellig met de jongens. Een definitief afscheid is niet 

leuk. Echt niet. Die gezelligheid die we in Hoog-Keppel hadden, 

zit er in Drempt nog niet in. Het pakt nog niet echt goed uit. We 

zijn nog maar met een klein clubje van H en K over. In Hoog-

Keppel herinner ik me feesten rond kampioenschappen, jubilea 

en feestavonden. Het was er altijd zo gezellig. De velden zullen 

wel plaatsmaken voor woningbouw en dat doet best pijn. Maar 

het is niet anders.’

H en K. Bijvoorbeeld het pad van de parkeerplaats naar het complex. Laten ze daar maar 

Kunst beleven 
in Laag-Keppel

Dorpsstraat 14
6998 AB Laag Keppel
0314 38 1808
info@ennyverhey.nl
www.espaceenny.nl

In een mooi historisch pand in 
Laag Keppel is Espace Enny ge-
vestigd. De galerie waar u exclu-
sieve kunst van gerenommeerde 
kunstenaars kunt vinden.

Er worden schilderijen, foto’s en 
sculpturen geëxposeerd.
De ommuurde tuin fungeert als 
‘buitengalerie’.

Regelmatig is er een nieuwe 
spraakmakende expositie 
met een geanimeerde opening en 
er zijn regelmatig 
activiteiten als lezingen, film en 
aan tafel met de kunstenaar.

December t/m februari open op 
afspraak.

Espace Enny



Tentenverhuur EvenementenAttractieverhuur Catering Partyrent

TOTAAL - CATERING

WWW.ALFUN.NL

Doesburg 0313 - 48 44 98

- Verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s

- Reparatie en onderhoud van nieuwe en gebruikte auto’s

- A.P.K. keuringsstation

- Schade, reparatie en expertise

- Airco service

Dorpsstraat 27, 6999 AB Hummelo, Telefoon (0314) 381660

Internet: www.bergsmahummelo.nl / E-mail: info@bergsmahummelo.nl

De beste kwaliteit voor een scherpe prijs!E&S

Torenallee 8

6999 DD Hummelo

T 0314 - 38 93 93

F 0314 - 38 21 64

I www.zonweringachterhoek.nl    E verkoop@zonweringachterhoek.nl

- Zonwering 

- Rolluiken 

- Markiezen 

- Garagedeuren 

- Besturing systemen 

- Raamdecoratie 

- Horren 

- Velux producten 

Rijksweg 85, 

Laag-Keppel

0314 - 38 33 02

info@ryans.nl
www.ryans.nl

U heeft stad en land afgesjouwd naar bijzondere 

tegels, maar ziet overal het zelfde assorti-

ment. Dan is het tijd om kennis te maken met 

Ryan’s waar u ontdekt dat de wereld van tegels 

grenzeloos, ongeloofl ijk mooi, maar bovenal de 

moeite waard is. Onze collectie is een bron van 

inspiratie. Gecombineerd met het advies, dat met 

passie wordt gegeven, zal de uiteindelijke keus 

die u maakt er een zijn die helemaal bij u en bij uw 

ruimte past.

- Keukentegels

- Terracotta

- Abdij plavuizen

- Natuursteen

- Engelse vloeren

- Cementtegels

- Handvorm

- Mozaïek

- Oude witjes
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Sinds begin van dit jaar loop ik hard. Ik vond dat mijn lichaam er wel iets minder weelderig 

mocht uitzien en aangezien ik dit seizoen in het derde ging voetballen en niet meer in de 

selectie, zou mijn lichamelijke arbeid aanzienlijk minder worden. Zo dachten nog meer 

mensen in mijn omgeving en voordat we het wisten hadden we een klein hardloopclubje 

bij elkaar. Afhankelijk van onze lichaamsbouw, conditie en doorzettingsvermogen liepen 

we tussen de 3 en 10 kilometer op de dinsdag- en donderdagavond. Gezellig en lekker, 

want hardlopen maakt een stofje in de hersenen aan, waardoor je je goed voelt. Ik zal er 

ook maar bij vertellen dat de donderdagavond ook werd aangewend om na het hard-

lopen enkele gele rakkers te nuttigen, waardoor de energiebalans van die dag vaak zelfs 

doorsloeg in een positief saldo en het hardlopen vanuit het oogpunt van afvallen een vrij 

nutteloze bezigheid was geweest. De gezelligheid maakte dit overigens ruimschoots goed.  

Een collega van me loopt al jaren de Zevenheuvelenloop en vroeg me al eens om hieraan 

mee te doen. Aangezien dit 15 kilometer is en de frequentie van hardlopen na de zomer-

vakantie behoorlijk is afgenomen kan ik van 15 kilometer alleen nog maar dromen.

…Vandaag staat de 15 kilometer op het programma. De laatste oefening voor de Zeven-

heuvelenloop. Ik begin bij Sportpark’t Doornslag van HC’03 in Drempt. In de verte zie ik 

een nieuw kleedgebouw met tien nieuwe kleedkamers. Ook is er een nieuw veld aange-

legd. Via de Zomerweg loop ik naar Voor-Drempt. Langs het Dorpshuis en de school ver-

volg ik mijn route naar de Rijksweg. Hier werp ik een blik op de bedrijvigheid die zich hier 

bevindt: van koffie tot outdoor, van slapen tot relatiegeschenken. Ik loop achter het Esso 

tankstation langs via het bospad richting de Dubbeltjesweg. Asperges te koop! Hoewel ik 

ze zelf afgrijselijk vind, is het wel mooi om te zien hoe iemand voorovergebogen het witte 

goud uit de grond steekt. Aan het eind van het bospad sla ik rechtsaf en zie de pas inge-

zaaide golfbaan. Hier moet ik echt eens gaan spelen als het klaar is. Ik vervolg mijn route 

door Hoog-Keppel, waar ik langs de voetbalvelden en de sporthal kom. Ik denk aan de 

weemoed, die vele  oud-H en K’ers zullen hebben als ze in de winterstop definitief afscheid 

moeten nemen van dit complex. Soms zijn veranderingen onvermijdelijk. Via de Rijksweg 

loop ik door het pittoreske Laag-Keppel. Aan mijn rechterhand zie ik de ijsbaan, waar ik 

‘s winters wel eens schaats en waar mijn vader iedere dag te vinden is als het kwik onder 

nul komt. Ik ga de Oude IJssel over en bedenk me dat ik richting Wehl loop. Omdraaien nu 

het nog kan. Ik steek de Rijksweg over richting Hummelo en begin mijn beentjes al aardig 

te voelen. Zou ik al op 10 kilometer zitten? Ik kom langs de nieuwe school in Hummelo en 

sla bij De Gouden Karper linksaf. Aan mijn rechterhand hoor ik de muziek van Normaal uit 

de boxen komen. Er is hier pas een klein dorpscafeetje gevestigd. Leuk!

Via de Torenallee loop ik verder. Aan mijn linkerhand zie ik nog net een reegeit met twee 

kalfjes in de wei staan, voordat ze door het lawaai van een toeterende vrachtwagen weg-

springen, het bos in. Mooi gezicht. Bij Jetta van de Tol sla ik linksaf richting Achter-Drempt. 

Het zit er bijna op. Aangekomen bij de kerk in Achter- Drempt is de euforie groot bij mezelf: 

15 kilometer zonder problemen. Meteen even mijn collega bellen dat ik meedoe in 

Nijmegen…De wekker gaat… Zeker weer iets te diep in het glaasje gekeken gisteren na 

het hardlopen. Het was wel gezellig. Nu ik nadenk over de droom die ik had, realiseer ik me 

hoe mooi het gebied is waarin we wonen. 

Jeroen Huis in ‘t Veld 

neemt ons al hard-

lopend mee op een 

tour door onze 

plattelandssamenleving, 

waarin de voetbal-

vereniging HC’03 in 

brede zin een bindend 

element is.

Column Jeroen Huis in ‘t Veld
Voorzitter HC‘03

Hardlopen

Dit magazine De Hessencombinatie, zal naast voetbal ook gaan over 

allerhande dingen uit onze mooie gemeenschap. Of dat nu de 

schaatsvereniging is of wat er op de kaart staat in een restaurant. 

Ik denk dat dit magazine een gat vult in de behoefte aan verbinding in 

onze kleine plattelandssamenleving, waarin we het met elkaar moeten 

doen, maar we het ook leuk vinden om te weten wat er in die 

samenleving speelt. Ik kijk in ieder geval uit naar het lezen van deze 

uitgave. En wat dat hardlopen betreft: eerst maar eens de 10 kilometer 

uitlopen op de Keppelrun volgend jaar!

Foto: Wim van Hof

E&S
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Geboren worden en opgroeien in de voormalige gemeente Hummelo en Keppel 

is één ding. Er blijven wonen een ander. Acht jongeren vertellen of ze willen 

blijven of vertrekken.

Daarom wil ik later (niet) in 
dit gebied blijven wonen 
Van de bevolking in onze dorpen en het buitengebied is nog maar een klein deel werkzaam in de agrarische sector. 

De middenstand is grotendeels verdwenen en daarmee ook de bijbehorende werkgelegenheid. Veel ‘nieuwe’ inwoners 

kwamen en komen van elders en werken voor het merendeel ook elders. Dit alles betekent dat veel inwoners van 

Hummelo en Keppel tegenwoordig in heel uiteenlopende richtingen en beroepen werkzaam zijn in omliggende, 

grotere plaatsen als Doetinchem, Zutphen, Arnhem en soms zelfs nog verder weg. We zijn heel benieuwd hoe onze 

jongeren naar hun toekomst kijken – met name of ze wel of niet willen blijven wonen in ons gebied. Een aantal van 

hen vroegen we hiernaar. 

Jikke Snelder (16),

woont in Hoog-Keppel, 

zit in vwo 5 en rijdt veel paard.

Na het vwo wil ze graag 

diergeneeskunde gaan studeren. 

Haar toekomstbeeld: dierenarts 

worden, een leuk huisje kopen op het 

platteland, een paar paarden erbij en 

een gezinnetje stichten. Tot de stad 

voelt ze zich totaal niet aangetrokken. 

‘Ik wil graag hier – waar ik ben 

opgegroeid – blijven wonen. Ik hoef 

niet speciaal naar een andere 

omgeving. Hier voel ik me prima. 

Bovendien vind ik de mensen 

hier leuk.’

Pien Hartjes (17), woont in Voor-Drempt. 

Is dit jaar begonnen met de studie SPH (sociaal 

pedagogische hulpverlening) op de HAN in 

Nijmegen. Weet nog niet zeker wat ze daarna 

wil doen. ‘Misschien nog iets met zang of theater. 

Eerst maar deze studie van 4 jaar afronden’. 

Op dit moment reist ze heen-en-weer van Drempt 

naar Nijmegen. Wil over een jaartje in Nijmegen op 

kamers gaan wonen. ‘Het lijkt me leuk om eens in 

een andere omgeving te wonen en niet eerst een 

uur te hoeven fietsen voordat je kunt uitgaan. 

Dichterbij school wonen is natuurlijk ook handig, 

dan hoef ik niet meer, zoals nu, 3 uur per dag te reizen. Ik denk wel dat ik nog vaak 

terugkom in Drempt, zeker met de kermis, want dat wil ik niet missen. 

Maar ook omdat mijn familie en vrienden hier wonen. Of ik later in Drempt ga wonen, 

weet ik nog niet. Niet dat ik Drempt niet leuk vind, maar ik weet nu nog niet wat ik 

later allemaal ga doen.’ 

Tim de Gier (16),

woont in Laag-Keppel en zit in vwo 4.

Als vervolgopleiding wil hij graag iets biologisch 

of iets kunstzinnigs gaan doen. Wat precies, 

daar is hij nog niet helemaal uit. Over zijn toe-

komstig wonen zegt hij: ‘Ik vind het hier een fijne 

omgeving om te wonen. Over een paar jaar, als 

ik studeer, wil ik wel op kamers. Ik heb nog geen 

idee waar ik daarna naartoe wil, maar misschien 

wil ik wel hier ergens in de buurt wonen.’
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Leon Jansen (19), 

woont nog thuis bij zijn 

ouders in Hummelo. 

Zit in het 2e jaar van de 

Koks-opleiding en loopt 

nu stage bij La Place in 

Doetinchem. Op zich vindt 

hij het hier een fijne 

omgeving om te wonen: 

‘het is altijd gezellig en 

iedereen kent elkaar.

 Maar inmiddels ben 

ik heel erg op Wehl gericht. De meeste van mijn vrienden 

wonen daar en ook de carnavalsgroep waarmee ik bouw zit 

in Wehl. Iedere avond dat stuk nog eens fietsen is niet altijd 

leuk. In de toekomst wil ik graag in Wehl wonen. Vanwege de 

vrienden, alle voorzieningen en ook Doetinchem is dichtbij.’ 

Marlies Regelink (27) groeide op in Eldrik. Na De Bongerd en het 

St. Ludgercollege, voltooide ze bij de Wageningen Universiteit de 

opleiding Voeding en Gezondheid. Sinds januari 2007 werkt ze bij 

de Wageningen Universiteit. Ze woont met haar vriend in Renkum. 

‘Op de basisschool wilde ik altijd juffrouw worden en zag ik mezelf 

als opvolgster van juf Detty (de Vries). Maar het werd de studie Voe-

ding en Gezondheid. Ik ben mijn plattelandroots trouw gebleven!’

‘Wonen op het platteland associeer ik met ruimte! Ik vind het 

heerlijk wanneer ik vanuit Angerlo Eldrik inrijd en kan uitkijken over 

de weilanden. Het voelt als thuiskomen. Mijn tweede associatie 

is trouwens de gemoedelijkheid van de Eldrikse buurt! Wonen in 

de stad heeft als voordeel dat er veel te beleven is en dat alles in de buurt is: pinautomaat, 

supermarkt, kroeg enzovoort. Momenteel woon ik samen met mijn vriend in Renkum. Dat 

bevalt ons heel goed. Vlakbij mijn werk, dichtbij de bossen, de weilanden en de uiterwaar-

den én in een half uurtje ben ik in Eldrik. Of ik ooit terugga naar Hummelo en Keppel? Ik 

weet het niet. Wat me trekt is de gemoedelijke sfeer en de ruimte. Aan de andere kant heb 

ik ook hier een kennissenkring opgebouwd. De tijd zal het leren.’

Karlijn Bloem (18), 

woont in Hummelo en zit in 

vwo 6, het examenjaar.

Wilde vroeger altijd dierenarts 

worden, omdat ze het leuk 

vond om met dieren om te 

gaan. Nu is ze inmiddels van 

idee veranderd en wordt 

het waarschijnlijk rechten. 

Maar nog steeds houdt ze 

van dieren en vooral van 

paarden. ‘Omdat ik in een 

stad ga studeren, zou dat nu een reden zijn om weg te gaan. 

Op kamers wonen geeft een stuk zelfstandigheid en het is een 

nieuwe ervaring. Mijn ideale plek om later te gaan wonen is in 

de buurt van het bos. Waar je lekker kunt wandelen en bosritten 

maken, en waar je ook zelf paarden kunt houden. In een dorp in 

de buurt van een stad, of net buiten de stad. Eigenlijk zoals waar 

ik nu woon. Voor al mijn wensen is dit een perfect gebied.’ 

Anita Wullink (20), 

woont in het buitengebied 

van Hummelo. Ze doet 

de opleiding Verzorgende 

niveau 3 (bbl, beroeps-

begeleidend leren) bij 

het Graafschap College 

en combineert dat met 

werken in Zorgcentrum 

De Bleijke in Hengelo. 

Woont nog thuis bij haar 

ouders. Al generaties lang 

woont haar familie in het buitengebied. Als kind miste ze wel 

eens het wonen in het dorp, ‘zodat je bijvoorbeeld ’s avonds na 

het eten nog naar het trapveldje kon gaan.’  Zou later het liefst in 

een dorp als Hummelo wonen of eventueel in de buitenwijk van 

een plaats als Doetinchem.  ‘Voor kinderen heb je dan toch meer 

mogelijkheden.’ Ziet zichzelf beslist niet op een bovenwoning in 

een grote stad wonen. ‘Dan mis ik de ruimte om mij heen.’ 

‘Het liefst zou ik een huis kopen, maar hoe is dat financieel waar 

te maken? Betaalbare woningen voor starters zijn er niet bij ons 

in de buurt.’ 

Nefèr Koenders (21),

woont bij haar ouders in 

Voor-Drempt en doet de op-

leiding Personeel en Arbeid. 

‘Ik zit nu in het derde jaar 

van mijn opleiding, maar 

twijfel geregeld of ik wel op 

mijn plek zit. Ik denk dat ik 

in de toekomst misschien 

nog wel een keer iets met 

sport ga doen’. In haar vrije 

tijd is ze met volleybal, con-

tact met vrienden, HC’03, uitgaan en haar bijbaan sterk gericht 

op Drempt en Doetinchem. De kermis in Drempt vindt ze ‘het 

mooiste feest van het jaar. Bijna iedereen uit Drempt leeft er al 

weken van tevoren naar toe.’ 

Over het wonen op het platteland is ze overigens niet alleen 

positief: ‘het stinkt er soms.’ Later zou ze het liefst in een mo-

dern huis wonen, maar niet in een grote stad. En het oosten 

van het land trekt daarbij meer dan het westen. 

Tot slot komt iemand 

aan het woord die al 

wat ouder is. Zij heeft 

haar opleiding 

afgerond en is 

inmiddels alweer een 

aantal jaren aan het 

werk. Door opleiding, 

werk en relatie is zij 

elders terechtgekomen. Haar 

verhaal is een voorbeeld hoe 

het waarschijnlijk met veel 

jongeren uit ons gebied zal 

gaan. 



Vele eeuwen trok het handelsverkeer vanuit Duitsland over de 
zandwegen van de Achterhoek naar het westen. Een van die 
belangrijke wegen liep als Hessenweg door het gebied van 
de voormalige gemeente Hummelo en Keppel en passeerde in 
Hoog-Keppel Het Zwaantje, ook wel statig De Zwaan genoemd. 
De ene keer een herberg, dan weer een pension of café, een 
andere keer een uitspanning, zelfs tramstation. 
In het archief van het Gasthuis te Doesburg vinden we een 
vermelding van de verkoop van een akker bij De Swaen te 
Hoog-Keppel in 1741. Pachter is dan Teunis van Hommeken. In 
1755 wordt Teunis Jolinck als pachter van de akker genoemd. 
Waarschijnlijk gaat het hier om dezelfde persoon die mogelijk 
woonde op de nu nog bestaande boerderij het Hommeke.
In de 18e eeuw lagen er twee herbergen tegenover elkaar, 
waarvan de een De Zwaan heette en de ander De Nieuwe Zwaan 
werd genoemd. Deze laatste stond omstreeks 1783 bekend als de 
Drie Zwaantjes. De boerderij naast het voormalige voetbalveld 
van H en K draagt nog steeds deze naam. Voor wat betreft de 
naam is het aannemelijk dat deze teruggaat op een mogelijke 
eigenaar (de naam Zwaen kwam in de 17e en 18e eeuw in Hoog-
Keppel voor) of geïnspireerd is op de statige vogel. Vogelnamen 
werden veelvuldig gebruikt voor een herberg. De weleens 
gesuggereerde afleiding van het bekende sprookje over de 
zwanenridder is op geen enkel feit gebaseerd.
De oudere lezers kunnen zich natuurlijk ‘t Zwaantje als café 
herinneren met eigenaar Adam Besselink. Behalve onderkomen
 voor de biljartvereniging was het ook ‘het clubhuis’ van de 
voetbalvereniging H en K. Langer geleden was het ook een 

Je rijdt jaar in jaar uit langs een 
gebouw en je weet dat hieraan een 
verhaal kleeft. Maar welk verhaal? 
In dit nummer zetten we de schijn-
werper op De Zwaan, rechts van de 
weg van Doesburg naar Doetinchem, 
ter hoogte van Hoog-Keppel. 
De Zwaan staat er al eeuwen.

van de halteplaatsen van de stoomtram tussen Doesburg en 
Doetinchem. Aan de overkant van het café was een fraaie tuin 
aangelegd met speelmogelijkheden voor kinderen; een overtuin, 
een uitspanning. Het was zelfs zo dat uit de omliggende plaatsen 
kinderen met de stoomtram op schoolreis naar ‘t Zwaantje in 
Hoog-Keppel gingen.
Het huidige pand wordt nu alleen nog als woonhuis gebruikt en 
vertoont voor wat betreft het voorhuis nog steeds de elementen 
van vroeger. Karakteristiek is natuurlijk de zwaan op de fraaie 
veranda. Het pand is een gemeentelijk monument.

Uitspanning ‘de Zwaan’, Hoog-Keppel, 
Tramstation, omstreeks 1905. Op de foto staan 
van links naar rechts: met fiets (onbekend), 
mevrouw N.W. Greven-Bosch, veldwachter Klomp, 
H.O. Weijers (met het paard Emma), Hendrik 
Rougoor en onbekend. De vrouw boven in het 
raam is mevrouw Weijers-Melchers. 
 foto: collectie Rinus G.M. Rabeling.
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Het gebouw, toen en nu

Vele eeuwen trok het handelsverkeer vanuit Duitsland over de 
zandwegen van de Achterhoek naar het westen. Een van die 
belangrijke wegen liep als Hessenweg door het gebied van 
de voormalige gemeente Hummelo en Keppel en passeerde in 
Hoog-Keppel Het Zwaantje, ook wel statig De Zwaan genoemd. 
De ene keer een herberg, dan weer een pension of café, een 
andere keer een uitspanning, zelfs tramstation. 
In het archief van het Gasthuis te Doesburg vinden we een 
vermelding van de verkoop van een akker bij De Swaen te 
Hoog-Keppel in 1741. Pachter is dan Teunis van Hommeken. In 
1755 wordt Teunis Jolinck als pachter van de akker genoemd. 
Waarschijnlijk gaat het hier om dezelfde persoon die mogelijk 
woonde op de nu nog bestaande boerderij het Hommeke.
In de 18e eeuw lagen er twee herbergen tegenover elkaar, 
waarvan de een De Zwaan heette en de ander De Nieuwe Zwaan 
werd genoemd. Deze laatste stond omstreeks 1783 bekend als de 
Drie Zwaantjes. De boerderij naast het voormalige voetbalveld 
van H en K draagt nog steeds deze naam. Voor wat betreft de 
naam is het aannemelijk dat deze teruggaat op een mogelijke 
eigenaar (de naam Zwaen kwam in de 17e en 18e eeuw in Hoog-
Keppel voor) of geïnspireerd is op de statige vogel. Vogelnamen 
werden veelvuldig gebruikt voor een herberg. De weleens 
gesuggereerde afleiding van het bekende sprookje over de 
zwanenridder is op geen enkel feit gebaseerd.
De oudere lezers kunnen zich natuurlijk ‘t Zwaantje als café 
herinneren met eigenaar Adam Besselink. Behalve onderkomen
 voor de biljartvereniging was het ook ‘het clubhuis’ van de 
voetbalvereniging H en K. Langer geleden was het ook een 

Je rijdt jaar in jaar uit langs een 
gebouw en je weet dat hieraan een 
verhaal kleeft. Maar welk verhaal? 
In dit nummer zetten we de schijn-
werper op De Zwaan, rechts van de 
weg van Doesburg naar Doetinchem, 
ter hoogte van Hoog-Keppel. 
De Zwaan staat er al eeuwen.

van de halteplaatsen van de stoomtram tussen Doesburg en 
Doetinchem. Aan de overkant van het café was een fraaie tuin 
aangelegd met speelmogelijkheden voor kinderen; een overtuin, 
een uitspanning. Het was zelfs zo dat uit de omliggende plaatsen 
kinderen met de stoomtram op schoolreis naar ‘t Zwaantje in 
Hoog-Keppel gingen.
Het huidige pand wordt nu alleen nog als woonhuis gebruikt en 
vertoont voor wat betreft het voorhuis nog steeds de elementen 
van vroeger. Karakteristiek is natuurlijk de zwaan op de fraaie 
veranda. Het pand is een gemeentelijk monument.

Het Zwaantje te Hoog-Keppel (2010)

Foto: Rentmeesterskantoor Witte

Uitspanning ‘de Zwaan’, Hoog-Keppel, 
Tramstation, omstreeks 1905. Op de foto staan 
van links naar rechts: met fiets (onbekend), 
mevrouw N.W. Greven-Bosch, veldwachter Klomp, 
H.O. Weijers (met het paard Emma), Hendrik 
Rougoor en onbekend. De vrouw boven in het 
raam is mevrouw Weijers-Melchers. 
 foto: collectie Rinus G.M. Rabeling.

Tekst: Rinus G.M. Rabeling
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Op een doorsnee vrijdagmiddag belde een dame naar het kan-

toor waar ik destijds als kandidaat-notaris werkte. Haar man was 

al maanden ziek maar de situatie holde momenteel achteruit. 

Plotseling bedachten zij zich dat hij eigenlijk nog nimmer zijn 

testament had opgesteld. Dat moest dan ook alsnog – op deze 

misschien wel laatste dag – met gezwinde spoed gebeuren. 

Meneer was niet meer in staat om zelf naar kantoor te komen. 

En daar de familie op een kilometer of tien afstand woonde en 

nogal buitenaf, sprong de notaris in zijn auto en haastte zich naar 

de bewuste boerderij. Het was nog het tijdperk van voor de 

TomTom, de boerderij was vrijwel onvindbaar en de notaris 

verreed zich dan ook minstens vier keer voor hij ruim drie 

kwartier later op de plaats van bestemming arriveerde. 

Hij sprak met de man, noteerde zijn uiterste wil en ging terug 

naar kantoor. De terugweg verliep iets eenvoudiger, al werd ook 

nu de kortste route niet ineens gevonden. Daar werd ik met de 

uitvoering belast. Ik schoof al het werk waarmee ik bezig was 

terzijde en begon ijverig een en ander uit te werken.

Na een klein uurtje stoeien met onze notariële poëzie was het 

testament gereed en konden we terug. Aangezien het erfrecht 

destijds nog twee getuigen verlangde bij het passeren en 

de verplichte volledige voorlezing van een testament, en de 

gemiddelde kantoorklerk wel enthousiast wordt van het tijdelijk 

verruilen van het beeldscherm voor wat frisse lucht, gingen een 

secretaresse en ik met de notaris mee op pad. 

Ook deze tweede keer kregen we een complete sightseeing-

tour door de omgeving voordat we de betreffende plek 

uiteindelijk terugvonden. Ter plaatse aangekomen bogen 

wij ons diep om door de lage deur het antieke slaap-

kamertje te kunnen betreden en troffen daar de man in 

bed, met zijn echtgenote in een treurige houding aan zijn 

zijde. Destijds nog denkend dat een ernstige ziekte altijd 

aan de buitenkant te zien moet zijn, bedacht ik mij nog 

dat de man er veel beter uitzag dat ik had verwacht. Er 

werd wat gekeuveld en vervolgens werd het testament 

besproken. De man bedacht zich echter op een aantal 

punten, waardoor het testament nog enigszins diende te 

worden gewijzigd. De wijzigingen konden niet ter plaatse 

worden doorgevoerd en dus moesten we terug naar 

kantoor. Inmiddels was het reeds ver voorbij zes uur. 

Bij het verlaten van de boerderij bespraken we nog kort 

de optie om de akte aan te passen en maandagochtend terug 

te keren voor de ondertekening, maar dat durfden we toch niet 

aan. Een testament heeft pas werking na de ondertekening en 

we wilden niet het risico lopen dat de man nog diezelfde nacht 

zijn laatste adem zou uitblazen. Dus togen wij samen terug naar 

kantoor en enige tijd later was de akte opnieuw gereed. Om 

een uur of acht ’s avonds waren we gedrieën weer ter plaatse. 

Ditmaal hadden we ons ‘slechts’ éénmaal verreden. Deze plek 

móest al een ramp zijn voor de postbezorger, laat staan voor elke 

andere sporadische bezoeker. Het testament werd volledig voor-

gelezen zoals ook dat destijds nog moest, waarna de handteke-

ningen werden gezet. Iedereen was opgelucht dat een en ander 

te elfder ure nog was geregeld. Toen het mijn beurt was schudde 

ik de man de hand, wenste hem sterkte, want ‘tot ziens’ leek me 

niet gepast, en verlieten we de woning.

Het betreffende dossier werd opgeborgen en hoewel een 

dergelijk tafereel meestal nog wel enige tijd in het hoofd blijft 

hangen, doofde toch langzaam maar zeker de herinnering en 

vergat ik het voorval. Ik zou er ook niet snel weer aan hebben 

teruggedacht, ware het niet dat ik ruim drie maanden later 

vanachter mijn bureau opkeek en mijn ogen afdwaalden naar 

buiten. Daarbuiten was de lucht helder, de zon warm, én kwam 

onze erflater in spe op de fiets voorbij terwijl hij vrolijk zijn hand 

naar me opstak. 

Zelfs Magere Hein had blijkbaar het huis niet kunnen vinden…

Het kan zeer zinvol zijn - desnoods op het laatste 

moment - een testament op te maken of aan te 

passen. Al snel wordt aanzienlijk Erfbelasting bespaard. 

In veel gevallen kan Erfbelasting zelfs volledig worden 

voorkomen. Ook potentiële problemen tussen de erven 

kunt u voor zijn, bijvoorbeeld door nu al te bepalen wie wat verkrijgt, of door 

iemand voor de afwikkeling aan te wijzen, met alle uitgebreide bevoegd-

heden daarbij. Een testament heeft pas werking na ondertekening. Overigens 

is de volledige voorlezing van een testament in het bijzijn van twee getuigen 

bij de invoering van het huidige erfrecht per 1 januari 2003 afgeschaft.

Tip van de notaris

van de notaris

Krakende wagens

Mr. Jeroen te Lindert (37) is notaris te Doesburg. In zijn vrije tijd is hij zanger/pianist in een 

‘jaren 50 rock-‘n-rollband’. Met vriendin en dochter van 9 woont hij in Voor-Drempt.

Tekst: Jeroen te Lindert

Foto’s: Wim van Hof
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Wat eten 
we vandaag ?
Een uitgebreid feestelijk diner of even lekker snel een maaltijd op tafel zetten? Met Aviko 

heeft u volop keuze uit smakelijke en verrassende aardappelproducten die bovendien 

snel en makkelijk te bereiden zijn in friteuse, koekenpan, oven of magnetron.

www.aviko.nl

103338 Aviko A5 Wat eten we.indd   1 20-7-10   15:44

Bezoekadres : Hoogstraat 29 Toldijk

Postadres : Weth. Campermanstraat 10

  7227 DT Toldijk

Telefoon : 06-1030 3130 / 0575-543 555

Internet : www.renesangersmeubelmakerij.nl

E-mail : info@renesangersmeubelmakerij.nl

-  Meubels op bestelling o.a:

  tafels, kasten, bedden

-  Keukens

-  Winkelinterieur

-  Restauratie van diverse meubels

-  Etc.

Geopend op maandag t/m vrijdag

van 9.00 tot 16.30 uur.

Bezoek bij voorkeur op afspraak.

Zaterdags alleen op afspraak.
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Klaas-Jan Huntelaar

De week van:

Klaas-Jan Huntelaar begon zijn voetbalcarrière bij 

de F-jes van H&K. Nu hoort hij in Europa bij de top 

en speelt hij bij FC Schalke 04 in Gelsenkirchen. 

Via zijn dagboek geeft hij een inkijkje hoe het 

dagelijks leven van een sterspeler er uitziet.

• vrijdag 29 oktober
7.30 uur met zoon Seb van twee naar de kamer gegaan om tv te kijken en wat 

te eten. Eerst een schone luier en dan een lekker vers flesje diksap voor hem. Zelf 

een kop melk en een boterham met pasta, en ook voor de kleine een boterham 

met pasta gemaakt.

11.00 uur met z’n drieën bij de plaatselijke bakker krentenbollen en vers brood 

gehaald en daarna nog een keer samen lekker gegeten. In verband met het 

trainingskamp komt dat er de komende dagen niet van.

13.00 uur weggereden naar Gelsenkirchen met een tas vol spullen, want direct 

na de training gaan we door naar het hotel in de buurt van Wesel.

14.00 uur aankomst bij het trainingscomplex.

Na binnenkomst gelijk wegen en invullen op een weeklijst. In de eetzaal snel nog 

2 kiwi’s gegeten. Daarna behandeling van mijn rechterkuit, rug en mijn teen. De 

laatste wordt altijd met kinesio tape vastgezet. Mijn vinger ook, want die is nog 

niet genezen nadat ik er met een partijtje handbal een bal op kreeg. Dat was 

net voor de wedstrijd met Oranje tegen Zweden (12 oktober), die we overigens 

glansrijk wonnen met 4-1.

16.00 uur training, die vandaag bestaat uit een rondo 5 tegen 2, positiespel 

11 tegen 11 en afwerken met tweetallen na voorzet van de zijkant 

(twee groepen competitieverband).

17.30 uur klaar met de training en naar boven om opnieuw te wegen en de lijst 

weer in te vullen.

18.00 uur vertrek met de bus. Zoals altijd voor een wedstrijd dragen we onze 

blauwe trainingspakken en blauwe polo’s. In de bus zit ik altijd links achterin. 

Daar is een tafel met vier stoelen, waar ik kaart met drie andere jongens: samen 

met onze reservekeeper Mathias Schober speel ik tegen eerste keeper Manuel 

Neuer en Ivan Rakitic, een medespeler. 

19.00 uur eten in het hotel. Een groene salade met feta. Als hoofdgerecht neem 

ik gebakken aardappeltjes met broccoli, wortelen en biefstuk. En als nagerecht 

een beetje melk en rijst met basterdsuiker. Na het eten gaan we naar de kamer. 

Ik slaap met Neuer, zoals eigenlijk altijd als Alexander Baumjohann er niet bij zit.

20.30 uur weer behandelen van mijn kuit omdat ik er tegen Frankfurt een trap 

tegen heb gekregen, waardoor er ook wat vocht aan de voorkant van mijn been 

is gekomen.

21.30 uur gezamenlijk kijken we naar de 

tweede helft van Bayern München thuis tegen 

SC Freiburg. Iedereen kan drinken wat hij zelf 

wil, van witbier of gewoon bier tot thee of 

water. Maar geen cola of andere prik. Waarom 

precies weet ik ook niet maar ik weet dat de 

trainer dit liever niet heeft.

Daarna gaat iedereen naar boven en zit de 

gezamenlijke dag erop. Nu kun je zelf nog wat 

gaan doen als internet, kaarten of slapen. Ik ga 

tv kijken want de Tweede Bundesliga is erop 

en daarna, zo rond 23.30 uur, lekker slapen.

• zaterdag 30 oktober
9.00 uur wekken, nog even lekker een kwar-

tiertje pikken om vervolgens, na een snelle 

douche en tandenpoetsen, snel naar beneden 

te gaan. We moeten voor 9.30 uur aan tafel zit-

ten. Ik ben, met Neuer, standaard de laatste.

11.00 uur een uurtje training op de golfbaan 

van het plaatselijke hotel. We spelen dan altijd 

een rondo 6 tegen 3.

13.00 uur eten. Dit bestaat altijd uit pasta met 

kipfilet of vis en wat verse groente. Na het eten 

altijd nog even rusten voor de wedstrijd.
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16.00 uur wekken en dan koffie of thee met koek of stukje cake. 

Vervolgens bespreking over de wedstrijd. Daarna vertrekken 

we voor de wedstrijd tegen Leverkusen.

17.30 uur wedstrijd tegen Leverkusen.

19.15 uur wedstrijd afgelopen, we hebben helaas met 0-1 

verloren. Na de wedstrijd gelijk interviews voor de camera en 

daarna 20 minuten uitlopen. Vervolgens gaan we naar binnen en 

douchen. Daarna de schrijvende pers en dan snel naar de familie 

die in de blauwe zone bovenin het stadion op me wacht. We eten 

en drinken nog wat, praten natuurlijk even na en gaan dan terug 

naar Nederland. De rest van de avond lekker op de bank 

en dan naar bed.

• zondag 31 oktober
7.30 uur opgestaan en weer even met Seb aan de slag.

8.30 uur vertrek naar de training van 10 uur. Daar gingen we 

alleen maar lopen om alle afvalstoffen er weer uit te krijgen. We 

lopen 20 x op tempo kruislings over het veld, vanaf beide kanten. 

In totaal zeg maar 40 keer van punt 16 naar punt 16, 

op 80 procent van je snelheid. Daarna sauna, 

behandelen en koudwaterbad.

13.00 uur weer thuis in Angerlo. Samen met mijn vriendin 

Maddy even gezellig met Seb gespeeld, wat soep en een broodje 

gegeten.

16.00 uur naar Hummelo en daar naar de schuur waar iedereen na 

het klootschieten – waaraan ma heeft meegedaan – zich verzameld 

heeft en nog wat drinkt. Pa moet hier blazen met De Eendracht. 

Dat had Seb nog niet gezien, dus dat was leuk.

19.30 uur pa en ma komen bij ons. We gaan lekker kaasfonduen.

23.00 uur naar bed, want ik moet morgen vroeg op. 

• maandag 1 november
5.30 uur op en om 6.00 uur rijd ik weg naar het trainingscomplex.

7.00 uur aankomst in Gelsenkirchenen. Kan nog net wat spullen 

pakken die ik mee wil hebben naar Tel Aviv.

7.30 uur vertrek naar het vliegveld in Düsseldorf.

9.00 uur vliegen we naar Tel Aviv, We hebben nog even wat 

ontbeten voor we vertrokken: wat fruit, yoghurt, een broodje 

ham en een cappuccino. Gedurende de reis hebben we weer wat 

gekaart. Mijn partner Schober was ziek en niet mee, dus klaverjaste 

ik samen met collega Gravanovic.

14.00 uur aankomst in Tel Aviv, waar we onze paspoorten moeten 

inleveren bij de douane. We krijgen ze weer terug op de dag van de 

terugvlucht. Gelijk naar het hotel en aansluitend eten.
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16.00 uur trainen op het veld waar we zullen spelen. Zoals 

gewoonlijk beginnen we met een rondo 6 tegen 2, daarna 

gaan we lopen en verschillende loopoefeningen doen en 

vervolgens een positiespel tussen de middenlijn en de 

zestien meterlijn.

19.00 uur eten we weer in het hotel. We hebben eigen koks 

mee, dus het is altijd goed en ongeveer hetzelfde, zodat 

niemand ziek wordt. Aardappelen, pasta, wat verse groente, 

wat gegrilde groente, een verse salade en vlees of vis.

21.00 uur bespreking over de tegenstander. Daarna lekker 

even vrij voor blessurebehandeling of iets anders en dan 

vroeg slapen.

• dinsdag 2 november
9.00 uur wekken en dan weer zorgen dat we een half uur 

later fris aan het ontbijt zitten.

11.00 uur trainen op het complex waar de nationale ploeg 

altijd speelt. Alleen niet in het Ramatgan stadion, maar op 

een van de trainingsvelden ernaast.

13.00 uur lunch in het hotel. Je kunt warm eten met pasta, 

maar ook wat lichter. Ik neem een groene salade met wat 

vis erbij.

 

14.00 tot 17.00 uur rusten.

18.00 uur weer eten. Je kunt nemen wat je wilt, brood of 

warm. Ik neem pasta met wat kip.

19.30 uur wedstrijdbespreking en dan gaan we met de bus 

naar het stadion voor de wedstrijd in de Champions League.

20.45 uur wedstrijd.

22.30 uur einde wedstrijd. Het was een saaie 0-0 wedstrijd, 

met voor ons een niet zo gunstige uitslag omdat Benfica 

van Olympique Lyon heeft gewonnen en nu 1 punt achter 

ons staat.

Na de wedstrijd het bekende rondje pers en dan douchen 

en terug naar het hotel waar we nog wat kunnen eten.

24.00 uur verzamelen we ons bij het zwembad om wat te 

zwemmen en alles los te maken, een sauna te pakken, om 

vervolgens proberen te slapen.

• woensdag 3 november
4.00 uur ben ik in slaap gevallen. Daarvoor de wedstrijd Tottenham Hotspur - 

Inter Milan nog gezien op tv, want ik kon toch nog niet slapen.

9.30 uur wekken en ontbijten.

11.00 uur we gaan een stuk lopen langs het strand tot we bij een paar volley-

balvelden komen, een paar kilometer van het hotel. Hier doen we eerst allerlei 

oefeningen, van rekken tot losmaken van de gewrichten en daarna gaan we in 

6 groepen tegen elkaar spelen op het strand.

13.00 uur lunch en daarna vertrekken we weer naar het vliegveld.

14.30 uur vliegen we terug naar Düsseldorf.

18.30 uur aankomst op Dusseldorf Airport en met de bus terug naar Gelsenkir-

chen. We gaan binnendoor omdat er veel files zijn. Helaas werkt het niet echt, 

want alles staat dicht.

20.30 uur thuis. Ik heb visite van een vriend en vriendin die mee waren met 

zomervakantie. We bekijken wat foto’s en wisselen wat foto’s uit en maken er 

nog een gezellig avondje van.

23.30 uur slapen.

• donderdag 4 november
7.30 uur op, en met Seb weer even tv kijken en spelen.

8.30 uur weg naar de training.

10.00 uur trainen. Vandaag doen we een partij op 

een half veld met vier kleine goaltjes, waar-

van wij er twee moeten verdedigen en de 

andere partij ook twee. We spelen oud 

tegen jong. Oud wint met 19-12.

11.30 uur behandelen en koudwater-

bad genomen om de spieren goed 

te laten doorbloeden waardoor de 

afvalstoffen sneller verdwijnen.

14.00 uur weer thuis en even lekker 

gegeten met Seb en Maddy.

14.30 uur een stukje gaan fietsen met zijn 

drieën en langs de ouders van Maddy gegaan. 

Daar even wat gedronken en gepraat,  

om vervolgens voor het eten weer naar 

huis te gaan.

18.00 uur lekker thuis gegeten. 

Maddy had witlof met ham en 

kaas gemaakt in de oven, met 

aardappelpuree, salade en een 

stukje slavink erbij.

Na het eten hebben we  

lekker gespeeld met Seb,  

daarna tv gekeken en naar bed.
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& CO

Hotel RestaurantCafé

klussenbedrijf
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Gildeweg 46   T:06-23 854 789
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     U kunt bij ons 
   terecht voor oa:

• Lunch/diner

• Pizza’s, patat & snacks

• Kinderkook Café

• Verjaardagen

• Hollandse keuken

• Bedrijfs(feesten)

• Zaalhuur

• Vergaderingen

• Catering/barbecue

• Grote speeltuin

Zalencentrum Cafe
Restaurant Cafetaria
Eekstraat 18 Doesburg
Gevestigd op Camping IJsselstrand

0313475282 - 0610648348

IJssel
& CO

Wij zijn het gehele jaar voor u geopend. 

Heeft u speciale wensen laat het 

ons dan even weten.

Graag tot ziens Gina en Patrick Spruit 

Info@ijsselenco.nl   www.ijsselenco.nl

www.degoudenkarperhummelo.nl

Dorpsstraat 9  -  6999 AA HUMMELO  -  Tel.: (0314) 38 12 14

Hotel RestaurantCafé

welkom@degoudenkarperhummelo.nl

lunchen  -  dineren  -  vergaderen  -  logeren  -  arrangementen

klussenbedrijf

Voor al uw zinkwerk

Gildeweg 46   T:06-23 854 789
6996 AV Drempt



Keltic Green is al elf jaar gevestigd in een markant pand aan 
de Rijksweg in Drempt. Velen kennen het bedrijf van het  
opvallende exterieur en de beelden en meubels voor het pand. 
Binnen gaat een volledig eigen wereld open. Een wereld met 
tijdloze merken voor het typische Britse en Ierse sfeertje.
Eigenaar van Keltic Green is Harry Hendriksen, een ondernemer die onderneemt op 
gevoel. Elf jaar geleden streek hij neer in Drempt om er zijn levenswerk – het runnen 
van een eigen bedrijf – te starten.

Keltic Green is in die elf jaar tijd uitgegroeid tot een begrip. Bezoekers komen uit heel 
het land om in Drempt gastvrij te worden ontvangen en vervolgens die ene mooie jas, 
stel laarzen of tuinstoel te vinden. ‘Wie iets bij ons koopt, komt altijd terug. Er zijn 
zelfs mensen die een bezoekje aan Keltic Green combineren met een overnachting. 
Zelfs uit Duitsland, tot aan Duisburg toe, komen mensen naar Keltic Green’,  
weet Hendriksen te melden.

De winkel ademt sfeer uit. ‘En emotie’, voegt Hendriksen toe. ‘Mensen die hier  
komen houden van mooie dingen. Kleding, schoenen, tassen, jassen, meubels.  
Dat vinden ze allemaal hier. Het brede assortiment staat in een zaak met een warme, 
fijne sfeer van aardetinten. Mensen die hier komen hebben echt een thuisgevoel in 
plaats van een winkelgevoel. Hier heb je het gevoel dat je loopt te rommelen in je 
eigen kledingkast.’

Keltic Green is leverancier van tal van bekende merken zoals o.a. de stijlvolle kleding- 
merken Hackett, Woolrich, Magee, Wellington, Aigle en William Lockie. Op het ge-
bied van tuinmeubilair vertegenwoordigt het de merken Gloster, Skagerak, Royal Bo-
tania en Barlow Tyrie. En voor schoenen en laarzen staan de rekken vol met de merken 
Durbarry, UGG, Aigle, Le Chameau, Magellan & Mulloy en Crockett & Jones. Verder 
is er nog een shop-in-shop met serviesproducten van Emma Bridgewater.

Hendriksen is zelf regelmatig in het buitenland om te ontdekken wat er op zijn  
vakgebied allemaal te koop is. ‘Dublin, Schotland, Denemarken, maar ook een beurs in 
Florence. Regelmatig trek ik er op uit om me te laten inspireren. Maar aan trends doe 

  ik niet. De producten bij Keltic Green zijn tijdloos.  
Dat is een voordeel. Mijn doelgroep weet precies  
wat ik te bieden heb.’

Toch was hij in 2004, weliswaar ongewild, trendsetter. 
Hendriksen met een glimlach: ‘Ik was een van de eersten die laarzen van UGG verkocht. 
Dat was in de tijd dat de high society in de VS die laarzen droeg. Een jaar later waren UGG-
laarzen een grote hit in ons land. Ongewild was ik medetrendsetter. Maar dat was toeval. 
Keltic Green streeft ernaar tijdloze producten te leveren en omdat ik met tijdloze  
producten werk hanteer ik een stabiel prijsbeleid. Dus geen gekke acties waarbij  
hetzelfde product de ene keer vijftig euro kost en de andere keer honderd euro.  
Ik houd van duidelijkheid en mijn doelgroep ook.’

Voor mensen die altijd al eens naar binnen hebben willen stappen, maar daar nog niet aan 
toegekomen zijn, staat de deur uiteraard open, stelt Hendriksen. ‘Keltic Green is sfeer en 
emotie. Je lekker voelen in dingen die je aantrekt, die je om je heen hebt en die bij je  
passen. Gewoon lekker jezelf kunnen zijn met producten voor een stijlvol buitenleven.’ 

• Stijlvolle kleding
• Exclusieve tuinmeubelen
• Accessoires

Keltic Green
Rijksweg 19

6996 AA Drempt

Telefoon: 0313-471411

www.kelticgreen.nl

kelticgreen@planet.nl

is sfeer en emotie
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Keltic Green is al elf jaar gevestigd in een markant pand aan 
de Rijksweg in Drempt. Velen kennen het bedrijf van het  
opvallende exterieur en de beelden en meubels voor het pand. 
Binnen gaat een volledig eigen wereld open. Een wereld met 
tijdloze merken voor het typische Britse en Ierse sfeertje.
Eigenaar van Keltic Green is Harry Hendriksen, een ondernemer die onderneemt op 
gevoel. Elf jaar geleden streek hij neer in Drempt om er zijn levenswerk – het runnen 
van een eigen bedrijf – te starten.

Keltic Green is in die elf jaar tijd uitgegroeid tot een begrip. Bezoekers komen uit heel 
het land om in Drempt gastvrij te worden ontvangen en vervolgens die ene mooie jas, 
stel laarzen of tuinstoel te vinden. ‘Wie iets bij ons koopt, komt altijd terug. Er zijn 
zelfs mensen die een bezoekje aan Keltic Green combineren met een overnachting. 
Zelfs uit Duitsland, tot aan Duisburg toe, komen mensen naar Keltic Green’,  
weet Hendriksen te melden.

De winkel ademt sfeer uit. ‘En emotie’, voegt Hendriksen toe. ‘Mensen die hier  
komen houden van mooie dingen. Kleding, schoenen, tassen, jassen, meubels.  
Dat vinden ze allemaal hier. Het brede assortiment staat in een zaak met een warme, 
fijne sfeer van aardetinten. Mensen die hier komen hebben echt een thuisgevoel in 
plaats van een winkelgevoel. Hier heb je het gevoel dat je loopt te rommelen in je 
eigen kledingkast.’

Keltic Green is leverancier van tal van bekende merken zoals o.a. de stijlvolle kleding- 
merken Hackett, Woolrich, Magee, Wellington, Aigle en William Lockie. Op het ge-
bied van tuinmeubilair vertegenwoordigt het de merken Gloster, Skagerak, Royal Bo-
tania en Barlow Tyrie. En voor schoenen en laarzen staan de rekken vol met de merken 
Durbarry, UGG, Aigle, Le Chameau, Magellan & Mulloy en Crockett & Jones. Verder 
is er nog een shop-in-shop met serviesproducten van Emma Bridgewater.

Hendriksen is zelf regelmatig in het buitenland om te ontdekken wat er op zijn  
vakgebied allemaal te koop is. ‘Dublin, Schotland, Denemarken, maar ook een beurs in 
Florence. Regelmatig trek ik er op uit om me te laten inspireren. Maar aan trends doe 

  ik niet. De producten bij Keltic Green zijn tijdloos.  
Dat is een voordeel. Mijn doelgroep weet precies  
wat ik te bieden heb.’

Toch was hij in 2004, weliswaar ongewild, trendsetter. 
Hendriksen met een glimlach: ‘Ik was een van de eersten die laarzen van UGG verkocht. 
Dat was in de tijd dat de high society in de VS die laarzen droeg. Een jaar later waren UGG-
laarzen een grote hit in ons land. Ongewild was ik medetrendsetter. Maar dat was toeval. 
Keltic Green streeft ernaar tijdloze producten te leveren en omdat ik met tijdloze  
producten werk hanteer ik een stabiel prijsbeleid. Dus geen gekke acties waarbij  
hetzelfde product de ene keer vijftig euro kost en de andere keer honderd euro.  
Ik houd van duidelijkheid en mijn doelgroep ook.’

Voor mensen die altijd al eens naar binnen hebben willen stappen, maar daar nog niet aan 
toegekomen zijn, staat de deur uiteraard open, stelt Hendriksen. ‘Keltic Green is sfeer en 
emotie. Je lekker voelen in dingen die je aantrekt, die je om je heen hebt en die bij je  
passen. Gewoon lekker jezelf kunnen zijn met producten voor een stijlvol buitenleven.’ 

advertorial

• Stijlvolle kleding
• Exclusieve tuinmeubelen
• Accessoires

Keltic Green
Rijksweg 19

6996 AA Drempt

Telefoon: 0313-471411

www.kelticgreen.nl

kelticgreen@planet.nl

is sfeer en emotie
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‘Doe mien maor 
’n kuub of vier’

doezelen op mijn terras, werd ik diverse keren (on)aangenaam 

verrast door het jankende geluid van een motorzaag enkele 

huizen verderop. Mijn gedachten gingen daarbij al snel terug 

naar mijn jeugd waarin ik op de vrijdagavond vaak met enkele 

vrienden de kroeg indook voor een potje biljart of een avondje 

ging stappen. Met in beide gevallen natuurlijk een paar biertjes 

en als onvermijdelijk gevolg: bijna altijd laat in bed. 

Op zaterdagmorgen kroop dan vaak het snerpende geluid van 

zo’n motorzaag onder mijn omhoog geschoven raam door, om 

daar de strijd aan te gaan met de alcoholdampen die een weg 

naar buiten trachtten te vinden. Het geluid van die motorzaag 

deed me altijd denken aan een bromfietser die voor het eerst 

van een ‘automaatje’ op een geschakelde buikschuiver was 

overgestapt, volgas gaf, maar steeds vergat te schakelen.

Ik was elke zaterdagmorgen in ieder geval op tijd wakker, 

het voetbalveld lonkte en mijn hoofd bonkte. ‘Buurman bedankt! 

Beter een luidruchtige buur, dan een verre vriend.’

Mijn huidige buurman gaf plots het sein dat hij klaar was met het 

zagen en of ik zaterdag maar even de hapklare brokken op wilde 

halen. Gelukkig heb ik tegenwoordig wat minder moeite om op 

zaterdagmorgen mijn bed uit te komen, daar hoeft niemand een 

motorzaag voor te starten. Zo rond een uur of acht meldde ik mij 

op de afgesproken plek, gewapend met een zonnebril, 

werkhandschoenen(!) en een kruiwagen. Bij het aanschouwen 

van die gigantische massa gestapelde houten schijven, variërend 

in doorsnee van zo’n 30 tot 80 centimeter, was het mij gelijk 

duidelijk dat het een zware klus zou worden. Hoge bomen 

De storm heeft de afgelopen zomer behoorlijk huis 

gehouden in onze buurt. Weliswaar niet met van die 

verschrikkelijke taferelen zoals op sommige plaatsen elders in 

de Achterhoek, waarbij zelfs slachtoffers te betreuren waren. 

Caravans werden daarbij als veertjes opgetild en scheerden 

als een soort monsterlijke libellen over het water. 

Ooggetuigen verklaarden dat ze zelfs koeien door de 

lucht hebben zien vliegen. Kortom: een scenario waarbij 

filmmaker Jan de Bont zijn vingers bijkans zou aflikken.

Nee, in mijn buurt vernielden omgewaaide bomen slechts 

hier en daar daken van huizen en schuren. In een enkel 

geval leidde dit wel tot onenigheid over de vraag of de 

orkaanachtige wind of het gebrekkige onderhoud van 

buurmans boom de oorzaak was van alle ellende. 

‘Kom je er niet uit, bel de rijdende rechter’, die heeft al 

vaker met dat bijltje gehakt. 

Zo hier en daar werd een, met veel fantasie en inspanning 

gecreëerd, verandadak hoog over de belendende panden 

geblazen, waarbij kunststof dakplaten ruw uiteenspatten als 

opgejaagde golven op een rotsige kuststrook. Bij een van 

mijn buren had een uitgewaaide tak voor de zoveelste keer 

een aantal van zijn dakpannen een pittige oorvijg verkocht, 

maar die schade was nog te overzien. Echter een tak uit 

dezelfde boom die door het raam zijn huis binnenvloog, 

was de bekende druppel: daarmee had de boom zijn eigen 

doodvonnis getekend. Nog voor het grote blad van de 

motorzaag aan zijn vernietigende werk zou beginnen werd 

mij gevraagd of ik nog wat brandhout kon gebruiken. 

En dat kon ik…

Alsof het mijn dagelijks werk was bekeek ik de ten dode 

opgeschreven boom en trok daarbij een zo interessant 

mogelijk gezicht. Ik taxeerde het aantal kuub van de 

kolossale boom en zei in mijn beste Nederlands: ’now d’r 

zitten best wat kuubs an, doe mien maor ’n kuub of vier’.

We spraken af dat, zodra alle zaagwerk achter de rug was, 

ik een seintje zou krijgen en het grote transport zou kunnen 

beginnen. In de weken daarna, wanneer ik wat zat te 

De storm van afgelopen zomer bezorgde Leo Koenders zomaar een vracht brand-

hout voor de winter. Het hout neemt hem mee naar zijn jeugd en doet een flinke 

aanslag op zijn lijf. Het hout zorgt ook voor een heerlijk vooruitzicht op de winter.   

Tekst: Leo Koenders
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kunnen dan wel veel wind vangen, maar geven ook veel brandhout 

en bij het zien daarvan kreeg ik het direct dan ook al behoorlijk warm. 

Gelukkig bood de buurman aan te helpen met het vervoer en even 

later reden we in konvooi onze zwaar beladen transportmiddelen 

tussen laad- en losplaats heen en weer. Zo’n dikke 100 meter enkele 

reis. Het begintempo lag hoog, maar naarmate de ochtend vorderde 

zakte het tempo behoorlijk in. De blokken leken steeds zwaarder te 

worden en tijdens een korte pauze vertoonde mijn shirt al duidelijke 

sporen van een overtollig zoutgehalte. Dat men zich aan brandhout 

diverse keren kan warmen is een bekend gegeven, maar ik naderde 

die dag het kookpunt en kreeg bovendien het gevoel dat mijn 

armen drie keer zo lang waren geworden en ik daarmee zonder 

moeite tussen mijn benen door, mijzelf tussen de schouderbladen 

zou kunnen krabben.

Na vele zweterige uren concludeerde ik dat er op de losplaats 

uiteindelijk wel sprake moest zijn van de afgesproken ‘kuub of vier’. 

Onder grote dankzegging gaf ik de buurman het sein de strijd te 

staken en prees mezelf gelukkig met de gedachte het toekomstige 

hak- en kloofwerk in etappes te kunnen doen. Een mooi vooruitzicht 

om met enige regelmaat de (on)gezonde agressie te kunnen 

afreageren op zo’n uit de kluiten gewassen damschijf.

Vooralsnog had ik het voor deze dag wel gehad en ik zag uit naar 

een fikse douchebeurt die mij weer enigszins op ‘normaal’ niveau 

zou kunnen brengen. Het stromend water zou een weldaad zijn 

voor mijn wat al te stram geworden spieren. Daarna een uurtje rust 

en ik ben weer helemaal de oude. Althans dat dacht ik. Uitstel van 

executie zo bleek, want de andere morgen was ik zo stijf als een 

plank en voelde ik spieren waarvan ik niet eens wist dat ik ze had. 

‘Je moet er wat voor over hebben om er ’s winters warmpjes bij te 

zitten’, speelde het door mijn hoofd toen ik me met enige moeite op 

mijn fietsje had gehesen en naar het voetbalveld reed om nog een 

stukje van een wedstrijd mee te kunnen pikken. Daar aangekomen 

vroeg ik heel belangstellend aan enkele omstanders: ‘Hoe gaat het?’  

‘‘t Is brandholt, doe die sigaret asjeblief uut’, was de reactie. ‘‘t Dut ow 

zeer an de ogen’.  Waarop ik reageerde met: ‘Och as dat ’t enige is.’

De heerlijke geur van vers hout nog in de neus en de gedachte 

aan straks dat lekkere warme kacheltje met dat gezellig knappende 

vuurtje sleepten mij de zondag door. En is ook een heerlijk 

vooruitzicht voor de komende feestdagen.

Een warme Kerst en een knappende 

jaarwisseling gewenst.

Deze Hessencombinatie 

is opgemaakt en gedrukt 

door youprinting.nl

Wij verzorgen al uw drukwerk, 

vraag vrijblijvend een offerte aan!

Zomerweg 23 - 6996 DP Drempt - 06-515 464 11

info@youprinting.nl - www.youprinting.nl

De beste kwaliteit

voor de beste prijs!

e mien maor 



Water, wind en 
kampioenen 
Het watermolencomplex  
in Laag-Keppel  
Tekst: Koob ter Haar

Foto’s: Wim van Hof
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Wie van u kent het niet:  

het watermolencomplex in Laag-Keppel.

En toch hebben, zo ontdekten we bij een  

rondvraag, heel veel inwoners dit bijzondere en 

interessante plekje van samenspel tussen wind en 

water nooit werkelijk bezocht. Zoiets als de profeet 

(lees: unieke plek) die in eigen land  

(lees: eigen omgeving) niet wordt geëerd?

Een bezoek aan het molencomplex en zeker een 

gesprek met het beheerderspaar Dirk en Ans Minor 

maken duidelijk dát het een uniek plekje is, deze 

combinatie van wind- en waterradmolen en de 

rust van de natuur rond de molenkolk. Over de 

geschiedenis en techniek van de waterradmolen in 

samenspel met de spinnekopmolen is veel te  

vinden in ‘Slechts bij Wind…’ 600 jaar Keppelse 

Molens. Dit interessante boekwerkje werd ter  

gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de  

Keppelse Molenstichting in eigen beheer  

uitgegeven en is in de molen verkrijgbaar.

Al eeuwenlang dus, zeker vanaf het jaar 1404 toen 

Keppel-Binnen stadsrechten verkreeg, beschikt 

Laag-Keppel over de waterrad-

molen. Voor het malen van het in die 

omgeving verbouwde graan was de 

korenmolen van groot belang. En 

al is dat belang er nu niet meer, het 

is wel heel bijzonder dat in een tijd 

van computers en andere technische 

hoogstandjes een puur natuurlijk 

samenspel van wind en water  

ervoor zorgt dat de Keppelse  

waterradmolen kán malen. 

Markante bewoners

Is het molencomplex op zich al bijzonder, markant 

vinden we het beheerderspaar Dirk en Ans Minor 

dat in 1978 deze taak op zich nam. Bijzonder, niet 

alleen vanwege hun zorg en liefde voor deze plek, 

maar vooral door hun belangstelling en prestaties in 

vele takken van sport.

Ans (62), geboren en getogen in Oude-Tonge op 

Goeree Overflakkee deed in haar jongere jaren 

onder meer aan zwemmen, schaatsen, wandelen, 

skiën en skeeleren. Individueel en in wedstrijd- 

verband behoorde zij echter tot de top bij het  

officiële windsurfen, zowel in als buiten Nederland. 

Ze won veel wedstrijden en een groots hoogtepunt 

in 1978 was het behalen van het Europese én het 

wereldkampioenschap bij de senioren. Dat gebeurde 

op een meer nabij het Zwitserse Sankt Moritz.

Staan op de hoogste treden in de wereld van de 

windsurfsport! Een prestatie van formaat van deze 

inwoonster van Laag-Keppel, al doet ze er zelf nogal 

nuchter over. Ze surft niet meer in wedstrijdver-

band, maar toch is het steeds ‘haar’ sport gebleven. 

Tegenwoordig pakt ze, als het even kan, dagelijks de 

fiets of de wandelschoenen. Die laatste ook om te 

trainen voor de Nijmeegse Vierdaagse, die ze dit jaar 

voor het eerst volbracht.

Dirk (62), kan eveneens terugzien op een breed 

sportleven – hoewel meer ter ontspanning dan 

prestatiegericht. Gymnastiek, korfbal, fietsen en  

wintersporten waren bij hem favoriet. Vooral het 

fietsen stond en staat nog steeds hoog in zijn 

vaandel. Veel kilometers trapte hij weg. Zo fietste 

hij zo’n 10 keer van zijn geboorte- en (toenmalige) 

woonplaats Zevenaar op-en-neer naar… 

Oude-Tonge. Uiteraard met een bepaalde  

belangstelling, maar daar ontstond ook zijn  

interesse voor de surf- en zeilsport. Nadat ze in 1978 

in Laag-Keppel kwamen wonen, beoefenden ze 

deze watersporten samen en in clubverband op  

Stroombroek. Daarnaast wandelen en fietsen  

ze veel en met dit ‘gezond bewegen’ zijn ze een 

voorbeeld voor andere 60-plussers.

Dat Laag-Keppel met het watermolencomplex 

en zijn bewoners ware water- en wind- 

kampioenen binnen haar grenzen blijkt  

te hebben, is iets om trots op te zijn.

Ans en Dirk Minor zijn haast nog markanter dan de wind- en  

waterradmolen die ze in Laag-Keppel beheren.  

Het zijn enthousiaste zestigers met een sportief verleden.

Bijzonder plekje  

      van samenspel 

  tussen wind  

        en water...

, wind en 
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Da’s nou het mooie van Multimate

Multimate Bouwmarkt        
Edisonstraat 28            
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Tel:0316-343403            

Multimate Bouwmarkt
Verhuellweg 1 B

6984 AA Doesburg
0313-478558

E-mail: 
administratie@bouwmarktzevenaar.nl
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Janssen Hummelo

WAT JE DICHTBIJ HAALT, IS LEKKER…

Dorpsstraat 20, Hummelo Tel. 0314-381281

Janssen

Marktweg 3 6883 JL Velp Tel. 026 36 12 800 www.gerritsengrafmonumenten.nl

v a n  b e g i n  t o t  h e t  e i n d e
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- glas/natuursteen/rvs

- urnen (voor thuis of begraafplaats)

- restauratie en onderhoud
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Grafmonumenten
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Hengelo

Vordenseweg 84

7255 LE Hengelo Gld

0575-46 16 22 

Hummelo

Dorpsstraat 1c

6999 AA Hummelo

0314-35 96 36

Gespecialiseerd in haaraanvulling op maat.

Het succesvolle systeem “Dynamic” (permanente bevestiging)

Is bezoek in de Haarwerkboetiek niet mogelijk, 

dan kom ik naar u toe.

Privacy gegarandeerd. Behandeling volgens afspraak. 

Zutphen-Emmerikseweg 6, 7227 DL Toldijk Tel.: 0575-452524

E: info@haarwerkreintjes.nl    I: www.haarwerkreintjes.nl

Haarwerkboetiek

Reintjes



‘Egbert kan daar 
wel iets moois mee’

Pieter de Leeuw gaat 

samen met Elisabeth de 

van der Schueren de boer 

op voor een ‘Hummelo 

en Keppels kerstdiner’

‘Stel een kerstdiner samen met uitsluitend 

producten uit de voormalige gemeente 

Hummelo en Keppel.’  De redactie van dit 

magazine meende dat ik, culinair journalist 

bij De Gelderlander en woonachtig in Hum-

melo, geknipt zou zijn voor deze opdracht. 

Natuurlijk had ik mij er met een jantje-

van-leiden vanaf kunnen maken door een 

winkelkarretje vol te laden bij Spar Janssen 

en mijn eigen keukenprinses te vragen daar 

iets lekkers van te maken. 

Tekst: Pieter de Leeuw

Foto: Geert-Jan Kettelarij

‘Uitsluitend producten uit de voormalige gemeente Hummelo en Keppel’ 

diende ik echter niet op te vatten als ‘verkrijgbaar in’ maar als ‘afkomstig 

uit’. En dat was andere koek (waarmee ik meteen op ingrediënt 1 stuitte: 

Hummelse kruidkoek van bakker Ebbers). Wat te doen als je kennis van de 

lokale productie van etens- en drinkwaren niet veel verder reikt dan dat er in 

Hummelo een bakker is en in Drempt een wijnboerderij? Eureka! De Gouden 

Karper. Als er ergens kennis van lokale producten is, dan is het bij dit hotel-

restaurant dat sinds mensenheugenis het kloppende hart van Hummelo 

vormt. En zo rijden Elisabeth de van der Schueren – patron van De Gouden 

Karper – en uw verslaggever op een druilerige zaterdagmiddag in oktober 

door de Hummelo en Keppelse dreven om een kerstdiner van vier gangen 

samen te stellen. Een beetje kerstdiner kan niet 

zonder wild, vindt Elisabeth. Dus het hoofd-

gerecht staat al vast. Dat houdt meteen 

een nieuwe uitdaging in: een voorgerecht 

zonder wild, anders wordt het menu wat 

eenzijdig. ‘We kunnen bij De Pasop aan de 

Tolstraat producten krijgen voor een streek-

paté. Egbert kan daar wel iets moois mee’, 

meent Elisabeth. En met Egbert bedoelt ze 

Egbert Beerta, de onvolprezen chef-kok van 

de Karper. ‘We serveren die paté met een 

40
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’

Job Huisman van wijnboerderij 

’t Heekenbroek adviseert Elisabeth 

de van der Schueren over de wijnen 

bij het kerstdiner. 

Foto: Wim van Hof

compote van vlierbessen die we bij ons in de achtertuin plukken.’ Een paté bevat 

lever. Levert De Pasop die? ‘Dat gaat wel lukken’, zegt Peter Vels van de biologisch-

dynamische boerderij. Hij en zijn vrouw Yvonne hebben tachtig stuks melkvee, 

maar ook zo’n veertig varkens. En daar zit een lever in. ‘Normaal laten wij de lever 

bij slager Bles in Wehl, die onze dieren slacht. Maar voor speciale gelegenheden 

kun je ook hier lever krijgen.’ Nou, als het Hummelo en Keppelse kerstdiner geen 

speciale gelegenheid is... Dus die lever is binnen en daarmee de eerste gang van 

het diner: de streekpaté met vlierbessencompote uit de achtertuin. ‘Egbert mag er 

zijn fantasie op loslaten’, zegt Elisabeth. Dus dat komt goed. Bij De Pasop kunnen 

we ook volop kaas krijgen. De kazen worden weliswaar geproduceerd bij Aurora 

in Venzelderheide (Limburg), maar de melk die ervoor gebruikt wordt is van de 

koeien van De Pasop. Puur H en K, dus binnen de opdracht. Elisabeth ziet meteen 

weer een mooi gerecht ontstaan. Assortiment kazen van De Pasop: fenegriek-, 

honing-klaver- en Italiaanse kruidenkaas. ‘We serveren er appelstroop bij gemaakt 

van appels van Gientjesbos, de boerderijwinkel aan de Gientjesweg in Drempt. En 

natuurlijk roggebrood van bakker Ebbers.’ Elisabeth raakt op dreef, dat is duidelijk. 

De kazen gaan de derde gang van het kerstdiner vormen. Blijven over gang 2 (het 

hoofdgerecht) en gang 4 (het dessert).  ‘Het hoofdgerecht wordt een wildproeverij 

uit het Hummelse bos’, zegt La De van der Schueren. Binnen de grenzen van de 

oude gemeente Hummelo en Keppel zijn diverse jachtvelden, en dan laten we de 

eeuwige nog buiten beschouwing. Wie kan ons daarover adviseren? Natuurlijk, 

Andries Bannink, jager en voormalig voorzitter van de Wild Beheer Eenheid (WBE) 

Hummelo en Keppel. Elisabeth kiest voor een trio van hazenbout, wilde eend 

en een reebiefstukje met eigen jus. ‘Die dieren vind je inderdaad allemaal in het 

wild binnen de oude gemeentegrenzen’, verzekert Andries Bannink. Hij jaagt zelf 

onder meer in ’t Broek aan de Broekstraat en op de akkers en weilanden bij Eldrik. 

‘En voor de goede orde: jagen is dus niet een groene jas en laarzen aantrekken, je 

geweer pakken en er een beetje op los gaan knallen. Nee, zo werkt het niet. In de 

Flora- en faunawet worden hoge eisen aan 

de jacht gesteld. 

De jagers moeten een jachtexamen hebben 

gedaan. Vervolgens moet je een jachtveld 

zien te krijgen dat voldoet aan de wette-

lijke eisen. Als je een ree wilt schieten, dan 

vinden er eerst tellingen plaats waarna een 

commissie van deskundigen bepaalt of en 

hoeveel er geschoten mogen worden. De 

provincie verleent daarvoor ontheffingen. 

Jagen is meer dan schieten: het is goed voor 

je veld zorgen.’ 

En dan nog mag er alleen in bepaalde 

periodes gejaagd worden. Op hazen is dat 

bijvoorbeeld van 15 oktober tot 1 januari, 

op reebokken van 1 mei tot 15 septem-

ber en op reegeiten van 1 januari tot 15 

maart. Andries Bannink verzekert ons dat 

het hoofdgerecht van ons kerstdiner op 

een verantwoorde manier verkregen kan 

worden. 

Chef-kok Egbert Beerta in de keuken van 

De Gouden Karper. Foto Wim van Hof



Kinderamuse van zalm of kip
Een amuse serveer  je voorafgaande aan de maaltijd. In dit geval 
doen we de amuse in een klein borrelglaasje, maar je kunt ook 
een hapje op een lepel leggen of aan een vork prikken.

Ingrediënten recept 1:
• 100 gram gerookte zalm in plakken
• 1 potje dillemosterd
• een paar sprietjes bieslook
• evt. kappertjes
• borrelglaasjes

Ingrediënten recept 2:
• 100 gram kipfilet of kalkoenborst in plakken
• 1 potje cranberrycompote
• een paar sprietjes bieslook
• evt. rode druiven
• borrelglaasjes

Bereiding:
Doe onder in het borrelglaasje een theelepel 
dillemosterd. Snijd de zalm in een lange plak 
met een breedte van ca. 5 cm., of leg meerdere 
plakken achter elkaar. Rol de reep zalm heel 
losjes op tot een soort roosje en zet dit 
rechtop in het borrelglaasje. Het mag er iets 
bovenuit steken. Steek naast het zalmroosje 
een paar sprietjes bieslook. Leg eventueel nog 
een kappertje in het roosje.
Hetzelfde kun je doen met de kip. Onderin het 
glaasje gaat een theelepel cranberrycompote. 
Vervolgens snijd je van 1 plak kip 2 repen van 
5 cm. die je naast elkaar legt. Alles weer 
losjes oprollen en je hebt weer een mooi 
roosje. Sprietjes bieslook ernaast, een rood 
druifje erop en je amuse is klaar.

Eet smakelijk.

Smaak voor de mond
Amuse is een zeer klein g

erecht (of minihapje) ter 

bevordering van de spi
jsvertering en om de smaak-

papillen op gang te br
engen. Tegenwoordig wordt 

dit vaak bij het plaatsnemen aan tafel in een 

restaurant aangeboden, maar oorspronkelijk is 

dit een klein hapje dat tussen de gangen door 

geserveerd wordt. De volledige term voor een 

amuse is amuse bouche, komt uit het Frans 

en betekent letterlijk 
vermaak voor de mond.

Kinderkooktip
VOOR UW COMPLETE

SCHOONHEIDSVERZORGING

Carolien Plagman

Gedipl. Schoonheidsspecialiste

Gildeweg 42 • 6996 AV Drempt

Telefoon 0313 - 47 66 52

www.studiocarolien.nl

www.berendsenaanhangwagens.nl

Verkoop en plaatsing van 

alle soorten omheiningen. 
Dealer van Huzen en Patura.

Verkoop van diverse 

merken aanhangwagens.
Ifor Williams, Anssems en 

Hapert.

Dealer van Weijer paardentrailers

- Paardentrailers

- Aanhangwagens

- Vee- en kleinveetrailers

- Speciaalbouw

- Onderdelen

- Reparatie alle merken trailers

- Ook reparatie en keuring van 

caravans

- Houten omheiningen

- Paardenbakken

- Doorsteekschuttingen

- Weide afrasteringen

- Doorgangen 

- Verlichtingen

- Gaasomheiningen

Hoefkensestraat 16a, Drempt  T: 0313-47 63 11  M: 06-53842907

www.reisburolensink.nl

Betrouwbaar (online) uw reis boeken

Meipoortstraat 53, Doesburg, tel: 0313 472828, fax: 0313 474045

email: info@reisburolensink.nl
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Kinderamuse van zalm of kip
Een amuse serveer  je voorafgaande aan de maaltijd. In dit geval 
doen we de amuse in een klein borrelglaasje, maar je kunt ook 
een hapje op een lepel leggen of aan een vork prikken.

Ingrediënten recept 1:
• 100 gram gerookte zalm in plakken
• 1 potje dillemosterd
• een paar sprietjes bieslook
• evt. kappertjes
• borrelglaasjes

Ingrediënten recept 2:
• 100 gram kipfilet of kalkoenborst in plakken
• 1 potje cranberrycompote
• een paar sprietjes bieslook
• evt. rode druiven
• borrelglaasjes

Bereiding:
Doe onder in het borrelglaasje een theelepel 
dillemosterd. Snijd de zalm in een lange plak 
met een breedte van ca. 5 cm., of leg meerdere 
plakken achter elkaar. Rol de reep zalm heel 
losjes op tot een soort roosje en zet dit 
rechtop in het borrelglaasje. Het mag er iets 
bovenuit steken. Steek naast het zalmroosje 
een paar sprietjes bieslook. Leg eventueel nog 
een kappertje in het roosje.
Hetzelfde kun je doen met de kip. Onderin het 
glaasje gaat een theelepel cranberrycompote. 
Vervolgens snijd je van 1 plak kip 2 repen van 
5 cm. die je naast elkaar legt. Alles weer 
losjes oprollen en je hebt weer een mooi 
roosje. Sprietjes bieslook ernaast, een rood 
druifje erop en je amuse is klaar.

Eet smakelijk.

Smaak voor de mond
Amuse is een zeer klein g

erecht (of minihapje) ter 

bevordering van de spi
jsvertering en om de smaak-

papillen op gang te br
engen. Tegenwoordig wordt 

dit vaak bij het plaatsnemen aan tafel in een 

restaurant aangeboden, maar oorspronkelijk is 

dit een klein hapje dat tussen de gangen door 

geserveerd wordt. De volledige term voor een 

amuse is amuse bouche, komt uit het Frans 

en betekent letterlijk 
vermaak voor de mond.

Kinderkooktip

Mooi. Wat serveren we bij het wild, Elisabeth? ‘Wat 

dacht je van een puree van aardappels van Mink-

horst (aan de Broekstraat, PdL) en tamme kastanjes 

uit de tuin van De Gouden Karper en stoofpeertjes 

van de Spar.’ Het water begint nu echt in mijn mond 

te lopen. Blijft over het nagerecht. Elisabeth weet 

dat Egbert iets leuks kan met de kruidkoek van bak-

ker Ebbers: een Hummelse kruidkoekmousse. Die 

doen we dus. ‘En daar serveren we dan bos-

vruchtenijs van ijsboerderij De Steenoven (ook 

Broekstraat, PdL) bij en bramen uit het bos.’ Nooit 

geweten dat Hummelo en Keppel zoveel te bieden 

heeft. En het allerleukste komt nog: we kunnen de 

gerechten vergezeld laten gaan van een goed glas 

wijn. Op naar wijnboerderij ’t Heekenbroek aan de 

Tellingstraat in Drempt. De oogst van 2010 is 

binnen, dus Job en Neeltje Huisman hebben tijd 

om ons te adviseren en rond te leiden. 

De wijngaarden rondom de boerderij zijn behoorlijk 

uitgestrekt. Hoe doe je dat met z’n tweeën? ‘Bij de 

oogst hebben wij assistentie gehad van 35 vrijwilli-

gers, anders is het natuurlijk niet te doen’, vertelt Job 

Huisman. ‘Wij produceren nu zevenduizend flessen 

per jaar. Dat moeten er uiteindelijk tienduizend 

worden.’ 

Op ’t Heekenbroek worden zeven druivenrassen 

verbouwd. Voor het voorgerecht valt de keus op de 

Johanniter, een frisse, verrassend goede witte wijn 

die ook bij De Gouden Karper wordt geschonken 

en verkrijgbaar is bij de Spar in Hummelo. Bij het 

wildtrio, kiezen Elisabeth en Job Nieuw Tivoli Cuvée 

rood Barrique uit, een blend van de cabertin- en 

pinotindruif, gelagerd op Frans eiken. Het zoete 

nagerecht zal vergezeld gaan van een Nieuw Tivoli 

Cuvée wit, een blend van Solaris en Johanniter. 

Voilà, het Hummelo en Keppelse kerstdiner. 

Missie volbracht. 

En als Westhoff in Drempt nou nog voor een fijn 

kopje koffie zorgt…

Elisabeth de van der Schueren en 
uw verslaggever genieten van het 
Hummelo en Keppelse kerstdiner. 

Op de achtergrond chef-kok Egbert 
Beerta van De Gouden Karper. 

Foto: Wim van Hof
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Tekst: Mirjam Toepoel

www.berendsenaanhangwagens.nl
Hoefkensestraat 16a, Drempt  T: 0313-47 63 11  M: 06-53842907



 

Historische wetenswaardigheden

Een opname omstreeks 1900 met het uit 1835 daterende kasteel met op de voorgrond 

een van de hangbruggen in het park (foto: collectie Rinus G.M. Rabeling).

Enghuizen, 
waardevol 
voor Hummelo 
en wijde 
omgeving…

Tekst: Rinus G.M. Rabeling

adellijke huizen en hun bewoners
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Het voormalige Hummelo en Keppel is een kenmerkend voorbeeld van het fraaie afwisselende 

landschap van de Achterhoek. Weiden, akkers, bossen, boerderijen en kleine dorpen, met 

daartussen ‘gestrooid’ prachtige landgoederen en kastelen. In dit magazine zullen we een enkele 

keer aandacht besteden aan deze adellijke huizen en hun bewoners. Ditmaal Enghuizen bij 

Hummelo, waar we spraken met de heer A.R.E.L. graaf van Rechteren Limpurg. 

 

Hoe het begon…

De eerste vermelding van Enghuizen vinden we in 1326, wanneer Evert van Enghuizen bezitter is 

van ’t Goet te groten Engehusen. Er was ook nog een erve Klein Enghuizen dat we tegenkomen 

op een kaartje uit 1650. Het goed blijft ruim anderhalve eeuw in de familie eer het door vererving 

overgaat op Seger van Voorst (1488). Seger, ook wel Zeyger, was geboren op kasteel Keppel als zoon 

van Frederick van Heeckeren. Vervolgens vinden vele verervingen plaats, deze worden uitgebreid 

beschreven door Jan Harenberg in zijn publicatie ‘Verdwenen grandeur, Enghuizen bij Hummelo’ 

(2009). Opvallend is, dat we de voornaam Seger (Zeyger) bijna 500 jaar later nog steeds tegenkomen!

In het oog springend bij adellijke families en hun landgoederen zijn vooral de gebouwen, met name 

het woonhuis. De oudste afbeelding van het kasteel Enghuizen dateert van omstreeks 1650. Hierop 

zien we een middeleeuws kasteel, compleet met torens en een dubbele voorpoort, dit alles omgeven 

door grachten. Mogelijk stond het op de plek van het huidige Jagershuis.

De eerste echt betrouwbare afbeelding is die van Jan de Beyer, die het kasteel op 14 september 1743 

tekende. Dit huis is de vervanger van het middeleeuwse gebouw. Het had een fraai middendeel met 

aan beide zijden twee ramen. Daarachter een bouwblok dat aan weerszijden nog een raam breder 

is dan het voorste deel. Voorts had het huis aan de achterzijde nog een uitbouw ter grootte van drie 

ramen. Alles in perfecte symmetrie. Op het voorplein stond aan beide zijden een bijgebouw welke 

door een kwartcirkelvormige vleugel verbonden waren met het hoofdgebouw.

Een landgoed in beweging

De werkelijke reden is niet bekend, maar in 1835 ontwerpt architect Jacob Coers een nieuw huis in 

Italiaanse palazzostijl. Er zijn berichten die zeggen dat het vorige kasteel vanwege bouwvalligheid zou 

zijn verlaten, andere spreken van een grote brand.

In ieder geval ontstond een opvallend paleis in een bijzonder fraai en groot park. Enghuizen bezat 

een van de grootste kasteelparken van Nederland. Het huis werd gebouwd in rode baksteen op een 

zandstenen basis. Ook de pilasters en kolommen waren van zandsteen. Zes zuilen die een balkon 

ondersteunden stonden in het midden van de voorgevel. Aan de bovenrand van het huis prijkte 

het alliantiewapen Van Heeckeren-Hope. De bouwer van het kasteel was Hendrik Jacob Carel Johan 

baron van Heeckeren. Hij was in 1816 gehuwd met de zeer rijke bankiersdochter Eliza Williams Hope. 

Wellicht dat mede haar financiële inbreng het mogelijk maakte dit ‘paleis’ te bouwen.

H.J.C.J. was ook de bezitter die het landgoed sterk uitbreidde, tot bijna 1600 ha. Vele boerderijen 

werden toegevoegd of nieuw gebouwd. Hierdoor ontstonden voor de Hummelose plattelands- 

samenleving vele kansen om via een pachtboerderij met daarbij enige bunder grond een eigen 

bestaan op te bouwen. Uiteraard ging in die tijd de pacht gepaard met enige hand- en spandiensten 

voor de landheer, maar bijna iedereen kon op deze wijze toch in zijn eigen onderhoud voorzien. Deze 

baron Van Heeckeren is ook degene die deelgenomen heeft aan een aantal belangrijke veldtochten 

van Napoleon. Een en ander is waarneembaar in de naamgeving van een aantal midden 19e eeuwse 

boerderijen rond Hummelo. Deze herinneren allemaal aan veldslagen van de Franse keizer: Duben, 

Lützen, Bautzen, Beresina, Montmirail, Maloi Jaroslawitz, Jena en Brienne.

 
De situatie in de vorige eeuw

Ook het kasteel van 1835 is verdwenen. In de Tweede Wereldoorlog werd het huis zwaar beschadigd 

door een luchtbombardement, maar de grootste schade ontstond toen de in het gebouw gelegerde 

geallieerde troepen brand veroorzaakten. De sloop in 1948 was onvermijdelijk. Delen van de 

fundering en het souterrain zijn nog terug te vinden in de oude kasteelheuvel. De familie nam haar 

intrek in de aangepaste oranjerie, sindsdien bekend staand als ‘Het Tuinhuis’. 

Kasteel Enghuizen werd vele jaren (1923-1938) bewoond door de grootmoeder van de huidige 

graaf, Marguérite Christine barones van Heeckeren. Zij was gehuwd met Adolph Zeyger graaf van 

Rechteren Limpurg. Adolph Zeyger overleed reeds in 1918. Zijn weduwe hertrouwde in 1928 met 

Johan Christiaan baron van Haersolte. Het echtpaar had drie kinderen, twee jongens en een meisje. 

De jongste Adolph Sweder Hubertus erfde Enghuizen. Hij was in 1935 te Berlijn/Detmold getrouwd 

met Eleonore Prinses zur Lippe-Weissenfeld. Zij gingen wonen op het landgoed Döberkitz, helemaal 

aan de Duits-Poolse grens. 

or Hummelo 
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In 1938 werd uit dit huwelijk A.R.E.L. (Roderik) van Rechteren 

Limpurg geboren. Door de steeds verder veranderende 

politieke situatie in Duitsland vertrok het jonge gezin in 

1938 naar Nederland en nam haar intrek in Huis Molenzicht 

in de Dorpsstraat te Laag-Keppel. In 1944 vertrok Roderik 

met zijn moeder en zus naar Den Haag. Alleen in delen van 

de vakanties kwam hij nog naar Hummelo, logeerde bij zijn 

vader op Enghuizen en genoot van het leven in dit deel van 

het land.

Het landgoed in onze tijd

Na het overlijden van zijn vader in 1972 kwam de huidige 

graaf Van Rechteren Limpurg in 1975 definitief naar 

Hummelo en nam zijn intrek in Het Tuinhuis. Hij was 

natuurlijk maar beperkt op de hoogte van het wel en wee 

van het grote landgoed. 

Over de historie kon hij zich inlezen via enkele publicaties 

en door gesprekken met historici en goed geïnformeerde 

inwoners. Voor het landgoedbeheer kwam natuurlijk veel 

meer kijken. Onderdelen als landschapsbeheer, pacht, jacht, 

bouwkundig onderhoud van alle opstallen, waaronder 

natuurlijk ook vele boerderijen, behoefden alle aandacht. 

Door zijn functie bij de Vereniging Natuurmonumenten 

was hij op dat gebied gelukkig bijzonder goed ingevoerd, 

met name ook in de financiële en juridische aspecten. 

Gesprekken met rentmeester, architect en jachtopziener 

maakten het verhaal compleet.

Band met de bevolking

Graaf van Rechteren Limpurg heeft altijd het gevoel gehad 

dat de familie er in Hummelo bij hoort, ‘dat voelt goed!’ 

De kermisviering met de vele tradities is hiervan een goed 

voorbeeld. Jaarlijks zijn hij en de familie daar met veel 

plezier bij betrokken. Ook op andere terreinen probeert 

hij vanuit zijn positie bij te dragen aan de leefbaarheid van 

de Hummelose samenleving. Zo is hij o.a. beschermheer 

van muziekvereniging ‘De Eendracht’ en het ‘Hummelo’s 

Gemengd Koor’. Ook stelt hij het landgoed voor diverse 

activiteiten open. Een aantal wandelroutes doorkruisen 

het gebied en de Kunstwandelroute – met soms meer dan 

10.000 bezoekers – is in 11 jaar tijd uitgegroeid tot een 

evenement met grote bekendheid en regionale betekenis.

Met instemming van de graaf vormen aan de Greffelinkallee 

de timmerloods bij de melkerij en de ommuurde 

binnenplaats het decor voor het openluchtspel. In 2009 

gebeurde dit zelfs tweemaal: in januari voor het eerste 

winteropenluchtspel, in augustus gevolgd door ‘Hummelo 

in oorlogsjaren’, beide een groot succes. En recent was er 

natuurlijk het grote spektakel rond het 35-jarig jubileum 

van Normaal, een manifestatie die ieders aandacht trok. 

Een happening die ook in de media veel aandacht kreeg. 

Maar liefst 7.500 fans hadden een plekje gezocht rond de 

kasteelvijver. Graaf van Rechteren Limpurg kijkt hier met 

tevredenheid op terug. Belangrijk vindt hij het, bij al deze 

voorbeelden, dat de bezoekers respectvol met landschap en 

erfgoed omgaan.

De toekomst

Het beheer van een landgoed in deze tijd is absoluut geen 

sinecure. Onderhoud en restauratie vormen daarbij een 

blijvende en vaak zorgelijke rode draad. Wet- en regelgeving, 

alsmede de financiële aspecten, vergen voortdurende 

aandacht en creativiteit. Een groot deel van het landgoed 

Enghuizen heeft de status van ‘beschermde buitenplaats’. Dat 

geeft voor de toekomst wellicht mogelijkheden om bepaalde 

delen te restaureren en daardoor in stand te houden. Op dit 

moment houdt een speciale werkgroep zich bezig met een 

totaalplan voor het park rond het huis. In de geest van de 19e 

eeuwse ontwerper Hendrik van Lunteren, die destijds deels 

voortborduurde op de aanwezige 17e eeuwse elementen, 

zullen onderdelen weer in ere worden hersteld. Een paar jaar 

geleden is al een begin gemaakt door de restauratie van de 

fraaie bruggen in het park. Ook de diverse gebouwen zullen 

de komende tijd onder de loep worden genomen. De graaf 

ervaart het als een plicht om het familiebezit te koesteren en in 

stand te houden. Gelukkig is ook zijn zoon Patrick zeer begaan 

met het landgoed. Zij spreken veel over de dagelijkse gang van 

zaken en de historische achtergronden. Op deze wijze streeft 

graaf Van Rechteren Limpurg ernaar dat zijn zoon uitgebreider 

op de hoogte en beter ingevoerd is, dan toen hijzelf in 1972 

het landgoed van zijn vader overnam. Zijn enthousiasme en 

liefde voor het familiebezit  – zo bleek eens temeer uit dit 

gesprek – zullen hier zeker borg voor staan!

Een groot deel van het landgoed 
Enghuizen heeft de status van 

’beschermde 
buitenplaats’

De boerderij Priesterinkhof aan de Kipstraat, fraai in de karakteristieke 

kleuren van Enghuizen (foto: Harold Pelgrom).

A.R.E.L. graaf van Rechteren Limpurg tijdens de kermisviering 
september j.l. (foto: Harold Pelgrom)

adellijke huizen en hun bewoners
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7221 AA Steenderen
T (0575) 45 19 78
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advertorial

SNS Regio Bank te Steenderen is hét vertrouwde adres voor al uw financiële adviezen. Al geruime tijd zijn 

wij actief als dienstverlener op het gebied van: verzekeringen, financieringen, hypotheken en natuurlijk al 

uw bankzaken. Dit doen wij als Zelfstandig Adviseur van SNS Regio Bank. Wat u misschien nog niet weet, 

is dat SNS Regio Bank sinds 1 december 2010 is verder gegaan onder de naam RegioBank.

Waarom een nieuwe naam?

Bij klanten en bij onszelf bestond sterk de behoefte aan een duidelijker onderscheid met SNS Bank. Daarom is ervoor 

gekozen om onder de nieuwe naam RegioBank verder te gaan. RegioBank blijft wel onderdeel van de grote 

bank-verzekeraar SNS REAAL.

Duidelijk en kleurrijk

Sinds kort schittert het nieuwe logo van RegioBank boven de gevel van ons pand. Duidelijk en kleurrijk. Precies wat 

RegioBank is. Een bank met een professioneel assortiment aan bankproducten van sparen tot betalen en van kredieten 

tot beleggen. Stuk voor stuk heldere en eenvoudige producten met gunstige tarieven en duidelijke voorwaarden. 

En met een adviseur bij u in de buurt waar u altijd even kunt binnenlopen voor een vraag of goed advies. 

De bank waar u écht klant bent. Uw bank!

Regionale bank

RegioBank is een regionale bank met een netwerk van ruim 550 Zelfstandig Adviseurs verspreid over heel Nederland. 

Hiermee is RegioBank de grootste intermediairbank van Nederland met alle moderne faciliteiten en producten die bij 

een bank horen. In tegenstelling tot andere banken, die hun service steeds verder centraliseren naar grotere plaatsen, 

krijgt u bij ons wél de persoonlijke service en aandacht die u op prijs stelt. Bij RegioBank bankiert u precies zoals u het wilt. 

De kennis is bij ons volop in huis. Er staat een goed opgeleid, gemotiveerd en klantgericht team voor u klaar om u te 

voorzien van een deskundig en betrouwbaar advies. Wij bieden maatwerk, omdat iedereen een unieke financiële situatie 

heeft, die niet met een andere te vergelijken is. Uw wensen en behoeften staan daarbij centraal. 

U vindt bij RegioBank de financiële oplossing die bij u past.

Kom kennismaken

Heeft u behoefte aan een persoonlijk advies over uw bankzaken of heeft u vragen op financieel gebied? 

Wij kunnen u een verfrissende kijk op uw financiële zaken geven. Wat uw wensen ook zijn, u krijgt een op uw situatie 

afgestemd persoonlijk advies. 

Loop gerust bij ons binnen aan de Bronkhorsterweg 3 in Steenderen of bel voor een afspraak, telefoon 0575-451978. 

Onze openingstijden zijn: ma t/m vr 9.00-12.00 uur en 13.30-17.30 uur. Mailen kan ook: marti.bulten@upcmail.nl.

U bent van harte welkom!

RegioBank, 

úw bank in 

de buurt



Zondagmiddag, kwart over vier, wat een veldslag is de wedstrijd 

geweest. Het scorebord geeft 1-1 aan, dat wordt een spannende slot-

fase. Diepe bal, nog één keer wil je laten zien wat je in huis hebt, het 

publiek schreeuwt je naam, alle ogen zijn op jou gericht. Maar dan: 

een schreeuwende pijn giert door je lichaam, je kijkt naar beneden en 

weet dat het fout zit. Nee, niet weer die verdomde enkel!

Sport en blessures: uit de dagelijkse praktijk blijkt dat deze  

twee vaak hand in hand gaan. Bij elke voetbalclub in de regio 

staat een fysiotherapeut langs de lijn om eventuele blessures 

te behandelen en verhelpen. Maar ook in de topsport komen 

blessures veelvuldig voor. Neem bijvoorbeeld de blessure van 

Arjen Robben die rondom het wereldkampioenschap een hoop 

commotie heeft veroorzaakt. Op welke wijze kun je een blessure 

voorkomen? Moet je je levensstijl drastisch gaan aanpassen, een 

langere warming-up maken, of kun je misschien toch beter  

helemaal stoppen met sporten om van de blessures af te  

komen? Wij hebben het met behulp van sportfysiotherapeut 

Emiel Snelder voor u uitgezocht.

Warming-up en cooling-down

Bij het voorkomen van blessures speelt het opwarmen en  

afkoelen van de spieren een grote rol. Wanneer een sporter  

zonder een goede warming-up aan een wedstrijd begint,  

is het lichaam niet goed voorbereid op de komende activiteiten.  

Dit onderstreept ook Emiel Snelder. ‘De warming-up is eigenlijk 

een verplicht onderdeel van elke training of wedstrijd. Bij deze 

activiteiten wordt de hartslag soms wel 180 slagen per minuut. 

Het is belangrijk dat het hart zich geleidelijk kan aanpassen.’

Wanneer een warming-up naar behoren wordt uitgevoerd, zal 

het bloed sneller door het lichaam worden gepompt. Op deze 

manier wordt ervoor gezorgd dat er voldoende zuurstof naar de 

spieren gaat. Dit is noodzakelijk voor het optimaal functioneren 

hiervan. Behalve dat het hart zich beter aanpast, zullen ook de 

longen meer zuurstof opnemen, wat de prestatie ten goede 

komt. Ook maakt een voorbereiding de spieren warm waardoor 

er een snellere stofwisseling ontstaat en afvalstoffen eerder 

worden afgevoerd.

In tegenstelling tot de welbekende warming-up zie je, behalve 

de gebruikelijke ereronde bij een winstpartij, op de voetbalvel-

den zelden een cooling-down. Dit tot ongenoegen van Emiel. 

Sportblessures

Sportblessures voorkomen is behalve een kwestie van oppassen ook een  

zaak van goede voorbereiding. In dit artikel tips en adviezen voor warming-up,  

cooling-down, goede voeding en het gebruik van een juiste uitrusting.

‘Weer die  
verdomde enkel!’

‘Wanneer je niet van het ene op het andere moment stopt met 

sporten, maar voor een cooling-down kiest, zorg je voor een 

goede afvoer van afvalstoffen vanuit de spieren. Hiermee kun je 

gespannen of vermoeide spieren en spierstijfheid voorkomen.’

Bij een goede cooling-down is het van belang de intensiteit  

van de oefeningen langzaam te verlagen. In de praktijk  

betekent dit na de voetbalwedstrijd op een laag tempo uitlopen. 

Vervolgens kunnen er ook nog rek- en strekoefeningen  

gedaan worden. Op deze manier is het mogelijk de kans  

op een blessure te verkleinen.

Leefstijl en voeding

Het is voor iedereen belangrijk om gezond te eten en te leven. 

Voor sporters geldt deze eis echter nog nadrukkelijker. Als spor-

ter worden er hogere eisen gesteld aan je lichamelijke conditie. 

Ongezond eten, roken en overmatig alcoholgebruik kunnen het 

optimaal functioneren van lichaam en geest tijdens het sporten 

ernstig belemmeren. Bovendien vergroot een ongezonde 

levensstijl de kans op een kwetsuur.

Voor sporters is alcohol volkomen waardeloos. Sterker nog:  

alcohol remt de omzetting van vetten en eiwitten in suiker  

waardoor de spieren minder brandstof krijgen ‘aangeboden’.  

Tevens leidt alcohol tot een verslechtering van het waarne-

mings-, coördinatie- en concentratievermogen. Dit kan leiden 

tot blessures omdat de reactiesnelheid achteruit gaat en de 

motoriek minder controleerbaar wordt. Alcohol kan bij zware 

inspanningen leiden tot een verhoogde opstapeling van melk-

zuur in de spieren en bovendien extra vermoeidheid, krampen 

en spierstijfheid veroorzaken. Op de lange termijn kan alcohol 

leiden tot spierschade en verzwakking. Emiel Snelder stelt  

bovendien dat alcohol ten koste gaat van de sportpresaties. 

‘Dankzij de bloedvatenverwijding die ontstaat door overmatig 

alcoholgebruik moet je hart harder werken om zuurstof naar je 

spieren te pompen, bovendien koelen we sneller af en verliezen 

we meer energie dan nodig is.’ In het kader ‘Leef gezond’ vind je 

enkele tips om op een sportieve manier om te gaan met alcohol. 

Dat roken niet bevorderlijk is voor de sportprestaties is voor 

iedereen evident. Theo Janssen is zo ongeveer de laatste in de 

Nederlandse sportwereld die na zijn wedstrijd nog rustig een 

sigaretje rookt. Roken heeft een nadelige invloed op de zuurstof-

Tekst: Tom Arntz en Jasper Hazelaar
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toevoer naar de werkende spieren doordat de bloedvaten 

vernauwen en de hartslag versnelt. De verminderde 

zuurstoftoevoer vergroot de kans op blessures.  

Bovendien wijst Emiel op het feit dat niet-rokers veel meer 

lucht tot hun beschikking hebben dan rokers en dit is 

voor topprestaties natuurlijk absoluut noodzakelijk.

Het belang van voeding voor de sportprestaties is niet te 

onderschatten. Door het nemen van de juiste  

voeding herstelt men sneller van een inspanning en wordt 

het risico op blessures of andere lichamelijke klachten 

verkleind. Mede gezien de zorgwekkende transformatie 

van de eredivisie in een soort horeca-competitie – gezien 

de ferme omvang van onder andere Mido, Maceo Rigters 

en Jeroen Verhoeven – heeft Sander Wiegmink, student 

Sport, gezondheid en management aan de HAN, een 

voedingsadvies samengesteld om ook in de winterstop fit 

te blijven. Zie hiervoor het kader: ‘Leef gezond’.

De juiste uitrusting

Behalve een gezonde voeding en een goede  

voorbereiding is ook het dragen van de juiste  

sportkleding een must. In de winter is het bijvoorbeeld 

belangrijk om je warm te kleden, want anders koelen  

de spieren te snel af wanneer je stil staat. In het kader 

‘Sportuitrusting’ gaan we hier verder op in. 

Ook zorgvuldig uitgekozen schoenen zijn van groot 

belang bij het blessurevrij blijven. Want zonder voldoende 

steun aan je voeten is de kans op kwetsuren vele malen 

groter. Belangrijk is een goede demping en ondersteu-

ning van de enkel. Op deze manier is de kans op overbe-

lasting kleiner en zul je ook geen last krijgen  

van je voeten. 

Tenslotte

Al deze tips zijn leuk en aardig, maar wanneer er  

gesport wordt bestaat er altijd een kans dat je  

geblesseerd raakt. Met deze tips kunt u de kans daarop  

in ieder geval verkleinen. Wat rest is u een prettig en  

blessurevrij 2011 te wensen!

Voorkomen van blessures is ook een kwestie van  
goede voeding en het vermijden van roken en  
alcohol. Zeker vlak voor een grote inspanning.

Zo leef je gezond 

 

Alcohol

-  Neem liever geen risico’s voor een wedstrijd of training en beperk het 

alcoholgebruik tot kleine hoeveelheden tijdens de maaltijden, of liever 

nog, probeer alcohol gedurende minstens 48 uur voorafgaand aan de 

wedstrijd of training te vermijden. 

-  Onmiddellijk na een zware inspanning is het niet aangeraden alcohol te 

drinken, omdat alcohol ontwatert (je droogt nóg meer uit) en de  

opbouw van koolhydraatreserve (glycogeen) belemmert. De meeste 

sporters hebben op dat moment uitgeputte vocht- en koolhydraat- 

reserves en een lege maag. Zorg er daarom voor dat deze reserves eerst 

weer zijn opgebouwd, voordat je alcohol gebruikt. Dit doe je door vol-

doende te drinken en het eten van koolhydraatrijk voedsel.

Roken

- Roken en sport gaan simpelweg niet samen, stoppen met roken dus.

Voeding

-  Plan je maaltijden vooruit en eet kleine hoeveelheden, zes keer per dag 

een kleine hoeveelheid i.p.v. drie hoofdmaaltijden. 

-  Zorg dat de inname van koolhydraten (brood, pasta, rijst, aardappels)  

op peil blijft. Dit is belangrijk voor de energiehuishouding.

-  Probeer dierlijke vetten en vet uit koek en gebak te vermijden. Vis en 

plantaardige oliën zijn juist wel goed.

-  Verspreid je inname van eiwitrijk voedsel (vlees, vis, zuivel, noten) over 

de dag. Veel eiwit in één maaltijd is niet goed. Een simpele regel om 

daarvoor te zorgen is dat maximaal een derde van je bord gevuld is met 

een eiwitrijk product.

- Eet minimaal 200 gram groenten en 2 stuks fruit per dag.

-  Eet niet te veel! Wanneer er niet getraind wordt heb je gemiddeld  

tussen de 2000 en 2500 kcal per dag nodig. Let op, deze waarden  

zijn voor volwassenen!

                                  

Gebruik juiste sportuitrusting

-  Kleding moet niet knellen, de bloedsomloop kan hierdoor worden  

bekneld en te strakke kleding kan bovendien leiden tot huidirritatie.

-  Pas je kleding aan de weersomstandigheden aan. Bij lage temperaturen 

is het verstandig om meerdere lagen over elkaar heen aan te trekken. 

Het is van belang dat de huid droog blijft om te voorkomen dat je teveel 

afkoelt. Emiel Snelder: ‘Kleding is met name van belang tijdens de  

trainingen. Daar komt het vaak voor dat je stil staat omdat de trainer wat 

moet uitleggen. Als je dan bij kouder weer niet voldoende kleding draagt 

heb je kans dat je afkoelt. Train als het kouder wordt met een lange  

trainingsbroek en lange mouwen.’

-  Bezuinig niet op het dragen van de juiste schoenen. Draagcomfort, steun 

en schokdemping is van groot belang bij die keuze. Verder is het van 

belang de schoenen aan te passen aan de juiste ondergrond. Fysiothera-

peut Emiel Snelder: ’Goed schoeisel is altijd belangrijk. In het voetbal heb 

je dan ook nog de noppenkeuze. Van belang is dat je noppen hebt  

waarmee je goed grip hebt op het veld. Indien de noppen te kort zijn 

glijd je eerder weg en bestaat het gevaar dat je bijvoorbeeld een  

spierblessure krijgt.’

-  Met de te dragen uitrusting moet niet alleen rekening worden gehouden 

met de eigen veiligheid. Ook de veiligheid van de tegenstander is van 

groot belang. Met het kiezen van de juiste noppen bijvoorbeeld. Het 

dragen van te lange ‘pinnen’ kan een tegenstander ernstig blesseren.
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De oude ophaalbrug in Laag-Keppel

Groeten uit…

Voor de verbeteringswerkzaamheden in de 

vijftiger jaren van de vorige eeuw, stroomde 

de Oude IJssel ook aan deze zijde van Laag-

Keppel. Het was de openbare overgang over 

de Oude IJssel (de brug bij Mulra in 

Hoog-Keppel was particulier). Vele jaren 

werd er behalve riviertol, ook weg- of kartol 

geheven. Dit tolrecht was in bezit van de Heer 

van Keppel en is opgeheven bij de aanleg van 

de Zutphen-Emmerikse grindweg in 1845.

De afgebeelde ophaalbrug dateert van 

omstreeks 1885 en werd door het destijds net 

opgerichte waterschap aangelegd. Tijdens de 

Tweede Wereldoorlog werd de brug door de 

Duitsers opgeblazen en na de oorlog tijdelijk 

vervangen door een hefbrug.

Na het gereedkomen van de nieuwe 

ophaalbrug bij de watermolen verviel de 

brugfunctie en is nu alleen nog een 

bescheiden onderdoorgang aanwezig.

Dit is een ansichtkaart van de vroegere ophaalbrug aan het begin van de Dorpsstraat in 

Laag-Keppel, tegenover De Gouden Leeuw, omstreeks 1910.

Tekst: Rinus G.M. Rabeling

Foto: collectie Rinus G.M. Rabeling

Inwoners van 
Achter-Drempt 
fietsen voor KWF 
Kankerbestrijding
In 2011 organiseert de stichting ‘Bergh in het Zadel voor 

de Kankerbestrijding’ voor de zevende keer haar vierjaarlijkse 

sponsortocht. Van 28 mei t/m 5 juni zal gefietst worden door 

het Sauerland en de Eifel in Duitsland. Daar worden steden 

aangedaan die te maken hebben met ons koningshuis, zoals 

Dillenburg. De tocht heet dan ook ‘Oranjetocht’.

In 2007, tijdens de laatste sponsortocht, werd een bedrag van 

maar liefst € 530.000,–  bij elkaar gefietst. Acties, zoals deze tocht, 

zijn voor het KWF Kankerbestrijding een belangrijke bron van 

inkomsten, waardoor de voortgang van het wetenschappelijk 

onderzoek gewaarborgd blijft.

Doel

Optimale pijnbestrijding bij patiënten met kanker is komend jaar 

het doel waarvoor gefietst wordt. Heel veel patiënten lijden 

onnodig pijn tijdens en na het ziekteproces. Deels komt dit 

doordat artsen bij kankerpatiënten niet structureel naar 

pijnklachten blijken te vragen. Maar ook patiënten brengen dit 

lang niet altijd zelf ter sprake. Het blijft dan ook noodzakelijk om 

met behulp van onderzoek deze zorg te verbeteren.

Met de opbrengst van de Oranjetocht wil de stichting Bergh in 

het Zadel het project ‘Pijnsein bij kanker’ mogelijk maken. 

Dit project, uitgevoerd 

door een onderzoeks-

team van het UMC 

St. Radboud in 

Nijmegen, heeft als doel 

om het inventariseren 

en behandelen van pijn 

bij alle patiënten met 

kanker hoog op de 

agenda van artsen te 

zetten. 

Sponsoring 

Theo Huis in ‘t Veld en Jan en José Koenders uit Achter-Drempt 

nemen deel aan de Oranjetocht. Samen met 80 andere renners 

stappen zij op de fiets om zoveel mogelijk geld bij elkaar te 

krijgen. Als deelnemer wordt van hen verwacht dat zij per 

persoon € 1.250,– aan sponsorgeld bijeenbrengen. Daarnaast 

betalen zij hun eigen reis- en verblijfkosten en een deel van de 

organisatiekosten, zodat al het sponsorgeld volledig naar het 

goede doel gaat.Als u dit project via Theo, Jan en José financieel 

wilt steunen, dan kunt u sponsorgeld overmaken naar 

rekeningnummer 3266.31.364 t.n.v. Stichting Bergh in het zadel, 

onder vermelding van de naam van de persoon die u steunt. 

Persoonlijk uw bijdrage overhandigen aan één van de 

deelnemers is uiteraard ook mogelijk.

Alvast hartelijk dank voor uw steun!

Wilt u meer weten over de stichting Bergh in het zadel voor de 

kankerbestrijding, kijk dan op www.berghinhetzadel.nl
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Kerstverhaal 

Willem,
de wijze uit 
het Oosten

Het kindje Jezus kwam ter wereld met de Kerst, in een ver 

verleden in Bethlehem. Willem zag het daglicht in de moderne 

tijd in Laag-Keppel maar zijn normen en waarden waren van 

vervlogen tijden. Dat maakte hem uniek. Willem was vrijgezel 

en hij woonde samen met zijn moeder in een klein maar 

gezellig huisje aan de Van Pallandtlaan. Ze hadden het goed 

samen. Zijn vader was vroeg gestorven en ook zijn beide 

broers waren al overleden. De band tussen Willem en zijn 

moeder was daarom erg innig. Ze waren twee handen op 

een buik en praatten ook op eenzelfde manier: een beetje 

binnensmonds. Alsof elk woord een spannend geheim was 

dat eigenlijk niet gezegd mocht worden. Sommige dingen 

konden inderdaad ook maar beter ongezegd blijven, dat vond 

Willem zelf ook. Hij mompelde dan: ‘Ze denken dak niks zie, 

maor kwet alles. Ik mag er eigenlijk niks over zeggen, maor …’ 

Hoeveel geheimen heeft hij meegenomen in zijn graf? 

We zullen het nooit weten, het waren er vast veel.

Willem was een man van one-liners, wijsheden, understate-

ments en rake bewoordingen. Hij was analfabeet maar wist 

mondeling magistraal uit zijn woorden te komen. Hij noemde 

de destijds uit de grond gestampte nieuwbouwwijk in Hoog-

Keppel bijvoorbeeld de ‘speklappenbuurt’, want, zo wist hij: 

‘Die mensen hebben met zo’n duur huis geen cent meer 

over om wat anders dan speklappen te eten.’ Mensen die hij 

verwaand vond, noemde hij steevast ‘gepeupel’. 

En hoewel hij ongetrouwd was, had hij wel degelijk oog 

voor vrouwelijk schoon. Twee joggende vriendinnen van 

me – gekleed in korte broekjes en hardloophemdjes waarin 

alles bewoog – bedelden in de hoogzomer eens om een lift 

op de kar achter de tractor waarop Willem reed. Hij riep hen 

grijnzend toe: ‘Ik heb een boerenkar en geen pornokar, heur!’ 

Met zijn tractor doorkruiste Willem Hummelo en Keppel – de 

gemeente Bronckhorst bestond toen nog niet – en reed hij 

naar de kroeg, want een rijbewijs had hij niet. Ik vraag me af of 

hij ooit verder van huis is geweest dan tot Doetinchem, waar 

Wat betekent Kerst voor mij?

Kerst houdt voor mij Jezus levend, het betekent licht en hoop, een nieuw begin. Het betekent samenzijn en 

laat me stilstaan bij de mensen die me lief zijn en waren. En dat brengt me, onder andere, bij Willem. 

Al is Willem overleden, vele van de lezers zullen zich hem ongetwijfeld nog herinneren. En voor degenen 

die hem niet gekend hebben, betekent dit verhaal een ontmoeting met een markante dorpsgenoot. 

De geboorte van Jezus wordt elk jaar herdacht. Met dit verhaal wil ik Willem herdenken. 

Tekst: Loes Hazelaar-Heebing
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Het kindje Jezus wordt ieder jaar opnieuw 

geboren met de Kerst. Het is het symbool 

van sterven en herleven. En het leeft, 

zolang we het zelf in leven houden. Ik 

bewaar Willem – het natuurkind – in mijn 

hart en vier zijn onsterfelijkheid, ook dit jaar 

met Kerst. Een kerstboom is eeuwig groen, 

Willem is eeuwig jong. 

Zonder het alfabet te 

kennen, was hij een wijze 

man uit het Oosten.

illem, hij in zijn laatste levensjaar regelmatig het ziekenhuis bezocht om che-

motherapie te ondergaan. De joggende vriendinnen en ik, we gingen 

dan wel eens met hem mee. We hielden hem gezelschap – we maakten 

grapjes en lachten de pijn zo hard mogelijk weg – terwijl de giftige vloei-

stof urenlang zijn aderen 

binnendruppelde en rondging in zijn lichaam. Het mocht niet baten.  

Willem was een kind van de natuur. Hij werkte niet alleen dagelijks bij 

de gemeente in het groenonderhoud. In de avonduren en weekends 

was hij ook vaak – al schoffelend, snoeiend en wiedend - te vinden in de 

tuinen van de bewoners van Hummelo en Keppel. Hij heeft ook gewerkt 

in onze tuin. Om precies te zijn: onze tuin was een van de laatste waarin 

hij actief heeft gewerkt. Krom van de pijn heeft hij er de graszoden in 

gelegd en aangestampt. We zeiden: ‘Willem, neem nou even pauze, het 

gaat niet goed zo.’ Hij schudde dan koppig zijn hoofd en leunde op de 

steel van de schop, zijn stroblonde haren piekten eigenwijs naar alle 

kanten. Zijn scheve grijns hield hij altijd op, als een masker. De keren dat 

ik hem, na veel aandringen, kon overhalen om toch even te rusten op 

het terras aan de tuintafel, schilde ik een appel voor hem. Die sneed ik in 

partjes. Willem at de appel dan langzaam op, het was het enige dat hij 

nog lekker vond.  

Een heel grote tuin die hij bijhield, was het bos van het landgoed van 

zijn naamgenoot Willem. Laten we hem Willem de Zwijger noemen. De 

beide Willems waren ongeveer van dezelfde leeftijd en ze konden het, 

ondanks het standsverschil, erg goed met elkaar vinden. Ze waren allebei 

edel: de een door geboorte, de ander door zijn karakter. Toen Willem op 

sterven lag, kwam zijn adellijke naamgenoot hem opzoeken. Het was de 

laatste keer dat ze elkaar levend zagen. Ze deelden een geheim waarvan 

niemand anders wist: ze waren allebei doodziek. ‘Als jij gaat, zal ik je snel 

volgen,’ beloofde Willem de Zwijger aan Willem in zijn sterfbed. 

De twee Willems overleden niet lang na elkaar. 

Willem was bang om dood te gaan. Ik zat de avond voordat hij over-

leed nog even aan zijn bed. Hij was mager en bleek, zijn lange witte 

vingers gleden onrustig langs de lakens. De dood zou een verlossing 

zijn, vond ook zijn moeder. Maar Willem was het voor een keer niet met 

zijn moeder eens. Hij hechtte aan het leven. Maar hij moest het loslaten 

en zei zacht: ‘Het is zoals het is.’ Ik liet hem achter in zijn bed, samen met 

zijn eenzaamheid en angst. Het liefst was ik naast hem in bed gekropen, 

had ik hem beschermend in mijn armen willen nemen, om hem warm 

en levend te houden, dicht bij ons allemaal. Maar er was geen houden 

aan. Ik nam afscheid, kuste hem op zijn magere klamme wangen en liet 

zijn vingers met tegenzin los. Op weg naar huis werd de hemel donker. 

Het begon te waaien en een striemende regen kletterde neer. Bomen 

schudden en huiverden. Het was noodweer die nacht. De natuur leek te 

protesteren. In de vroege ochtend van 26 augustus 2005, stierf Willem. 

Een groot verlies.
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altijd geschaatst worden op kunstijsbanen en de trainingsgroep 

van de Hessenrijders doet dat in Deventer. Maar schaatsen op 

de eigen natuurijsbaan is pas echt genieten. Niet alleen de en-

tourage, maar ook de grote oppervlakte en de veiligheid maken 

de ijsbaan in Laag-Keppel heel geliefd bij de schaatsers uit onze 

dorpen en vanuit de regio. Na de aanleg van nieuwe verlichting 

in 2008 is gebleken dat ook het baangebruik in de avonduren 

zeer in trek is. 

Een ijsbaan ‘in bedrijf hebben’ is niet mogelijk zonder de enthou-

siaste en daadkrachtige inzet van bestuur en vrijwilligers. Bij een 

langere vorstperiode en met openingstijden van 10.00 tot 22.00 

uur is heel wat menskracht nodig voor de kassa, koek-en-zopie, 

baanverzorging, EHBO en het algeheel toezicht. 

De toekomst

Velen hebben als kind in Keppel leren schaatsen en gaan nu 

met hun (klein)kinderen naar de baan. De vurige wens van alle 

schaatsliefhebbers is dat dit nog vele jaren mogelijk zal zijn. Aan 

baron Van Lynden zal het niet liggen. Ondanks de plannen die er 

zijn om de grond meer rendabel te maken blijft het zijn intentie 

dat hier geschaatst kan blijven worden. Nu nog winters met 

flinke, aanhoudende vorstperiodes! 

In Amsterdam kwamen in de zestiger jaren aan trams en 

bussen vlaggetjes te hangen, ten teken dat de gemeentelijke 

ijsbanen waren geopend. In Drempt, Hummelo en Keppel 

stond vroeger bij de scholen een bord met: ‘De ijsbaan is 

geopend’. Tegenwoordig verloopt de communicatie via de 

website www.hessenrijders.nl en ook dan verspreidt het 

nieuws zich heel snel. De periode die vervolgens aanbreekt 

is er een van schaatspret en spierpijn, van rode konen en 

ijskoude vingers, van afspreken ‘om direct uit school…’ 

Velen trekken naar Laag-Keppel en daar tref je het over-

bekende wintertafereel: de kleintjes dik ingepakt op de slee, 

vaders en moeders – al dan niet zelf op de schaats – die zich 

glijdend en schuifelend tussen de krabbelaars en de meer 

geoefende schaatsende kinderen voortbewegen. Ook het 

aloude oefenen achter een stoeltje ontbreekt niet, tegen-

woordig ook in moderne vormgeving. Verderop de ervaren 

en technisch goede schaatsers – in een lange sliert en in 

hoog tempo de ovale ijsvloer rondgaand. En hier en daar 

op de ijsvloer oudere inwoners, die met zichtbaar plezier en 

met beheerste, zwierige bewegingen de prachtige figuren 

van vroeger uitvoeren. Er is vrolijk gelach en geroep te horen 

en uit de speakers langs de baan klinkt muziek. Regelmatig 

komen de bezoekers uitblazen op de bankjes bij de 

koek-en-zopie en delen met elkaar de kou, het plezier en de 

kleine en grote succeservaringen. En hoeveel liefdes zijn hier 

in de loop der jaren wel niet ontstaan? 

De Hessenrijders

Schaats- en skeelervereniging ‘De Hessenrijders’ ontstond in 

1968. Sinds de gemeentelijke herindeling heeft de ver-

eniging het beheer van de natuurijsbaan in Laag-Keppel 

overgenomen van de gemeente Hummelo en Keppel. Als 

landgoedeigenaar en iemand die de schaatssport een warm 

hart toedraagt, stelde W.J.R. baron van Lynden eind 2004 het 

terrein voor een periode van 10 jaar ter beschikking aan de 

vereniging voor het gebruik als ijsbaan. 

De vereniging telt 165 leden, waaronder 40 vrijwilligers. Een 

persoonlijk lidmaatschap à € 10,00 per jaar geeft recht op 

gratis entree.

Om haar naam als schaatsvereniging waar te maken heeft 

De Hessenrijders flinke vorstperiodes nodig en daar heeft het 

de laatste jaren nogal eens aan ontbroken. Natuurlijk kan er 
‘jong geleerd, oud gedaan’ 

De ijsbaan langs de Oude IJssel in 

Laag-Keppel kan functioneren dankzij 

vorst, liefst aanhoudende vorst, een hoop 

vrijwilligers en veel enthousiaste schaatsers.

IJs en weder 

dienende
Schaatsen in 

Laag-Keppel

.nl

A.G. Noyweg 53
6997 AN Hoog-Keppel
T. (0314) 38 13 01
email geest001@hetnet.nl
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S
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Tekst: Irma van Hof en Josée Postmaa

Foto’s: Wim van Hof
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Advies voor uw 
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Erkend
Restauratie Bouwbedrijf

Vakmanschap - passend bij uw wensen

Zelhemseweg 14 - 6999 DN Hummelo - Tel. 0314 381248
www.devrieshummelo.nl - info@devrieshummelo.nl

Nieuwbouw modern Nieuwbouw karakteristiek Restauratiewerk

BOUWEN
modern - karakteristiek - historisch

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries 
is een traditierijke onderneming met 
meer dan 130 jaar ervaring in de bouw. 
Kennis en vakmanschap van generaties 
heeft ons een grote voorsprong gege-
ven.

Kunde en kennis over oude en nieuwe 
technieken in nieuwbouw, verbouw, 
renovatie, restauratie en onderhoud 
sluiten soepel aan bij de specifieke 
wensen van de opdrachtgever.
Het beste bewijs daarvan is ons werk!

Webcreatie en Pc onderhoud

Veldweg5
6996 DA  Drempt
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Fax. 084 2269615

. bemuco .n l
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Fam. Wunderink 
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7227 DG  Toldijk 
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www.denbremer.nl
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EN BELASTINGADVIESBUREAU
lid van NOAB www.sonneveld-drempt.nl

NO
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WERKT VOOR BEDRIJVEN, AL MEER DAN 20 JAAR!

Bedrijfsadministratie Jaarrekening Analyse cijfers

Loonadministratie Belastingaangifte Financieel plan

Belastingadvies mr. A.J.C.M. Sonneveld, fi scaal jurist.



Wintertips voor de auto

Winterbanden

Houd rekening met winterbanden wanneer je veel in Duitsland moet zijn. 

Bij onze oosterburen zijn ze streng op het gebruik van winterbanden. 

Bent u betrokken bij een ongeval en u hebt geen winterbanden, 

dan hebt u serieuze problemen.

Rijstijl

Rijd ook met winterbanden voorzichtig bij sneeuw of ijs. Het is een misvatting 

om te denken dat je je niet hoeft aan te passen wanneer de auto over winter-

banden beschikt. Pas bij gladheid altijd uw rijstijl aan. En raakt u toch 

in een slip, laat de auto dan uitlopen en rem niet. Door hard te remmen 

vermindert de controle over de auto.

Autosloten

Smeer sloten en zorg voor voldoende antivries in ruitenwisservloeistof. 

Wanneer het zo’n tien tot vijftien graden onder nul is, bevriezen sloten snel.

Autodeurrubbers

Mijd zoveel mogelijk de wasstraat 

wanneer het kwik onder nul gaat. 

Een wasstraat zorgt voor vochtige 

deurrubbers met problemen als gevolg. 

Houd de rubbers vettig met siliconen-

spray of maak de rubbers regelmatig 

droog met een doek.

Accu

Laat uw accu testen. Het testen kost 

slechts een paar minuten en geeft 

direct inzicht in de staat van uw accu. 

Huid

Gebruik bij winterse temperaturen huidverzorgende 

crème met lipiden (vetten) en vochtvasthoudende 

substanties als hyaluronzuur en panthenol. Zo geeft 

u uw huid een ‘winterjasje’ met een beschermende 

werking als gevolg.

Gezicht

Om de huid rond de ogen te beschermen gebruikt 

u het beste oogcrèmes met huideigen vetverbindin-

gen. Deze trekken snel in en bieden de dunne huid 

rond de ogen extra verzorging bij winters weer.

Tips om 
de winter 
door te 
komen

Lichaam, huis, auto. Allemaal hebben ze te leiden onder het 

winterse weer. Soms is met een klein middel of aanpassing een 

groot winterprobleem te voorkomen. Daarom een pagina vol 

met wintertips. De pagina is mede tot stand gekomen door de 

vakkundige kennis van onder andere Tuincentrum Bloemendaal 

in Drempt en Autobedrijf Bergsma in Hummelo.

Wintertips voor 
in en om de tuin

Snoeien

Rond de jaarwisseling is de natuur in rust en dit 

is voor de druif de beste tijd om gesnoeid te wor-

den. Stel dit klusje, als het vriest, nog even uit.

Coniferen

Schut de dikke lagen sneeuw van coniferen en 

groenblijvende bomen. Zo voorkomt u bescha-

digingen aan of zelfs het afbreken van takken. 

Haal ook sneeuw van hagen en snoeivormen van 

buxus en taxus om de vorm mooi te houden.

Planten

Blijf planten, struiken en bomen in potten en bak-

ken in de winter water geven. De grond mag ook 

in de winter niet uitdrogen.

Gazon

Hark bladeren van het gazon om te voorkomen 

dat er gele plekken ontstaan in de grasmat.

Kerstboom

Vergeet niet om uw Nordmann-kerstboom iedere 

avond water te geven. Dit voorkomt het snel 

uitvallen van naalden.

Wintertips voor  jezelf

Tips voor de hond

Laat honden in de winterperiode slapen 

in een niet te warme omgeving met een 

constante omgevingstemperatuur. Plaats 

de hondenmand dus niet bij de kachel. 

Honden kunnen zich prima aanpassen 

aan lagere temperaturen. Honden die 

buitenshuis leven, hebben bij lagere 

temperaturen een hoger energiever-

bruik. Geef ze daarom 20 procent extra 

voer bovenop hun normale portie.

Tekst: Richard Kok
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Advies voor uw 
onderhouds- en/of

restauratieplan

Erkend
Restauratie Bouwbedrijf

Vakmanschap - passend bij uw wensen

Zelhemseweg 14 - 6999 DN Hummelo - Tel. 0314 381248
www.devrieshummelo.nl - info@devrieshummelo.nl

Nieuwbouw modern Nieuwbouw karakteristiek Restauratiewerk

BOUWEN
modern - karakteristiek - historisch

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries 
is een traditierijke onderneming met 
meer dan 130 jaar ervaring in de bouw. 
Kennis en vakmanschap van generaties 
heeft ons een grote voorsprong gege-
ven.

Kunde en kennis over oude en nieuwe 
technieken in nieuwbouw, verbouw, 
renovatie, restauratie en onderhoud 
sluiten soepel aan bij de specifieke 
wensen van de opdrachtgever.
Het beste bewijs daarvan is ons werk!



Activiteitenkalender december   2010 t

december 2010
do 16 • Kerstmiddag Dameskrans, Het Wissel te Hummelo, 

14.00-16.00 uur
• Kerstavond HC’03, kantine Drempt, 19.00 uur 

vr  17 • Kerstmarkt bij de kerk in Hummelo, 10.00-20.00 uur   • Kerstviering voor ouderen, Protestantse kerk 
Hoog-Keppel, 14.00-15.30 uur  

  • Kerstviering Club 60+, Dorpshuis Drempt, 
14.00-15.30 uur 

• Vesper Dienst, Protestantse kerk in Voor-Drempt, 
19.30-20.30 uur

za  18 • Kerstmarkt bij de kerk in Hummelo, 10.00-16.00 uur
zo  19 • Freedance in het Dorpshuis Drempt, 20.00 uur

•   Kerstsamenzang gezamenlijke koren, Protestantse kerk 
in Voor-Drempt, 20.00 uur (kerk open vanaf 19.30 uur)vr  24 • Kinderkerstfeest Protestantse kerk in Voor-Drempt, 
19.00 uur

• Kerstnachtdienst Protestantse kerk in Hoog-Keppel, 
22.00 uur

za  25 • Kerstviering Protestantse kerk Hummelo, 10.00 uur, 
m.m.v. een gelegenheidskoor dat  Christmas Carols 
zingt

di   28 • Kinder Discobowlen, Dorpshuis Drempt, 17.00 uur
wo 29 • Kinder Discobowlen, Dorpshuis Drempt, 17.00 uur
do  30 • Eindejaars potbiljarten, Dorpshuis Drempt, 19.00 uurvr   31 • Carbidschieten, Greffelinkallee Hummelo. Aanvang 

10.00 tot circa 16.00 uur

januari 2011
di     4 • NBvP-Vrouwen van Nu, Nieuwjaarsbijeenkomst, 

De Gouden Karper, 14.00 uur
wo   5 • Scholenmarkt vervolgonderwijs voor groep 7/8, 

Dorpshuis Drempt, 19.30 -21.00 uur
za     8 • Nieuwjaarsborrel, Dorpshuis Drempt, 20.00 uur
zo     9 • Nieuwjaarsreceptie, HC’03 kantine Drempt, 13.30 uurvr   14  • Koffiemorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, 

Oldenkeppel en Hummelo, Kerkhuis Hoog-Keppel, 
10.00-12.00 uur

za   15 • Rookworstenactie carnavalsvereniging De Blauwe Snep do  20 • Club 60+, Dorpshuis Drempt, 14.00 uur

• Dameskrans, Jaarvergadering en bingo, 
Het Wissel te Hummelo, 14.00-16.00 uur

wo 26 • NBvP-Vrouwen van Nu, Jaarvergadering, 
De Gouden Karper, 19.45 uur

vr   28 • Verjaarsvisite 75+, Pastoriezaal Voor-Drempt, 
14.00-16.00 uur

ma  31  • Jaarvergadering Vrouwengroep Drempt, Pastoriezaal 
Drempt, 19.30 uur

 • Bowlen, Vrouwengroep Drempt, Dorpshuis Drempt, 
21.00 uur

februari 2011
za    5  • Soepactie muziekvereniging Olden-Keppel, kernen 

Drempt, Hoog- en Laag-Keppel 
• Instapwedstrijd 5, 6 en 7-jarigen De Sperwer, Hessenhal 
Hoog-Keppel

za5/zo6 • Verhuizing jeugdafdeling HC’03 van Hoog-Keppel naar 
Sportpark ’t Doornslag in Drempt

ma   7 • Jaarvergadering Dorpsraad Drempt, Hummelo en 
Keppel, 20.00 uur

vr   11  • Koffiemorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, 
Oldenkeppel en Hummelo, Pastoriezaal Voor-Drempt, 
10.00-12.00 uur

ma 14 • NBvP-Vrouwen van Nu, met als gast: Loes Hazelaar, 
De Gouden Karper, 19.45 uur

do  17 •   Club 60+, Dorpshuis Drempt, 14.00 uur
• Dameskrans, lezing ‘De oude ijzerindustrie’, Het Wissel te 
Hummelo, 14.00-16.00 uur 

do  24 • Stichting Welzijn DHK, met de Kunstbus naar 
Het Gelders Orkest, Zutphen

ma 28 • Lezing Vrouwengroep Drempt, Pastoriezaal 
Voor-Drempt, 20.00 uur

maart 2011
vr    4  • Pronkzitting Carnavalsver. De Blauwe Snep, Dorpshuis 

Drempt, zaal open 19.00 uur
za    5 • Kindermiddag Carnavalsver. De Blauwe Snep, Dorpshuis 

Drempt, zaal open 13.30 uur

Deze data zijn verzameld door de Contactcommissie 

Hummelo en Keppel. Aanvullingen en wijzigingen 

kunnen worden doorgegeven via het e-mailadres 

watisertedoenindhk@live.nl.

Samenstelling: Josée Postmaa
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za    5 • Gemaskerd bal, De Blauwe Snep, Dorpshuis Drempt, 

zaal open 20.30 uur

zo    6  • Bezoek De Blauwe Snep aan Hyndendael, 10.30 uur en 

Frühshoppen in Dorpshuis Drempt, 14.41 uur 

vr   11 • Koffiemorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, 

Oldenkeppel en Hummelo, Het Wissel in 

Hummelo,10.00-12.00 uur

• Vesper Dienst, Protestantse kerk in Hoog-Keppel, 

19.30-20.30 uur

do  17 • Dameskrans, ‘Het mysterie van graancirkels’, Het Wissel, 

Hummelo, 14.00-16.00 uur

vr   18 • Club 60+, Dorus Parodie (Tom Manders), locatie: FF naar 

Steef, Hummelo, 14.00 uur 

• Vesper Dienst, Protestantse kerk in Hoog-Keppel, 19.30-

20.30 uur

vr   25 • Vesper Dienst, Protestantse kerk in Hoog-Keppel, 19.30-

20.30 uur

za   26 • Voorjaarsactiviteit KeppelCultuur, maaltijd met middel-

eeuws tintje, 

• Protestantse kerk in Hoog-Keppel

zo   27 • Voorjaarsuitvoering muziekvereniging Olden-Keppel, 

Dorpshuis Drempt, 11.30 uur

ma 28 • Creatieve Avond Vrouwengroep Drempt, Pastoriezaal 

Voor-Drempt, 19.30 uur

do  31 • Feestelijke middag Gildeschool, Dorpshuis Drempt, 

13.00 uur

april 2011
vr    1 • Feestelijke ouderavond Gildeschool, Dorpshuis Drempt, 

19.00 uur

• Vesper Dienst, Protestantse kerk in Hoog-Keppel, 19.30-

20.30 uur

do   7 • Feestelijke middag De Bongerd, Dorpshuis Drempt, 

13.00 uur

vr    8 • Koffiemorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, 

Oldenkeppel en Hummelo, Pastoriezaal Voor-Drempt, 

10.00-12.00 uur

   • Feestelijke ouderavond De Bongerd, Dorpshuis Drempt, 

19.00 uur

• Vesper Dienst, Protestantse kerk in Hoog-Keppel, 19.30-

20.30 uur

vr  15 • Paasviering 70+, Protestantse gemeente Drempt en 

Oldenkeppel, kerk Hoog-Keppel, 14.00-15.30 uur

• Vesper Dienst, Protestantse kerk in Hoog-Keppel, 19.30-

20.30 uur

za  16 • Club 60+, Het Huisvrouwenorkest uit Vorden, Dorpshuis 

Drempt, 14.00 uur

ma 18 • Sportieve avond Vrouwengroep Drempt, vertrek 18.30 

uur vanaf het Dorpshuis

zo  24 • 1e Paasdag, Paasvuur Hummelo, 

Rijvereniging Hummelo, 19.00 uur

di   26 • Dameskrans, Paasmaaltijd in het Wissel te Hummelo, 

17.00-19.00 uur

wo 27 • Stichting Welzijn DHK, met de Kunstbus naar Tineke 

Schouten, Hanzehof Zutphen

• Toneelavond Hummelo en Oranje, De Gouden karper 

Hummelo, 19.30 uur

do  28 • Toneelavond Hummelo en Oranje, De Gouden karper 

Hummelo, 19.30 uur

za   30 • Koninginnedagviering in alle dorpen

• Hummelo en Oranje met o.a. zeskamp, Greffelinkallee, 

11.00 uur

mei 2011
wo   4 • Dodenherdenking, 19.15 uur in Hummelo en 20.00 uur 

in Hoog-Keppel

vr     6 • Klootschieten gevolgd door  bevrijdingsbal, Hummelo 

en Oranje, 19.00 uur

vr   13  • Koffiemorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, 

Oldenkeppel en Hummelo, Kerkhuis Hoog-Keppel, 

10.00-12.00 uur

za   14 • Voorjaarsconcert, Zanglust, kerk Voor-Drempt, 20.00 uur

do  19 • Dameskrans, seizoensafsluiting, Het Wissel Hummelo, 

14.00-16.00 uur

za   21 • Bloemenactie Zanglust, in de hele voormalige gemeente

wo 25 • Fietstocht, Vrouwengroep Drempt, vertrek 9.00 uur 

vanaf het Dorpshuis 

vr   27 • Verjaarsvisite 75+, Pastoriezaal Voor-Drempt, 

14.00-16.00 uur

zo  29 • Fancy Fair/Zomermarkt, Olden-Keppel, 

De Blauwe Snep, rond Dorpshuis, 10.00 uur

juni 2011
do   2 • Antiek-, Curiosa- en Rommelmarkt HC’03 in 

Hoog-Keppel, 9.00-16.00 uur

za    4 • 20e editie Pontificaal Party in Hummelo. 

Alleen toegang voor genodigden, vanaf 16+

vr   10 • Koffiemorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, 

Oldenkeppel en Hummelo, Het Wissel in 

Hummelo,10.00-12.00 uur  

zo  12 • 1e Pinksterdag, Keppelrun in Hoog-Keppel, 

start vanaf 10.30 uur 

zo  19 • Zomercultuur Laag-Keppel in de Dorpsstraat, 

12.00-18.00 uur

zo  26 • Openluchtdienst met koffie, Prot. Gem. Drempt en 

Oldenkeppel, 10.00-13.00 uur

er   2010 tot juli 2011

Foto: Ans Minor
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Mail uw oplossing naar: 

redactiehc03@hotmail.com of stuur een 

briefkaart naar De Hessencombinatie, 

Kruijsakker 12, 6996 DL Drempt.

De prijswinnaars worden bekend-

gemaakt in het maartnummer.

Maak kans op 1 van 

deze fantastische 

prijzen
• Grolsch Horloge t.w.v. € 50,- 

• Kadobon van Xycleservice 

Doesburg t.w.v. € 25,- 

• Lingeriebon van Jackie’s 

Lingerie t.w.v. € 25,-
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ail uw oplossing naar: 

om of stuur een 

oor-In deze mengelmoes van letters zijn al de onderstaande woor-In deze mengelmoes van letters zijn al de onderstaande woor-

den verstopt. Ze zijn te lezen van links naar rechts, van rechtsden verstopt. Ze zijn te lezen van links naar recden verstopt. Ze zijn te lezen van links naar rechts, van rechtsden verstopt. Ze zijn te lezen van links naar rechts, van rechts

naar links, van boven naar beneden of omgekeerd of schuin.naar links, van boven naar beneden of omg

Sommige letters worden meer dan een keer gebruikt. StreepSommige letters worden meer dan een keer g

alle woorden door. De resterende letters vormen dan regelalle woorden door. De resterende letter

voor regel van links naar rechts gelezen de oplossing vanvoor regel van links naar rec

deze puzzel.deze puzzel.

Aanspoelen

Afvalberg

Benutten

Berekening

Betten

Cassis

Doorschijnend

Elkeen

Emaillak

Hoogtevlucht

Janklaassen

Leader

Makkie

Maleis

Roteren

Schadepost

Schraal

Smash

Soldatenleven

Stoer

Strijkstok

Tussendoor

Verkoopsucces

Vlerk

Vrouwelijk

• DeRöwa-adviseurmeetallebenodigdegegevens

• Hetbedsysteem(lattenbodemenmatras)wordt

Rijksweg20,Drempt,0313-476218

Gratisafvoervanoudematrassenenslaapkamermeubilairmogelijk.

DICHTERBIJ
DANUDENKT!

aSlaapsp210x297.indd   1 22-11-2010   13:39:50
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Woordzoeker 

Doe mee 
en win!!



om of stuur een 

Wij meten –

en u ligt beter

Lengte, gewicht, lichaamsbouw, slaapgewoontes… ieder mens is 

anders. Het is daarom bijzonder belangrijk dat ook ieder bed 

‘anders’ is; tot in detail afgestemd op degene die erin slaapt.

• DeRöwa-adviseurmeetallebenodigdegegevens

• Hetbedsysteem(lattenbodemenmatras)wordt

 perfect op u afgestemd.

Ervaar het gevoel van comfortabel en ergonomisch correct 

liggen – met het Ecco 2-bedsysteem.

Rijksweg20,Drempt,0313-476218
www.slaapspecialistdrempt.nl

Gratisafvoervanoudematrassenenslaapkamermeubilairmogelijk.

DICHTERBIJ
DANUDENKT!

aSlaapsp210x297.indd   1 22-11-2010   13:39:50



PELGROM, uw land- en 
tuinbouwsp
voor verkoop, onder

we zijn o.a. 
dealer van:


