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Van de 
redactie 
Het is lente, een veelbelovend nieuw seizoen breekt aan. 

Velen schudden de winterse kou maar al te graag van zich af en 

kijken uit naar dit jaargetijde. Ook het tweede nummer van 

De Hessencombinatie dat zojuist bij u in de bus is gevallen, 

ziet er opnieuw veelbelovend uit. 

Uit de gevarieerde inhoud blijkt maar weer dat er bijzondere 

mensen in ons gebied wonen, die ieder op eigen gebied en op 

eigen wijze heel actief zijn. Zij stellen zichzelf daarbij heel gedreven 

een persoonlijk doel, en voor anderen geldt dat zij zich al net zo 

vasthoudend en volhoudend op praktische wijze inzetten voor 

de lokale samenleving. Dit sluit helemaal aan bij het signaal dat 

burgemeester Aalderink afgeeft voor de toekomst. Het onderstreept 

het belang dat clubs – maar ook de inwoners zelf – hebben bij 

het nemen van initiatieven, de  bereidheid daarbij de handen uit 

de mouwen te steken en te willen samenwerken. Gelukkig dat het 

hieraan in onze gemeenschap nooit heeft ontbroken. 

Ook in dit nummer is weer prachtige fotowerk te zien. Het geeft sfeer weer 

en vult aan wat met woorden soms niet voldoende is uit te drukken. Zo ziet 

u in een fotoreportage alle feestelijke drukte terug van de verhuizing van de 

jeugdafdeling van HC’03 naar Achter-Drempt. Sindsdien is het heel wat stiller 

geworden aan de Monumentenweg in Hoog-Keppel. Geen veldverlichting 

meer die aangaat, geen trainingsavonden of gezellige drukte meer rond de 

wedstrijden op zaterdag. Het parkeerterrein ligt er nu vaak stil en verlaten bij. 

Maar dat verandert als straks het zwemseizoen weer begint. En zeker tijdens 

de Rommelmarkt van HC’03 en ook tien dagen later bij de Keppelrun zullen 

de parkeerplaats en de fi etsenstalling weer vol staan en zijn velen van ons 

weer bezoeker of deelnemer. 

Eind mei verdwijnt helaas opnieuw iets dat een rijke historie heeft gekend. 

Na ruim 40 jaar houdt zwem- en waterpolovereniging DWL op te bestaan en 

veel leden en oud-leden zullen daar zowel met veel plezier als weemoed op 

terugkijken. Van langer geleden zijn de historische onderwerpen waaraan in 

dit nummer aandacht wordt besteed. Opnieuw gebeurt dit aan de hand van 

een oude ansicht of een gebouw dat eens in ons woongebied heeft gestaan.

Naast alle verhalen met sport als onderwerp, staat er veel meer – ook letter-

lijk – op het menu.     Vijf leerkrachten vertellen hoe het is om al zo lang aan 

onze basisscholen verbonden te zijn. Naast de vaste columnisten, de pagina 

met lentetips, leest u waar onze inwoners hun boodschappen doen en vond 

Gijs Jolink nog tijd voor ons een dagboek bij te houden. 

Tenslotte is er in dit nummer speciale aandacht voor de kinderen. 

Dit keer in de vorm van een leuke knutselpagina voor de jongsten. 

En voor de oudere jeugd bevelen we graag een bijzondere schrijfwedstrijd 

aan. Al met al een magazine waarin voor ieder wel iets van zijn of 

haar gading te vinden is. Veel leesplezier gewenst!
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p r o f e s s i o n e l e  v o e d i n g  v o o r  d i e r e n

U kent Garvo. Maar wist u ook dat Garvo een uitste-

kend hondenvoer maakt? Fyto dog is de naam van het 

premium geperste hondenvoer van Garvo. Anders dan 

andere hondenvoeders. Zeer zuinig in gebruik maar 

zwaar verteerbaar. Zo benadert Fyto dog zo dicht moge-

lijk de voeding uit de vrije natuur én ondersteunt het dat 

de hond zelf weerstand en gezondheid kan opbouwen. 

Fyto dog is geperst hondenvoer voor alle honden, 

verkrijgbaar bij Garvo dealers in 4kg en 15kg verpakking. 

Fyto dog zorgt voor een speelse, alerte en actieve hond. 

Garvo bv  Drempt  telefoon +31 (0)313 47 23 21  e-mail advies@garvo.nl  website www.garvo.nl

fyto dog
afhalen kan ook bij de Garvo fabriek

Molenweg 38  6996 DN Drempt 

iedere zaterdag van 8.00 - 12.00 uur

ingang Bronksestraat
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STORE & MORE

Niks stoppen bij het stopcontact; de Twist GO is  

klaar voor eindeloze fietstochten. Sensoren meten

voortdurend hoeveel kracht u op de pedalen zet  

en het energy pack levert precies dat beetje extra

energie om het u makkelijk te maken. Daarbij heeft  

de Twist GO dubbele accu’s en dus altijd voldoende

energie. Tot wel 130 kilometer! Het nieuw ontworpen  

frame, de comfortabele vering en de acht versnellingen  

maken ‘m tot de ultieme toerfiets. Niet voor niets is  

de Giant Twist vorig jaar door de Consumentenbond  

uitgeroepen tot ‘Beste koop’. Zelf ervaren? Ga dan naar Xycleservice in 

Doesburg. Daar staat uw Twist klaar voor een overtuigende proefrit.

Er is al een Giant Twist GO vanaf ¤1799,-. 

RIDE LIfE RIDE GIaNT

www.xycLESERVIcE.NL
Leigraafseweg 33 F 

6983 BR  Doesburg 

T 0313 - 41 27 27

info@xycleservice.nl 
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Onlangs had ik een discussie met iemand op het voetbalveld. Nu ben ik iemand die graag 

gelijk wil hebben en aangezien mijn discussiepartner dezelfde eigenschap heeft, leek het al 

snel of het publiek meer naar ons keek dan naar het vlaggenschip van HC’03. Ik weet al niet 

eens meer waar het over ging, ‘moar ut ging d’r aardig op’. Gelukkig konden we elkaar na 

de wedstrijd in de kantine op andere vlakken wel goed vinden en werd, onder het genot 

van een bokbiertje, ‘agreed to disagree’. Ik kan de stelligheid van mensen in een discussie 

wel waarderen, maar ergens werkt het bij mij ook als een rode lap op een stier. Nu ik iets 

ouder word (’32 jaar, heur die snotleppel’, hoor ik een aantal mensen al zeggen), valt het mij 

steeds gemakkelijker om te accepteren dat niet iedereen hetzelfde denkt. Het is volgens 

mij belangrijk dat mensen dit als een gegeven accepteren. Pas als je inziet dat de ander op 

een andere manier naar een probleem kijkt, kun je het met elkaar over de inhoud van dit 

probleem hebben. 

Waarom vertel ik dit? Ik wil duidelijk maken dat in het bestuur van HC’03 op basis van dit 

gegeven wordt gewerkt. Soms komen we om kwart over elf de vergaderkamer uit terwijl 

de vergadering tot half elf gepland stond. Een aantal notoire kantinebezoekers roept dan 

gekscherend: ‘Zo, vergadercultuurtje’ of ‘Niks betters te doen as vergaderen’. Ik kan er wel 

om lachen. Vooral omdat ik denk dat de beste besluiten voortkomen uit een gezonde 

discussie. Wat dat betreft is het soms net politiek. En ja, daar hoort af en toe een pittige 

discussie bij. Soms ben je het er niet mee eens en moet je je schikken in de mening van de 

rest, of je laat je overtuigen. Het belangrijkste is dat ik als voorzitter het gevoel moet heb-

ben dat iedereen in het bestuur uiteindelijk vrede heeft met een genomen besluit en ook 

kan accepteren dat hij of zij soms zijn zin niet heeft gekregen. Ik heb de overtuiging dat je 

hierdoor breed gedragen besluiten krijgt. 

Ik ben nu ruim een jaar voorzitter van de club en ik vind het super leuk. Ondanks het feit 

dat ik een drukke baan heb, een huis aan het verbouwen ben en vader word, geeft het 

me enorm veel energie. Er gebeuren hele leuke dingen binnen onze club. Ik schrijf deze 

column op woensdag voor de offi  ciële verhuizing van de jeugd naar Achter- Drempt en de 

opening van de nieuwe kleedkamers. Ik heb het programma van de dag gezien en volgens 

mij wordt het geweldig. Alleen de weersverwachting ziet er niet zo mooi uit. De aanwezig-

heid van onze lokale held, Klaas-Jan Huntelaar, doet die paar regendruppels natuurlijk snel 

vergeten. Als u dit leest is de opening allang achter de rug en bleek het een groot succes 

te zijn! Het allerleukste gevolg van deze verhuizing vind ik dat de jeugd en senioren op één 

locatie gaan spelen. Spelers, trainers, vrijwilligers, ouders en grootouders treff en elkaar nu 

op één club en zo worden we echt één vereniging. Ik heb de overtuiging dat er hierdoor 

een enorme dynamiek in de club gaat ontstaan en dat ons sportpark een ontmoetingsplek 

voor velen binnen de lokale samenleving gaat worden. Hier willen we als bestuur ook op 

inspelen door dat lelijke, oude kantinegebouw op korte termijn te vervangen door een 

gebouw dat past bij deze tijd en dat past bij de rest van de accommodatie. Een plek die 

voor een ieder een veilige en welkome plaats is om sport te beoefenen en te ontspannen. 

Dit jaar zal duidelijk worden hoe we hieraan precies invulling gaan geven, zodat volgend 

jaar met de bouw kan worden begonnen. 

Graag wil ik hier nog zeggen dat ik zoveel leuke reacties op dit magazine heb gekregen. 

Natuurlijk is dit volledig de verdienste van de redactie, maar het geeft ook mij als voorzitter 

een trots gevoel. Als zoveel mensen lezen over HC’03, kan dat alleen maar goed zijn. En 

degenen die nog niet zo betrokken zijn bij de vereniging, maar wel een vriendje, nee� e, 

nichtje of kleinkind heeft die bij HC’03 voetbalt, die nodig ik van harte uit om eens een 

kijkje te komen nemen op ons Sportpark ’t Doornslag. 

Tot slot. Na drie maanden rust, eten en drinken ben ik gelukkig 

weer aan het hardlopen. Mijn streven is nu om de tien kilo-

meter in 45 minuten te lopen tijdens de Keppelrun. 

Wordt vervolgd…

Jeroen Huis in ‘t Veld 

blikt terug op ruim een 

jaar voorzitterschap. 

Hij gaat het vergaderen, 

inclusief de bijkomende 

soms heftige discussies, 

steeds meer waarderen.

column Jeroen Huis in ‘t Veld
Voorzitter HC‘03

Gelijk hebben

Foto: Wim van Hof
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‘clubs moeten  
toekomstbestendig 
worden’ 
Burgemeester Aalderink geeft signaal  
af aan voetbalverenigingen  
Tekst en foto: Richard Kok
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‘De tijd van het ophouden van de hand bij de gemeente is 

voorbij’, valt burgemeester Henk Aalderink van de gemeente 

Bronckhorst met de deur in huis. ‘Voetbalverenigingen moe-

ten, net als veel andere verenigingen en instellingen, meer 

zelf de broek ophouden en minder afhankelijk worden van 

de gemeente. Ze moeten midden in de samenleving staan, 

samenwerken met andere organisaties en het kostenniveau 

afstemmen op de activiteiten.’

Het is half januari. Het nieuwe jaar is net begonnen als we in 

het nieuwe, duurzame gemeentehuis in Hengelo in gesprek 

zijn met burgemeester Aalderink. Het gesprek gaat over de 

toekomst van voetbalverenigingen in onze plattelandsge-

meente en over de rol van de gemeente hierin. Aalderink is 

helder, scherp en gefocust. In zijn werkkamer, met uitzicht op 

de landerijen, stelt hij dat een nieuwe tijd is aangebroken. Een 

tijd waarin veel veranderingen op stapel staan.

Zo zal er vanuit Den Haag minder geld naar de gemeente 

komen. Dit als gevolg van de forse bezuinigingsdrift van de 

overheid. Den Haag moet miljarden bezuinigen en tot ver in 

de provincie zullen de gevolgen voelbaar zijn. Bronckhorst 

wordt in 2013 al met 6 miljoen gekort door Den Haag. Dat is 

10 procent van de jaarbegroting.

Het tweede aspect dat Aalderink met het oog op de toekomst 

aanstipt, is de krimp en de vergrijzing van de inwoners. De ver-

wachting is dat in de komende 15 jaar het inwoneraantal van 

Bronckhorst met 7.000 zal dalen. Van de huidige 37.000 naar 

30.000 inwoners in 2025. Een kwart daarvan is dan ook nog 

eens 65 jaar of ouder. Ingrijpende veranderingen dus, zowel 

qua inkomsten van het rijk als demografische ontwikkeling 

van de bevolking. Bronckhorst wil de bevolkingskrimp rem-

men, maar zal niet kunnen voorkomen dat het aantal inwoners 

op het platteland en in de kernen terugloopt.

Zelf het initiatief nemen  

‘Dat is de context waarin we moeten denken en handelen’, 

zegt Aalderink. ‘De afgelopen vijf jaar, na de gemeentelijke 

herindeling, hebben we zoveel mogelijk in stand gehouden en 

geharmoniseerd. De tijden zijn nu veranderd. Hier moeten we 

ons op voorbereiden. We zijn hiervoor het traject naar een Toe-

komst Bestendig Bronckhorst, kortweg TBB genoemd, gestart. 

We hebben onszelf de vraag gesteld wat voor een gemeente 

willen we in de toekomst zijn; met als uitgangspunt dat het in 

Bronckhorst prettig wonen, werken en recreëren blijft. Ook al 

doen we dingen anders en minder dan nu, en kan de uitkomst 

daarvan per dorp verschillen.’

Aalderink wil de komende periode gebruiken om de dialoog 

op gang te brengen met de inwoners en met, zoals hij dat 

noemt, het maatschappelijk middenveld, daarmee doelend op 

sportverenigingen, scholen, kerken en oudereninstellingen. 

‘We doen dat van onderaf. Dus niet op het gemeentehuis 

gaan strepen en schrappen, maar door met de inwoners, op 

dorpsniveau, en vanuit een neutraal standpunt het gesprek 

aan te gaan. 

‘Wij vragen inwoners de mouwen op te stropen en zich daarbij 

de vraag te stellen wat ze zelf kunnen doen. Randvoorwaarde 

daarbij is dat de zwakkeren niet de dupe mogen worden. 

Kortom, wij vragen inwoners zelf het initiatief te nemen.’

Voetbalverenigingen krijgen dus te maken met een andere rol 

van de gemeente. Een verandering die een andere houding 

vraagt van de verenigingen. Aalderink: ‘We trekken ons meer 

terug op het gebied van onderhoud en subsidies, en vragen 

om zelfwerkzaamheid. Voor de een is dat nieuw, voor de ander 

niet. Als gemeente gaan we over op een projectmatige bena-

dering. Daarnaast gaan we accommodaties afstoten.

Jeu de boule-baan  

Aalderink vindt dat er goed nagedacht moet worden over 

nieuwe plannen voor uitbreiding van velden en kleedkamers. 

‘Het aantal leden van voetbalverenigingen gaat omlaag. Dan is 

het onlogisch om extra kleedkamers of velden aan te leggen. 

Dat is niet duurzaam denken.’

De oplossing van knelpunten ligt in de eerste plaats bij de ver-

enigingen zelf. ‘Ga eerst nadenken over participatie. Misschien 

is er wel een vereniging of organisatie in de buurt die ook met 

het vraagstuk huisvesting speelt. Dan is het toch prachtig wan-

neer partijen elkaar daarin vinden. Dat ze gezamenlijk gebruik 

kunnen maken van een kantine of een speelveld. Integratie, 

Bezuinigingszucht vanuit Den Haag  

en een afname van de bevolking.  

De gemeente Bronckhorst staat  

voor een enorme uitdaging en  

zet de komende jaren in op  

toekomstbestendigheid.  Ook voetbal-

verenigingen moeten zich bewust  

worden van de nieuwe tijd en hierin 

meegroeien en zich ontwikkelen.  

Zo niet, dan is er geen toekomst meer.

‘Wij vragen inwoners 

     de mouwen op te stropen  

 en zich daarbij de vraag  

       te stellen wat ze  

    zelf kunnen doen’

9
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Antoon Snelder BV \ Zomerweg 37C Drempt \ Tel 0313 472 107 \ www.antoonsnelder.nl

Uw adres voor Schilderwerk binnen 

en buiten; Beglazing en glasherstel 

ook monumentaal; Behang- en 

sauswerk; Spuitwerk in spuiterij 

en op de werkplek; Winkel ruim 

assortiment glas, verf en behang

www.reisburolensink.nl

Betrouwbaar (online) uw reis boeken

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

email: info@reisburolensink.nl

Wijnboerderij ‘t Heekenbroek

Tellingstraat 7
6996 DZ  Drempt
0314-381988
heekenbroek@xs4all.nl
www.heekenbroek.nl

- Wijnverkoop
- Terras
- Rondleidingen en proeverijen
- Groepsarrangementen
- Workshops
- Bed & Breakfast

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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participatie en multifunctionaliteit moeten hoog op de agenda 

komen. ‘Een voetbalkantine gebruiken voor feesten en partijen 

is geen oplossing. Dan rijd je de horeca in de wielen. Een eigen 

blad uitbrengen zoals HC’03 nu doet, is wel een goed voorbeeld. 

Het is prachtig wat jullie doen. En waarom geen jeu de boule-

baan bij HC’03 als je weet dat er de komende jaren veel meer 

ouderen komen?’

Pak de aanval 

De verandering in denken en werken betekent veel voor ver-

enigingen, ook op bestuurlijk niveau. ‘Er wordt van bestuurders 

gevraagd om vooruit te denken. Daar hoort een bepaalde vorm 

van besturen bij. Niet alle verenigingen zijn daar aan gewend. 

Het gaat niet meer over de toekomst van de eigen voetbalver-

eniging, maar over de toekomst van voetbal in Bronckhorst. 

Verenigingen zullen steeds meer moeten gaan nadenken over 

samenwerken en misschien zelfs over fusies.’ 

Is de gemeente niet bang dat jongeren hun lidmaatschap 

van een voetbalvereniging gaan opzeggen als de contributie 

noodgedwongen omhoog gaat, terwijl de gemeente juist 

veel geld steekt in preventie om overlast van hangjongeren 

te voorkomen? Aalderink: ‘Dat is een verkeerde denkwijze. Het 

lidmaatschap hoeft niet per se omhoog als de verenigingen 

goed inspelen op de ontwikkelingen. Daarnaast kan de voet-

balvereniging misschien wel activiteiten ontplooien om het 

hangen van jongeren op straat tegen te gaan. Ik sluit niet uit 

dat voetbalverenigingen dan een deel van het geld krijgen om 

hangjongeren op te vangen. Een voetbalvereniging heeft een 

heel belangrijke maatschappelijke functie. Voetballen kan je 

weghouden uit een ander circuit. Ik adviseer verenigingen dan 

ook: pak de aanval, niet de verdediging.’

Nu de overheid haar beleid gaat afstemmen op de demografi -

sche ontwikkelingen heeft dit ook gevolgen voor de voetbal-

verenigingen. De gemeente Bronckhorst telt elf voetbalclubs, 

maar dat zouden er volgens Aalderink een stuk minder kunnen 

worden. Het aantal basisschoolleerlingen neemt de komende 

10 jaar met 3 procent af. Dit zal waarschijnlijk ook een afname 

van nieuwe leden gaan betekenen. Een toekomstverwachting 

over het aantal voetbalclubs in Bronckhorst wil hij niet uitspre-

ken. Aalderink stelt, dat de gemeente nooit zal zeggen dat 

clubs samen moeten gaan. ‘Maar wel zullen we verenigingen 

adviseren om gesprekken met andere op gang te brengen.’

Is het vijf voor twaalf? ‘Nee, het is kwart voor twaalf. Belangrijk 

is dat voetbalverenigingen bewust zijn dat het een nieuwe tijd is 

en dat ze in beweging moeten komen. Als gemeente zien we het 

op tijd in en willen we de verenigingen wijzen op die andere 

tijd. Het is nu kwart voor twaalf, maar de klok loopt door. Als je 

niets doet, wordt het vanzelf één over twaalf. En dan is het te laat.’ 

Stoomkorenmolen 
‘Volharding’ 
te Hummelo

Groeten uit…

In het begin van de vorige eeuw treff en we op diverse plaatsen in het 

vroegere Hummelo en Keppel kleinschalige bedrijfj es aan, waaronder een 

aantal korenmolens. Naast windmolens in Hummelo en Drempt, stond er in Hummelo een stoomkorenmolen, genaamd de ‘Volharding’. 

Stoomkorenmolens deden in ons land hun intrede in het eerste kwart van de 19e eeuw. Wanneer deze is gesticht is niet precies bekend. 

Omdat bij dit pand een grote schoorsteen ontbreekt is aan te nemen dat een petroleum- of dieselmotor als aandrijving heeft gediend. 

Ondanks deze modernere vormen van aandrijving wordt nog jarenlang van ‘stoommachines’ gesproken.

Het rechter pand op de foto (Volharding) werd in 1902 gebouwd. De woning met winkel links (Hiltenhorst) werd in 1907 gebouwd door 

Karel Beeftink. De eerste steen vermeldt: ’KB - THW - 2 april 1907’. Deze Karel Beeftink (1877) kwam uit Steenderen, was korenmolenaar 

en trouwde op 5 september 1907 met Tonia Hendrika Wullink uit Hummelo. De naam Hiltenhorst komt van het stuk grond waarop de 

woning is gebouwd, het werd op 11 augustus 1675 al genoemd als weiland.

In 1924 vraagt de toenmalige eigenaar Gerrit van Kampen een bouwvergunning aan om achter de stoomkorenmolen, naast zijn woning, 

een loods te mogen aanbouwen. Omstreeks 1930 wordt Derk Frederik Jolink eigenaar van de winkel en van de maalderij/bakkerij. 

Op zijn beurt wordt hij opgevolgd door drie zonen: Evert voor de winkel, Derk voor de bakkerij en Gert voor het uitventen van het brood. 

Als in de jaren zestig van de vorige eeuw het ‘fabrieksbrood’ zijn intrede doet, wordt het voor veel ambachtelijke bakkers bijna 

onmogelijk hiermee te concurreren. In1969 resulteert dit in de sluiting van de winkel en de bakkerij.

Dit is een prentbriefkaart van de stoomkoren-

molen ‘Volharding’ aan de Zelhemseweg 11/13 

te Hummelo uit de periode 1910-1915.

Tekst: Rinus G.M. Rabeling

Foto: collectie Rinus G.M. Rabeling
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Wijnboerderij ‘t Heekenbroek

Tellingstraat 7
6996 DZ  Drempt
0314-381988
heekenbroek@xs4all.nl
www.heekenbroek.nl

- Wijnverkoop
- Terras
- Rondleidingen en proeverijen
- Groepsarrangementen
- Workshops
- Bed & Breakfast
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Na ruim 40 jaar 
komt er een 
einde aan DwL
Tekst: Josée Postmaa

Het fotomateriaal is afkomstig van DWL-leden

Tijdens de bijzondere ledenvergadering in december 2010 is het besluit gevallen om na ruim 

40 jaar zwem- en polovereniging De Waterlanders op te heff en. Op 1 juli 2011 valt defi nitief 

het doek voor een vereniging die alles vertegenwoordigde wat zwemmen en de zwemsport 

zo leuk en aantrekkelijk maakt en die als een hechte familievereniging grote betekenis heeft 

gehad voor veel inwoners van de voormalige gemeente Hummelo en Keppel. Hoe wrang 

deze beslissing ook is, toch wil DWL nog eenmaal spetteren. Op 27 mei wordt afgesloten 

met een middag en avond vol activiteiten rond het eigen home en in het Hessenbad, en 

kunnen leden, oud-leden, trainers, bestuur en vrijwilligers met trots en plezier terugkijken op 

de bijzondere geschiedenis van deze ooit zo bloeiende vereniging.

Een fl itsende start 

De offi  ciële oprichtingsdatum van DWL is 3 maart 1970. Niet 

toevallig, immers in datzelfde jaar wordt op 25 april het Hes-

senbad geopend, dat dankzij de actie Vul de Ton door de eigen 

bevolking mede mogelijk is gemaakt.

De eerste voorzitter was  Koos Boumeester. Ook de namen 

van andere bestuursleden van het eerste uur zullen bij oudere 

inwoners nog bekend klinken: Neevel, Eenstroom, Kruissink, 

Bosman en Oldersma. De eerste jaren traint de vereniging 

zomers in het Hessenbad en in de wintermaanden in het badje 

van Zandewierde aan de Keppelseweg in Hummelo. Later werd 

‘s winters uitgeweken naar Varsseveld, Aalten, Westervoort en 

’s-Heerenberg. De afgelopen jaren is Den Helder in Doesburg 

het winteronderkomen.

Naast het zwemmen in verenigingsverband, werd onder leiding 

van Hans van Amstel – de eerste badmeester van het Hessenbad 

– ook direct gestart met een waterpoloploeg. De tweedaagse 

waterpolotoernooien die DWL in de jaren daarna organiseert in 

het ‘eigen’ Hessenbad waren een begrip. Andere verenigingen 

namen de uitnodiging hiervoor graag aan – zeker vanwege de 

gezelligheid en het kamp dat werd opgeslagen op het kleine 

veldje naast het clubgebouw. 

Jarenlang beschikt DWL op het terrein van het Hessenbad over 

een eigen clubgebouw. Vele handen hadden van deze voorma-

lige directiekeet een knus trefpunt gemaakt. Het beheer van het 

groene, houten gebouwtje – waarin eind jaren 90 ook de peu-

terspeelzaal huisvesting vindt – is in handen van de Stichting 

Clubhuis. In dit opzicht was de vereniging haar tijd ver vooruit. 

Door de komst van Zorgbad Zonnewater moet het clubhuis in 

2003 worden afgebroken. Met Zonnewater en de gemeente 

Hummelo en Keppel is overeengekomen, dat DWL een eigen 

clubhuisruimte krijgt in dit nieuwe complex.

DWL is als een familie   

In 1972 wordt Koos Boumeester opgevolgd door Henny Dokter, 

die vervolgens 17 jaar lang  voorzitter van DWL zal blijven. DWL 

blijkt in deze tijd een vereniging te zijn, die hele gezinnen en 

zelfs families aan zich bindt. Er wordt jaarlijks veel georganiseerd. 

De zwemmarathons zijn daar een voorbeeld van, met een 24 

uursmarathon als hoogtepunt. Ook over de gezinsestafettes 

wordt nog altijd met veel nostalgie gesproken. Daarnaast is het 

dauwzwemmen op Hemelvaartsdag iets dat echt hoorde bij 

DWL. Met dat heel speciale gevoel: om 6 uur naar het bad, soms 

nog heel koud, de dauw nog op het gras, maar het water lekker 

warm en daarna het heerlijke en gezellige ontbijt! Sommige 

De Hessenkoerier, februari 1970

Training waterpoloteam (± 1970)
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families, nu compleet met kleinkinderen ontbraken nooit en 

kwamen er jaarlijks voor naar Hoog-Keppel terug. 

Voor de jeugdleden is het jaarlijkse kampweekeinde net voor de 

start van het nieuwe schooljaar een hoogtepunt en met recht 

een feest voor kinderen en begeleiders. Met de fi ets helemaal 

naar Ruurlo of Markelo. Hondsmoe maar trots en met een vette 

glimlach keerden de kinderen terug van dit kamp. Vol verhalen 

over de (zwem)spelletjes, de nachtwandeling en niet te vergeten 

de bonte avond.

Naast recreatief zwemmen, oefenen voor diverse zwemvaar-

digheden, wedstrijdzwemmen en waterpolo, wordt vanaf 1984 

begonnen met synchroonzwemmen, toen nog kunstzwemmen 

genoemd. Mien Boumeester – al sinds de oprichting lid van de 

vereniging – is de grote animator. DWL zoekt daarvoor samen-

werking met zwemverenigingen in Rheden en Dieren. Dat re-

sulteert uiteindelijk in de combinatie De Bevers/DWL. Er worden 

zeer goede resultaten behaald, zelfs tot een prachtige klassering 

bij de Nederlandse kampioenschappen toe. 

In deze terugblik is het vermelden waard dat de trimclub – 

voortkomend uit DWL en ontstaan in de beginjaren – nog altijd 

bestaat.

De jaren 80 en 90 zijn al met al een periode van grote bloei voor 

DWL, ondanks dat rond 1995 de  waterpoloafdeling wegvalt. De 

vereniging blijft veel leden trekken en heeft duidelijk bestaans-

recht in de gemeenschap. Misschien juist omdat het zwemple-

zier nadrukkelijk op de eerste plaats staat en  altijd heeft gestaan. 

Als daarnaast in wedstrijdverband prestaties kunnen worden 

geleverd is dat mooi meegenomen, maar het is niet het 

hoofddoel. 

Na 2005 komt het toch tot een kentering 

Hoewel DWL rond 2000 nog ruim honderd leden telt is de 

vereniging over haar hoogtepunt heen.

De belangstelling voor het synchroonzwemmen begint merk-

baar af te nemen. Een teken aan de wand is dat het aantal 

zwemverenigingen in de regio inmiddels fors is uitgedund. En 

als in Dieren medio 2005 ook De Bevers stopt als zwemvereni-

ging komt er een eind aan het synchroonzwemmen. Alleen de 

zwemafdeling van DWL blijft over. 

Ook bij DWL wordt ervaren dat een andere tijd is aangebro-

ken, wat met zich meebrengt dat de focus van jongeren meer 

en meer gericht raakt op andere activiteiten dan zwemmen. 

Als de aanwas en opbouw van onderaf uitblijft, kalft het leden-

tal langzamerhand af. Aan het karakter van de vereniging doet 

dit geen afbreuk. DWL is en blijft een familievereniging, met 

een grote mate van onderlinge betrokkenheid en inzet.

Als op 27 mei het tijdperk DWL voorgoed wordt afgesloten 

zullen door de leden en oud-leden veel warme, vrolijke en 

sportieve herinneringen worden opgehaald. Tegelijkertijd is 

het ook een eerbetoon aan de oprichters van weleer, aan alle 

vroegere en huidige trainers, bestuursleden en vrijwilligers, die 

deze 40 jaren DWL mogelijk hebben gemaakt.

Henny Dokter: ‘In 1972 kwamen Henk 

Veldhorst en Henk van de Neer bij mij op 

school in Hoog-Keppel. Ik werkte er net één 

week. Hun vraag was eenvoudig: ‘Wil 

je voorzitter worden van DWL?’  De toe-

voeging was al even helder: ‘Je bent ook al 

voorzitter van DDD in Doetinchem, dus een 

man met ervaring.’ 

Koos Boumeester, bij het eerste lustrum: 

‘Een jonge energieke vereniging, gestuwd 

door een enthousiast bestuur en trai-

ningskader, die veel vrije tijd besteden aan 

onze jeugd en de ouderen, om ze d.m.v. 

de zwemmerij een stuk gezondheid op te 

laten doen in een gezellige sfeer.’

1988, Judith Dijk (7 jaar): ‘Vorig jaar 

mocht ik met papa, Evelien en Alma 

meedoen aan de gezinsestafette. 

We zwommen zo goed dat wij de 

poedelprijs (een lekkere worst) kregen. 

Misschien doet mijn moeder volgend jaar 

ook mee.’ 

Oproep vanuit de Dorpsraad

De dorpsraad Keppel vindt de opheffi  ng van 

DWL een groot verlies voor de gemeenschap. 

Zeker omdat ook de toekomst van het Hessenbad 

ter discussie staat. Zij hoopt dat er een aantal 

daadkrachtige en enthousiaste bewoners te 

vinden is, die het mogelijk gaat maken de 

activiteiten in en rondom het Hessenbad voort te 

zetten. Wie zich aangesproken voelt door 

deze oproep kan contact opnemen met 

ernadokter@planet.nl of 

frank.bolder@yahoo.com Demonstratie kunstzwemmen (± 1970)

Dameswaterpoloteam (1993)
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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

     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

Uw huid in deskundige handen

• All-round Schoonheidsspecialiste  • Nagelstyliste

• Kleurenconsulente  • Acne Specialiste

Dineke Pelgrom werkt met de producten van:

In de Rosel Heim producten wordt gewerkt met werkstoffen zoals die 

van nature in de huid voorkomen.

Dit betekent dat ze:

- Probleemloos door de huid worden opgenomen en verwerkt

- Effectief zijn

- Beter worden verdragen dan stoffen die niet eigen zijn aan de huid

Dit maakt dat zelfs bij de meest gevoelige en problematische huidtypen 

fantastische resultaten worden bereikt.

Uw huid wordt weer in staat gesteld haar natuurlijke functies te verrichten.

Dineke Pelgrom • Tel: 0313-479002 

Hulsevoortseweg 7 • 6996 DG Drempt 

info@dinekepelgrom.nl • www.dinekepelgrom.nl
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De geschiedenis van dit gebouw gaat terug tot in de 19e eeuw. 
Op de eerste kadasterkaarten (1811-1832) vinden we vanaf de 
doorgaande weg Doetinchem-Doesburg de afslag naar Drempt. 
Het gebied bekend als ’de Braamberg’, kent enkele zandwegen 
en een gering aantal verspreid liggende, veelal kleine boerde-
rijen. De naam Braamberg geeft al aan dat het een hoofdzakelijk 
zanderig gebied is (stuifduinrestanten uit de laatste ijstijd) en 
dus geschikt voor de weelderige groei van o.a. bramen en brem. 
Op een topografi sche kaart van 1845 zijn twee kleine opstal-
len waarneembaar, deze zijn echter in het kadaster niet terug te 
vinden. 
In 1861 worden op deze plek een aantal kavels bouwland 
gekocht door Hendrikus Romijn, timmerman en makelaar te 
Amsterdam. Hij laat hierop in 1861/1862 een huis bouwen. Het 
lijkt erop dat de twee bestaande gebouwtjes blijven bestaan, 
wellicht voor agrarische activiteiten. Volgens de kaart van 1866 
wordt rond het huis een soort park aangelegd met een grote 
vijver. Het is niet bekend op welk moment het huis de naam ‘Ons 
Genoegen’ heeft gekregen. Het adres destijds is Drempt D32.
In 1887 wordt het geheel verkocht aan Thijs Demmendaal, 
geboren te Hoorn, en met zijn echtgenote Antje Pijper tot dan 
toe wonende in Heemstede. Demmendaal begint op een bepaald 
moment in de villa een ‘Inrichting voor zenuwlijders’. In 1904 
is sprake van een ‘herstellingsoord’. In deze tijd zouden we 
spreken van een opvang voor mensen met een
burn-out.
Omstreeks 1909 wordt het geheel verkocht aan Jacob Bokma, 
een streekgenoot van Demmendaal. Bokma is in 1866 in 
Wijmbritseradeel geboren en is in 1909 directeur van een ze-
nuwlijdersgesticht in West-Friesland. Hij trouwt in 1921 
met Antonia Johanna Schoen (1872) uit Hoorn.
In het archief van de voormalige gemeente Hummelo en Keppel 
vinden we in 1915 een aanvraag met bijbehorende plattegrond 
voor de verbouw/uitbreiding van de villa ‘Ons Genoegen’, dan 
met het adres Braambergseweg 2. Het pand wordt uitgebreid 

Het is nog niet eens zo lang geleden, 
maar toch kan bijna niemand zich meer 
de oude situatie langs de Rijksweg in 
Voor-Drempt herinneren. De plek 
waar in 1970 de opvallende villa 
‘Ons Genoegen’ werd afgebroken 
om plaats te maken voor moderne 
bejaardenwoningen in het 
uitbreidingsplan Voor-Drempt.

met twee slaapkamers. Vanaf dat moment is op de begane grond 
plaats voor vijf ‘patiënten’; we weten niet of er op de verdieping 
ook ‘gastenkamers’ waren.
Bij de villa bevinden zich in die tijd nog steeds een aantal 
opstallen met een agrarische functie, tevens zijn er twee of drie 
koeien. De patiënten verrichten o.a. werkzaamheden op deze 
kleine boerderij.
Via verstuurde ansichtkaarten zijn enkele bewoners bekend. 
Opvallend is dat ze vrijwel allemaal komen uit Noord-Holland, 
de geboortestreek van zowel Demmendaal als Bokma.
Onze oudere bewoners zullen zich vast ‘Jaap van Bokma’ (zijn 
achternaam is niet bekend) nog herinneren. Hij verkoopt o.a. 
verse melk en eieren aan de buurtbewoners. In 1937 overlijdt 
Jacob Bokma, maar zijn vrouw blijft tot 1950 een en ander 
voortzetten. Vanaf 1950 treffen we de naam Helma Henriëtte 
Marie Dolleman-Fock aan als 
eigenaresse/bewoonster van 
‘Ons Genoegen’. In 1962 wordt 
het huis gekocht door 
Dr. Willem Hendrik van Haaften, 
destijds directeur van 
Verpleeghuis Den Ooiman te 
Doetinchem. 
In 1969 wordt het uitbreidings-
plan Voor-Drempt ontwikkeld 
en in 1970 moet het huis wijken 
voor de geplande nieuwbouw. 
Thans staan op deze plaats 
de bejaardenwoningen aan 
de Dreef, Gildeweg en Ds. De 
Graaffweg. De statige oude 
bomen herinneren ons nog steeds 
aan het park rond villa ‘Ons 
Genoegen’.

”Ons Genoegen” omstreeks 1925 
(collectie Rinus G.M. Rabeling).

Huize ‘Ons Genoegen’ in Voor-Drempt
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Het gebouw, toen en nu

De geschiedenis van dit gebouw gaat terug tot in de 19e eeuw. 
Op de eerste kadasterkaarten (1811-1832) vinden we vanaf de 
doorgaande weg Doetinchem-Doesburg de afslag naar Drempt. 
Het gebied bekend als ’de Braamberg’, kent enkele zandwegen 
en een gering aantal verspreid liggende, veelal kleine boerde-
rijen. De naam Braamberg geeft al aan dat het een hoofdzakelijk 
zanderig gebied is (stuifduinrestanten uit de laatste ijstijd) en 
dus geschikt voor de weelderige groei van o.a. bramen en brem. 
Op een topografi sche kaart van 1845 zijn twee kleine opstal-
len waarneembaar, deze zijn echter in het kadaster niet terug te 
vinden. 
In 1861 worden op deze plek een aantal kavels bouwland 
gekocht door Hendrikus Romijn, timmerman en makelaar te 
Amsterdam. Hij laat hierop in 1861/1862 een huis bouwen. Het 
lijkt erop dat de twee bestaande gebouwtjes blijven bestaan, 
wellicht voor agrarische activiteiten. Volgens de kaart van 1866 
wordt rond het huis een soort park aangelegd met een grote 
vijver. Het is niet bekend op welk moment het huis de naam ‘Ons 
Genoegen’ heeft gekregen. Het adres destijds is Drempt D32.
In 1887 wordt het geheel verkocht aan Thijs Demmendaal, 
geboren te Hoorn, en met zijn echtgenote Antje Pijper tot dan 
toe wonende in Heemstede. Demmendaal begint op een bepaald 
moment in de villa een ‘Inrichting voor zenuwlijders’. In 1904 
is sprake van een ‘herstellingsoord’. In deze tijd zouden we 
spreken van een opvang voor mensen met een
burn-out.
Omstreeks 1909 wordt het geheel verkocht aan Jacob Bokma, 
een streekgenoot van Demmendaal. Bokma is in 1866 in 
Wijmbritseradeel geboren en is in 1909 directeur van een ze-
nuwlijdersgesticht in West-Friesland. Hij trouwt in 1921 
met Antonia Johanna Schoen (1872) uit Hoorn.
In het archief van de voormalige gemeente Hummelo en Keppel 
vinden we in 1915 een aanvraag met bijbehorende plattegrond 
voor de verbouw/uitbreiding van de villa ‘Ons Genoegen’, dan 
met het adres Braambergseweg 2. Het pand wordt uitgebreid 

Het is nog niet eens zo lang geleden, 
maar toch kan bijna niemand zich meer 
de oude situatie langs de Rijksweg in 
Voor-Drempt herinneren. De plek 
waar in 1970 de opvallende villa 
‘Ons Genoegen’ werd afgebroken 
om plaats te maken voor moderne 
bejaardenwoningen in het 
uitbreidingsplan Voor-Drempt.

met twee slaapkamers. Vanaf dat moment is op de begane grond 
plaats voor vijf ‘patiënten’; we weten niet of er op de verdieping 
ook ‘gastenkamers’ waren.
Bij de villa bevinden zich in die tijd nog steeds een aantal 
opstallen met een agrarische functie, tevens zijn er twee of drie 
koeien. De patiënten verrichten o.a. werkzaamheden op deze 
kleine boerderij.
Via verstuurde ansichtkaarten zijn enkele bewoners bekend. 
Opvallend is dat ze vrijwel allemaal komen uit Noord-Holland, 
de geboortestreek van zowel Demmendaal als Bokma.
Onze oudere bewoners zullen zich vast ‘Jaap van Bokma’ (zijn 
achternaam is niet bekend) nog herinneren. Hij verkoopt o.a. 
verse melk en eieren aan de buurtbewoners. In 1937 overlijdt 
Jacob Bokma, maar zijn vrouw blijft tot 1950 een en ander 
voortzetten. Vanaf 1950 treffen we de naam Helma Henriëtte 
Marie Dolleman-Fock aan als 
eigenaresse/bewoonster van 
‘Ons Genoegen’. In 1962 wordt 
het huis gekocht door 
Dr. Willem Hendrik van Haaften, 
destijds directeur van 
Verpleeghuis Den Ooiman te 
Doetinchem. 
In 1969 wordt het uitbreidings-
plan Voor-Drempt ontwikkeld 
en in 1970 moet het huis wijken 
voor de geplande nieuwbouw. 
Thans staan op deze plaats 
de bejaardenwoningen aan 
de Dreef, Gildeweg en Ds. De 
Graaffweg. De statige oude 
bomen herinneren ons nog steeds 
aan het park rond villa ‘Ons 
Genoegen’.

Bejaardenwoningen aan de Dreef (2011)

”Ons Genoegen” omstreeks 1925 
(collectie Rinus G.M. Rabeling).

Tekst: Rinus G.M. Rabeling

Foto: collectie Rinus G.M. Rabeling

Huize ‘Ons Genoegen’ in Voor-Drempt
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Kansen zien, kansen bieden en kansen waarmaken
In Doesburg, op de grens met Drempt waar de Zomerweg, de Eekstraat 
en de Veldweg elkaar kruisen, is sinds juni 2009 De Pannekoekenbakker 
gevestigd. 
Guus Schneider en Mirjam Jongerius zijn jonge ondernemers die met veel enthousiasme en daadkracht hun 
restaurant runnen en in relatief korte tijd van De Pannekoekenbakker een succes hebben weten te maken. In de  
eerste plaats door overheerlijke pannenkoeken te serveren, maar ook de gezellige en huiselijke sfeer en de vriendelijke  
en prettige bediening spreken aan en zorgen ervoor dat bezoekers graag terugkomen. Ook voor gewoon een kopje  
koffie. Kinderen die hier te gast zijn, worden op een originele manier extra verwend. Bij hun pannenkoek, soep of ijs 
‘verdienen’ zij smulmuntjes, waarmee in een heuse schatkamer een cadeautje mag worden uitgezocht! Overigens is  
ook het vieren van verjaardagsfeestjes een waar spektakel bij De Pannekoekenbakker.  

Drie jonge, vrouwelijke ondernemers onder één dak.  Wie bij De Pannekoekenbakker naar binnen gaat, ontdekt al  
snel dat het hier niet uitsluitend om een aantrekkelijk en goed lopend restaurant gaat. Nog twee andere jonge,  
vrouwelijke ondernemers maken onder dit dak hun ambities waar. Op doordeweekse dagen is De Kniep, de grote 
achterzaal, de gezamenlijke werkplek van Marieke van der Wagt en Kim Thuss.

Marieke van der Wagt is een ervaren docente voortgezet onderwijs. Haar kleinschalige onderwijsinstituut 
¡Un, dos, tres! biedt huiswerkbegeleiding aan middelbare scholieren. Tijdens de huiswerkmiddagen wordt vooral  
aandacht besteed aan de planning en studiehouding. De Spaanse naam van dit instituut verwijst overigens naar de andere 
onderwijsactiviteiten van Marieke. In Drempt, aan de Dreef 44, geeft zij in klein groepsverband Spaanse conversatieles. 

Kim Thuss is pedagoge en onder de naam Okasi (Surinaams voor kans) biedt zij pedagogisch advies en begeleiding, 
en richt zich daarbij op kinderen van 0 tot 18 jaar en de ouders. De begeleiding bestaat uit thuisbegeleiding,  
kindbegeleiding, professionele oppas en buddybegeleiding. Daarnaast zijn er de maandelijkse Okasi-dagen voor  
jongeren, waarbij in groepsverband gewerkt wordt aan zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en zelfredzaamheid. 
Bij de huiswerkbegeleiding ondersteunt zij Marieke in pedagogische en onderwijskundige zin. Op deze wijze vullen  
het aanbod van Marieke en Kim elkaar naadloos aan. 

Kansen zien, kansen bieden en kansen waarmaken zijn sleutelbegrippen voor deze drie vrouwelijke ondernemers  
en is ook tekenend voor hun wijze van samenwerken onder het dak van De Pannekoekenbakker. Ze stimuleren en  
inspireren elkaar, en vullen elkaar ook in praktische zin aan. Ze profiteren van elkaars beroepsmatige activiteiten  
en worden niet gehinderd door enige concurrentie. Er is alle vrijheid om bezig te zijn met de eigen activiteiten. 

Kansen zien, kansen bieden en kansen waarmaken

De Pannekoeken-
bakker
Kiezen uit meer dan  
250 soorten pannenkoeken.
Geopend woensdag t/m zondag 
van 11.00-20.00 uur
Zomerweg 7, 6984 AB  Doesburg
Telefoon (0313) 472374 
E-mailadres:  
doesburg@pannekoekenbakker.nl
Info: www.pannekoekenbakker.nl

Onderwijsinstituut 
¡Un, dos, tres!
Marieke van der Wagt
•  Huiswerk- en studiebegeleiding  

voor alle vakken in kleine 
groepen 

• Cursussen Spaans
Telefoon 06-1421 3434
E-mailadres:  
marieke@undostres.nl
Info: www.undostres.nl

OKASI   
ieder kind een kans
Kim Thuss (pedagoge)
Pedagogisch advies en begeleiding 
voor kinderen van 0 tot 18 jaar 
en ouders
Telefoon 06-5391 9278
E-mailadres: 
info@okasi.nl 
Info: www.okasi.nl



1717

Kansen zien, kansen bieden en kansen waarmaken
In Doesburg, op de grens met Drempt waar de Zomerweg, de Eekstraat 
en de Veldweg elkaar kruisen, is sinds juni 2009 De Pannekoekenbakker 
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vrouwelijke ondernemers maken onder dit dak hun ambities waar. Op doordeweekse dagen is De Kniep, de grote 
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Kim Thuss is pedagoge en onder de naam Okasi (Surinaams voor kans) biedt zij pedagogisch advies en begeleiding, 
en richt zich daarbij op kinderen van 0 tot 18 jaar en de ouders. De begeleiding bestaat uit thuisbegeleiding,  
kindbegeleiding, professionele oppas en buddybegeleiding. Daarnaast zijn er de maandelijkse Okasi-dagen voor  
jongeren, waarbij in groepsverband gewerkt wordt aan zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en zelfredzaamheid. 
Bij de huiswerkbegeleiding ondersteunt zij Marieke in pedagogische en onderwijskundige zin. Op deze wijze vullen  
het aanbod van Marieke en Kim elkaar naadloos aan. 
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en is ook tekenend voor hun wijze van samenwerken onder het dak van De Pannekoekenbakker. Ze stimuleren en  
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Kansen zien, kansen bieden en kansen waarmaken
advertorial

De Pannekoeken-
bakker
Kiezen uit meer dan  
250 soorten pannenkoeken.
Geopend woensdag t/m zondag 
van 11.00-20.00 uur
Zomerweg 7, 6984 AB  Doesburg
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doesburg@pannekoekenbakker.nl
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‘Het meeste halen we 

bij de Plus in Wehl.’

Naam: Monique Eugelink (36)

Woonplaats: Eldrikseweg, Eldrik

Gezinssamenstelling: 

 man, vrouw en twee kinderen (4 en 2)

Wie doet de boodschappen? 

‘Tegenwoordig ik. Tot voor kort vooral 

mijn man Theo.’

‘Theo is nu te druk met verbouwen om de boodschappen 

te doen, dus doe ik het nu. Maar Theo is er beter in, hij vindt 

het ook leuk. Hij vergeet niets, ik moet eerst alles opschrijven. 

Het meeste halen we bij de Plus in Wehl, bij Lodder. Brood 

bij bakkerij Kweekel, ook in Wehl. Op donderdagmiddag is in 

Wehl een marktje, daar gaan we ook wel heen voor groente, 

kaas en vis. Vlees komt via de ouders van Theo en aardappels 

halen we bij Frederiks (camping Siebieverden). Groente komt 

in het seizoen uit de moestuin van de ouders van Theo. We 

komen nu ook wel bij Horstink in Steenderen. Laatst was ik 

toevallig bij de Spar in Hummelo, maar dat was een uitzonde-

ring. Wij zijn voor de boodschappen vooral op Wehl gericht.’

‘Albert Heijn in Dieren vindt ze handig’

Naam: Luuk Meijering (53)

Woonplaats: Burg. Van Panhuijsbrink, Hoog-Keppel

Gezinssamenstelling: man, vrouw en vier kinderen 

(18, 17, 14 en 12)

Wie doet de boodschappen? 

‘Het meeste doet mijn vrouw Leonie, ik doe op dins-

dag de Aldi-boodschappen.’

Luuk Meijering bemoeit zich nauwelijks met de huishoud bood-

schappen. De regie ligt bij zijn echtgenote Leonie. ‘Zij maakt de 

lijstjes, zij bepaalt wat gehaald wordt. Ik ga alleen naar de Aldi in 

Doetinchem. Dat doe ik meteen als ik mijn dochter naar de mu-

ziekschool breng.’ Luuk haalt daar dan houdbare melk, houdbare 

chocolademelk, drinkyoghurt en ijsthee. ‘De zware spullen, zeg 

maar. Alles per hele doos. In principe ga ik iedere dinsdag.’

De overige boodschappen komen van de Albert Heijn in Dieren. 

‘Dat vindt Leonie handig, ze kan daar vlak voor de winkel parke-

ren. Ze combineert het met de markt daar, voor kaas, groente 

en fruit. Ze maakt een lijst, als we die afgewerkt hebben, zijn de 

boodschappen gedaan. Voor brood en vlees gaan we niet naar 

aparte winkels, komt allemaal van de Albert Heijn. We hebben 

een fl inke vriezer.’ Een enkele keer haalt Leonie nog wat bij Albert 

Heijn in Hengelo, als ze daar dochterlief naar paardrijden brengt. 

Of soms een keer in Doesburg als dat zo uitkomt.’ 

‘De zware 
spullen haal 
ik bij de aldi’

Bij gebrek aan voldoende winkels zijn de inwoners van de voormalige 

gemeente Hummelo en Keppel vooral aangewezen op de omringende 

grotere plaatsen. Acht inwoners vertellen waar ze inkopen doen.

Waar haal je je boodschappen als je in een dorp woont met geen of nauwelijks winkels. In Voor- en Achter Drempt zijn geen 

levensmiddelenwinkels, in Eldrik, Hoog- en Laag-Keppel evenmin. Alleen in Hummelo zijn er de Spar supermarkt en Bakkerij Leo 

Ebbers. Daarnaast zijn er nog wel de boerderijwinkel ’t Gientjesbos, kaasboerderij De Pasop en in het seizoen de aspergeverkoop 

aan de Rijksweg. Maar voor het gros van de boodschappen zijn de inwoners van de dorpen aangewezen op de omringende 

plaatsen. In Doesburg, Doetinchem, maar ook wel Wehl en Steenderen en zelfs worden boodschappen gehaald over de IJssel in 

Dieren. En natuurlijk is er nog altijd de rijdende supermarkt. Nogal wat ouderen doen er ál hun boodschappen.

Tekst: Jos Tholhuijsen

Foto’s: Leo Tholhuijsen
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‘Ik ben qua boodschappen doen 

erg op Doesburg gericht.’

Naam: Wilma Leenders (48)

Woonplaats: Molenweg, 

Achter-Drempt

Gezinssamenstelling: man, vrouw 

en drie kinderen (19, 17 en 14)

Wie doet de boodschappen? Eigenlijk ik altijd.’

 

Wilma doet haar boodschappen altijd in Doesburg. Ze haalt 

eigenlijk alles bij de supermarkten de COOP en de ALDI. Daar 

is alles te vinden wat ze nodig heeft om het gezin van te 

voorzien. Ze kijkt daarbij of er in de verschillende winkels nog 

bijzondere aanbiedingen zijn. ‘Alleen voor groente en fruit ga ik 

als het uitkomt nog wel eens op woensdag naar de markt, ook 

in Doesburg.’ Over het algemeen doet Wilma de boodschap-

pen alleen. Dat is rond de tijd dat de kinderen op school zitten 

en dan is ook haar man Erik naar het werk.

‘Kaas koop ik bij de kaasboer’

Naam: Yvonne Koenders (50)

Woonplaats: Ds. De Graafweg, 

Voor-Drempt

Gezinssamenstelling: man, vrouw 

en drie kinderen (20, 18 en 15)

Wie doet de boodschappen? ‘Altijd 

ik, omdat ik ook altijd kook.’

Yvonne haalt in principe alle benodig-

de producten bij de Albert Heijn in Doesburg. Alleen voor kaas 

wordt een uitzondering gemaakt, die haalt ze bij de kaasboer 

(die komt met een busje door het dorp). Daarnaast komt ze 

ook nog wel eens voor boodschappen op de markt in Does-

burg of Doetinchem. Ook wát er gehaald moet worden, wordt 

door Yvonne bepaald. Zij is namelijk ook degene die kookt.

De boodschappen worden niet altijd op dezelfde dag gedaan. 

‘Vanwege mijn onregelmatige werktijden tijden is het tijdstip 

erg verschillend, ik doe het wanneer het mij het beste uitkomt.’

‘Vooral naar Albert Heijn en Aldi’

Naam: Richard Makarawung (57)

Woonplaats: Rjksweg, Laag-Keppel

Gezinssamenstelling:  

man, vrouw en vier zoons (20, 18, 14, 

12). De twee zoons die al uit huis zijn 

niet meegerekend.

Wie doet de boodschappen? ‘Dat 

is verschillend, de ene keer ik en de andere keer mijn vrouw.’ 

De boodschappen in huize Makarawung worden voorname-

lijk in Doesburg gehaald. ‘Het meeste op zaterdag en af en 

toe nog wat tussendoor.’ Richard of zijn vrouw Lia gaan dan 

vooral naar de Albert Heijn en de ALDI. Voor fruit gaan ze in 

Doesburg naar de markt, en vlees wordt gekocht bij Keurslager 

De Worstepinne in Doesburg of bij slagerij Bles in Wehl. De 

boodschappen worden met de auto gehaald.

‘Ik ga altijd naar de Spar.’

Naam: Ria Veeneman (47)

Woonplaats: Van Heeckerenweg, 

Hummelo

Gezinssamenstelling: 

man, vrouw en drie kinderen (17, 15 en 

12)

Wie doet de boodschappen? ‘Mijn 

dochter Monique en ik, zij kan goed helpen met inpakken.’

Ria Veeneman woont al ongeveer 20 jaar in Hummelo en doet 

sindsdien de wekelijkse boodschappen bij de Spar in Hummelo. ‘Het 

is lekker dichtbij en omdat het goed is voor de leefbaarheid van het 

dorp dat er een supermarkt is wil ik die ook graag ondersteunen.’ 

Vlees haalt ze meestal bij slager Bles in Wehl of in Zelhem bij slagerij 

Kamperman. De laatste tijd gaat Ria op donderdagochtend naar 

de Spar. Ze hoeft dan niet te werken en het komt ook beter uit dan 

in het weekend in verband met sporten van de kinderen. Als er op 

andere dagen boodschappen gedaan wordt, gaat dochter  

Monique (12) vaak mee. ‘Die vindt dat gezellig en kan goed helpen  

met inpakken.’ Op die donderdag haalt Ria dan bij Bakkerij Leo Ebbers 

ook ineens voor een week brood.

‘Ik koop het meeste bij drie grote 

supermarkten.’

Naam: Natascha Deguelle (39)

Woonplaats: Gientjesweg, 

Achter-Drempt

Gezinssamenstelling: Natascha is drie á 

vier dagen per week in Achter-Drempt bij 

haar vriend Jelle Willlemsen

Wie doet de boodschappen? ‘Dat verschilt. Ik doe het vaak, maar 

Jelle ook regelmatig.’

Voor de boodschappen is Natascha vooral op Doesburg en Doetin-

chem gericht. Ze gaat daar 1 à 2 keer in de week grote inkopen doen 

voor de rest van de week. Ze gaat dan naar de Albert Heijn, de ALDI 

en de LIDL. ‘Het fijne aan de Albert Heijn is vooral dat ze een groot 

assortiment en lange openingstijden hebben.’ Reden voor de sprei-

ding is dat ze bij de ene supermarkt dit product goed vindt en bij de 

andere supermarkt hebben ze andere goede producten.

Als Natascha avonddienst heeft doet ze overdag boodschappen en 

anders in het weekend. Ze vindt het geen straf om boodschappen te 

doen, integendeel, ze kan zich erbij ontspannen en doet dit dan ook 

het liefst alleen. Bij de Spar in Hummelo worden vaak nog wat din-

gen gehaald die vergeten zijn en nog gauw even gehaald moeten 

worden. ‘Het is erg handig dat de Spar op mijn route ligt.’

‘Wij halen veel bij de rijdende super-

markt.’

Naam: Riekie Piek-Weekhout (59)

Woonplaats: Torenakker, Voor-Drempt

Gezinssamenstelling: man, vrouw een 

dochter (22) en een zoon op kamers in 

Breda (24).

Wie doet de boodschappen? ‘Vaak 

mijn man John, want die is nu huisman. Zelf doe ik het ook wel eens, 

bijvoorbeeld als ik vanuit mijn werk naar huis fiets.’

Riekie doet zelf regelmatig boodschappen als ze van haar werk komt, 

maar de meeste boodschappen doet haar man John. Die koopt hij 

bij de rijdende supermarkt die voor de deur stopt. Het is een voorma-

lige SRV-wagen maar nu aangesloten bij de Spar in Doesburg. Sinds 

Riekie en haar man in Drempt zijn komen wonen in ’78, doen zij al 

boodschappen bij de rijdende supermarkt. Overige boodschappen 

komen van de COOP en de ALDI in Doesburg en de Super de Boer 

in Steenderen. ‘Op vrijdag is in Steenderen ook een marktje waar 

mijn man nog wel eens fruit haalt.’ Voor het vlees gaan ze nu niet 

naar een apart adres, maar dat was vroeger anders. ‘Toen kochten 

we dat altijd bij de slager in Voor-Drempt, die zat op de hoek naast 

de Hengelsportreus.’ Riekie vindt het prettig dat haar man de meeste 

boodschappen doet. Ze ziet het eerder als een noodzaak dan dat ze 

voor haar plezier naar de supermarkt gaat.
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Tentenverhuur EvenementenAttractieverhuur Catering Partyrent

TOTAAL - CATERING

WWW.ALFUN.NL

Doesburg 0313 - 48 44 98
naar Steef

Dorpsstraat 1

6999 AA Hummelo

T  0314 - 380707

M  06 - 30407672

E  info@ff naarsteef.nl

I   www.ff naarsteef.nl

Het adres voor feesten,

partijen en catering!

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

 

Dorpsstraat 4 – 6999 AC – Hummelo –  tel. 0314-381674 
info@autobedrijfoverbeek.nl     www.autobedrijfoverbeek.nl 

 













Tot ziens bij Autobedrijf Overbeek 
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Een fi nanciële markt in zwaar weer zorgt er altijd voor dat het 

aantal echtscheidingen daalt. Problemen met de verkoop van 

de woning of gebrek aan medewerking van de bank zorgen er 

vaak voor dat de torteldui� es inderdaad onafscheidelijk blijken, 

al had men zich dat anders voorgesteld. 

In elke doktersroman bindt de liefde partijen samen, 

in de praktijk is het soms de hypotheek. 

Omgekeerd zorgt een kleine opleving in de economie ervoor 

dat (goede) voornemens alsnog worden uitgevoerd. 

Waar ‘tot de dood ons scheidt’ de bedoeling was, is het in de 

praktijk al in ongeveer één op de drie huwelijken de rechter. 

Een echtpaar in scheiding komt nogal eens bij de notaris terecht. 

Is het niet voor mediation dan wel voor het verdelen van het 

voormalig echtelijk liefdesnest. Over het algemeen komt men 

sneller (en goedkoper) tot een oplossing wanneer men overlegt, 

onderhandelt en een compromis bereikt. Maar zoals zo vaak in 

het leven blijkt goed kunnen communiceren een lastige opgave 

te zijn. En niet alleen de liefde maakt blind, dat doet ook de 

woede. Zorgde de hartstocht er nog voor dat in de 

wittebroodsweken weinig werd gepraat, als de ridder 

eenmaal van zijn witte paard is gevallen, wordt soms ieder 

gesprek onmogelijk. Ook naar derden toe blijkt men in 

de communicatie dan niet altijd even duidelijk te zijn. 

Bij een kantoor waar ik als kandidaat-notaris werkzaam 

was, meldde zich ook een dergelijk stel. Een stel bij wie 

de vonk die ooit was overgeslagen inmiddels brandde als 

een hartstochtelijk hellevuur, dat enkel nog diende om 

de ander op méér dan alleen de blaren te laten zitten.

De dame in kwestie wilde, na alles wat er tussen de 

echtelieden reeds was voorgevallen, haar man niet meer 

tegen het eens zo begeerde lijf lopen. Op de dag dat, ten 

overstaan van de notaris, het woningbezit tussen beiden 

zou worden verdeeld, belde ze ’s morgens dan ook 

speciaal nog naar kantoor. Kort en bondig zei ze tegen 

de telefoniste: ‘als we op kantoor komen vanmiddag 

wil ik wel een kamertje apart!’  

Een notariële akte wordt altijd door partijen 

tegelijkertijd ondertekend en ten overstaan van 

de notaris. Zo is het dus niet mogelijk om een akte 

op verschillende tijdstippen te komen onderte-

kenen. In het geval dat men niet tegelijk kan (of 

wil) verschijnen om de akte te ondertekenen is 

het (meestal) mogelijk een volmacht af te geven. 

Deze volmacht dient wel gelegaliseerd te zijn. 

Dit betekent dat ook de volmacht dan ten 

overstaan van een (willekeurige) notaris dient te 

worden ondertekend, zodat vaststaat dat de juiste 

persoon de volmacht ondertekend heeft. 

Tip van de notaris

van de notaris

Een kamertje apart

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

De telefoniste had de boodschap begrepen: een aparte kamer. 

Zij ontving wel vaker mensen met meer hoogmoed dan geschikt 

voor de gebruikelijke wachtkamer. Of misschien behoefde 

de ondertekening der akte nog wel enig voorbereidend 

onderhoud. Ze gaf aan dat de klant ook in het notariaat tegen-

woordig koning is en verzekerde haar ervoor te zullen zorgen. 

Die middag kwam de dame in kwestie gespannen binnen. 

De receptioniste had de opdracht goed in haar oren geknoopt 

en dirigeerde haar, in plaats van de wachtkamer, spoorslags en 

discreet naar een lege spreekkamer. Enige minuten later 

arriveerde de voormalige wederhelft en de receptioniste ving 

ook deze klant vakkundig op en begeleidde hem geruisloos naar 

… dezelfde - aparte - kamer. Mijnheer ging naar binnen en 

de deur werd snel achter hem gesloten. 

Toen de notaris twintig minuten later kwam vragen waar zijn 

geplande afspraak toch bleef, vertelde de receptioniste hem dat 

zij de mensen op eigen verzoek in een aparte kamer had gezet; 

een kamer waar ze nu al bijna een half uur samen verbleven. 

Voor zover ik weet heeft het de relatie niet mogen redden. 



22

Reparatie / Verkoop
Antieke Friese en
Franse klokken

H. Otten
0314 359213
www.het-oerlement.nl

Tijd is bijzaak,
kwaliteit hoofdzaak!

HET OERLEMENT

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

AnyTyme d‛Olde ScholeAnyTyme d‛Olde ScholeAnyTyme d‛Olde Schole

Rijksweg 88, Laag-Keppel

Tel.: 0314-380050
www.anytymeoldeschole.nl

Friet 

“SUPERBOER”

uit eigen
 keuken!
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De winter loopt weer op zijn einde. Dit luidt het begin van een nieuwe lente in. 

Eindelijk kunnen we weer naar buiten zonder te veranderen in ijslolly’s. En er is 

genoeg te doen! Zo is het hoog tijd om orde op zaken te stellen in de tuin. En wat 

is er nou mooier  dan naar buiten te gaan en alles uit te zien komen en in bloei te 

zien staan. Daarom ook een paar wandeltips. 

Ulenpasroute

De Ulenpasroute is een zeven kilometer lange wande-

ling in de omgeving van Hoog-Keppel en Drempt. Deze 

tocht loopt onder andere langs Kasteel De Ulenpas. Het is 

niet mogelijk om het kasteel van binnen te bekijken, maar 

de bosrijke omgeving maakt deze wandeling meer dan 

de moeite waard. De start is op de Van Panhuysbrink in 

Hoog-Keppel.

Kolkenkring

Deze vier en een halve kilometer lange route leidt je 

langs de kolken in het bos tussen Hummelo en 

Laag-Keppel. Centraal punt in dit gebied is

De Wrangebult, deze heuvel biedt je een fraai uitzicht 

over de dichtbegroeide omgeving. Volgens de 

overlevering spookt het in deze omgeving, wat deze 

wandeling een mysterieus tintje geeft. De wandeling start 

bij De Gouden Leeuw in Laag-Keppel. 

Domineeswandeling

Dit is een twee kilometer lange wandeling over het 

landgoed Enghuizen. Voor degenen die geen zin hebben 

om veel kilometers te lopen is dit ideaal. De wandeling 

begint en eindigt bij De Gouden Karper in Hummelo.

Onkruid

Verwijder het onkruid. In de loop de van de winter is er mogelijk wat 

onkruid in de tuin verschenen dat nu kan worden verwijderd. Blijf dit 

wel regelmatig doen.

Plantenresten

Haal de droge bloeistengels en plantenresten weg. Om de planten 

meer ruimte te geven om te groeien, dienen eerst de slechtere stukken 

weggehaald te worden.

Snoeien

Tijd om te snoeien! Pas wel op dat je de juiste lengtes aanhoudt, want 

elke plant dient op een andere wijze te worden gesnoeid.

Bemesten

Bemest de tuin. In maart/april is het nuttig om de planten te bemesten 

met goede basisbemesting. Op deze manier wordt de grond vrucht-

baarder, waardoor je eerder kunt genieten van een fraaie tuin.

Hedera

Plant een Hedera. Deze plant, ook wel klimop 

genoemd, kan goed 

in de lente worden 

geplant. Het wordt 

vaak gebruikt als 

afscheiding van een 

tuin. De plant groeit 

snel en zorgt voor 

een fraaie groenblij-

vende afscheiding. 

Bovendien vergt 

deze plant niet erg 

veel onderhoud. 

Wandelen
Toegegeven, aan de Grand Canyon en de Noorse � orden 

kan de Achterhoek niet tippen, maar toch is een wandeling 

in onze eigen omgeving meer dan de moeite waard. Omdat 

niet iedereen weet waar de mooiste plekken te vinden zijn, 

staan hieronder enkele fraaie wandelingen aangegeven. Ze 

zijn alle drie te maken door de paaltjes met de donkerblauw 

gekleurde vlakken te volgen.

Tuinieren
De afgelopen maanden was het geen pretje om in de tuin te werken. Lage 

temperaturen hielden ons binnen, maar nu zijn er geen excuses meer om 

niks aan de tuin te doen. Tijd om weer groene vingers te krijgen!

Niet vergeten!
En tot slot, vergeet ook de 
Kunstwandelroute 
niet. Van 21 april tot en met 13 juni op het landgoed 
Enghuizen. 

En om inspiratie op te doen

Open tuindagen De Warande

Deze bostuin met stinzenplanten is te vinden aan de 

Jan de Jagerlaan 2 in Laag-Keppel. De tuin is  geopend 

op de zondagen 27 maart en 3, 10 en 17 april. Op 

tweede paasdag, maandag 25 april en tot slot op 

zaterdag 7 en zondag 8 mei. 

Openingstijd: 13.00-17.00 uur.

Voorjaarsplanten ruilbeurs

Op zaterdag 16 april van 12.00-14.30 uur is het 

mogelijk overtollige planten te ruilen en een aanvul-

ling te vinden voor de eigen tuin tijdens de voorjaars-

planten ruilbeurs. Alles met gesloten beurs! 

Adres: Kerkstraat 3 in Voor-Drempt. 

Tekst: Jasper Hazelaar

Lentetips



24

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Wij zijn uw bank.

Spaarwensen?
 

én een koffiemok 

cadeau bij een

storting van € 500

of meer.**

Marti Bulten
Bronkhorsterweg 3
7221 AA Steenderen
T (0575) 45 19 78
E marti.bulten@upcmail.nl
I www.regiobank.nl
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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!
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Advies voor uw 
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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!

Wittehemelweg 16 

6996 AZ Drempt

a.vanos2@upcmail.nl

Tako van Os
06-51922252

Bestrating         Riolering         Grondwerk
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Gijs Jolink

De week van:

22.00 uur  In kantine frisje drinken en even lekker sprekken. 

23.20 uur Naar bed.

Dinsdag 18/01
07.00 uur  Opstaan. De Jolink-boys slapen verbazingwekkend 

nog, dus even lekker in bad. Ontbijten en fi etsen met 

mijn hond Plato, de grote denker. Harde regen, bah!

08.20 uur  Naar kantoor met de auto, ik ben een tissue… Bezig 

met theaterprogramma ZC en ZC buitenland. Ma-

nagement van Black Crowes wil weer meer geld, en in 

dollars. Wel cool dat het nu eindelijk door lijkt te gaan. 

Cohen en ik zijn groot fan van deze band.

11.00 uur  Fotosessie voor het AD. Heb op verzoek een door ons 

ooit al eens gemaakt De Graafschap shirtje met de 

opdruk ‘Rikie Nijman keukens’ aangedaan.

12.00 uur  Met testpanel broodje falafel proeven van de cateraar 

Ufuk Topuz voor ZC. Was lekker. Vegetarisch. Maneger 

Nijman: ‘Het broodje was wel lekker.’ Haha! Daarna 

verhaal historie ZC-verhaal afgemaakt.

14.00 uur  Brainstorm ZC-journaal. We willen de dagelijkse tv-

uitzendingen veel gekker, leuker en bizar, zoals de ZC 

zelf zeg maar. Maar wat is dan leuk, bizar en grappig? 

Hiervoor heb ik met Pieter wat dingen verzonnen. 

Bijvoorbeeld: Tante Rikie belt vanuit haar draagstoel de 

net weggejaagde president van Tunesië: ‘Hee Ben! Is 

het bij jou ook al zo’n chaos?’

Maandag 17/01
07.30 uur  Heb me verslapen. Toen Maaike (vriendin), Freek en 

Joep (onze zoontjes, resp. 2 en 1) wakker gemaakt. 

Douchen, ontbijten en fi etsen met de hond.

08.30 uur  Freek naar peuterspeelzaal brengen in Hummelo voor 

eerste schooldag! Freek had samen met papa een hele 

hoge toren gebouwd al voor de klas openging. Toen 

het tijd was te gaan, zei Freek: “Ajo papa, ajo mama.” 

Papa was trots!

09.10 uur  Aanschuiven bij kantooroverleg op de Feestfabriek 

Alles Komt Goed. Maandagochtend nemen we altijd 

met alle collega’s de week door. De rest van de 

 ochtend achter de PC werken.

13.00 uur  Gezamenlijk lunchen met de collega’s; elke dag wordt 

er brood en beleg gehaald bij de supermarkt.

14.00 uur  Wekelijkse voortgang promotie, marketing en spon-

soring met hoofd promo en commercieel directeur. 

Daarna voor de Zwarte Cross (ZC) website de tekst 

‘Zwarte Cross historie’ bijgewerkt en mail weggewerkt.

17.30 uur  Naar huis, eten, Freek en Joep in bad doen. Daarna al 

het water van vloer opdweilen.

19.30 uur  Voetballen met FC HALVU op de Bezelhorst. 

Partijtje 3 tegen 4, lage opkomst. Ik speelde tegen 

Maneger Nijman, Frank van Dijk, Bart Draaijer en 

Marcel van de Grolsch. Gelukkig gewonnen! 

Wel last van longen en slechte conditie.

Gijs Jolink (39) is bekend van Jovink & the Voederbietels en speelt daarnaast 

samen met vader Bennie Jolink in de Motorband. Is mede-eigenaar van Feestfabriek 

Alles Komt Goed bv, de evenemententak van Jovink & the Voederbietels die o.a. 

de Zwarte Cross en het Achterhoeks Klasse Gala organiseert en onlangs het 

35-jarig jubileum van Normaal in Hummelo. Hij voetbalde vroeger bij H en K 

en is na zijn studie weer in Hummelo gaan wonen. Via zijn dagboek geeft 

hij een inkijkje in zijn dagelijks leven.
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Na de wedstrijd  

gelijk interviews  

voor de camera  

en daarna  

20 minuten  

uitlopen...

15.30 uur  Van alles tegelijk gedaan waarvan je later zegt:

‘Wat heb ik nu eigenlijk precies gedaan?’  

Ook niks echt afgemaakt volgens mij. 

17.45 uur Naar huus.

18.00 uur  Eten, met kinderen spelen en wat huishoudelijke 

dingen doen, zoals afwasmachine uitpakken, planten 

water geven, vuilnis doen, hout halen en speksteenka-

chel aansteken.

19.00 uur  Samen met Maaike Freek en Joep naar bed brengen. 

Daarna krant lezen in stoel met leeslamp. Die staat hier 

sinds een paar weken, maar vanavond zit ik er voor het 

eerst. Ik kan geen krant ongelezen weggooien, dus 

van een hele week kranten door gebladerd. Vader leest 

krant in de leesstoel, met leeslamp: net echt, haha!

21.00 uur   Eindelijk slapen de brekkers. We moesten wel tien 

keer terug. Voor Freek het bed met spijlen weer uit de 

schuur gehaald, want hij bleef maar uit bed klimmen. 

Daarna weer aan het werk, wat achterstallige mail 

weggewerkt.

22.45 uur  Wandelen met Plato door de Kruusberg. Wees niet 

bang dat je hier iemand tegen komt op dit tijdstip! Na 

zitten denken over hoe het ZC-boek weer vlot te trek-

ken. Wel wat ideeën over. Nooit opgeven die strijd.

00.10 uur Naar bed.

Woensdag 19/01
07.00 uur  De Hummelse hei ontwaakt. Nog even een kwartiertje 

blijven liggen, wordt 25 minuten: Shit! Snel douchen, 

samen ontbijten en fietsen met hond.

08. 20 uur  Met auto naar Feestfabriek. Kan weer niet fietsen, want 

heb auto nodig die dag. 

09.00 uur  Koffie-uurtje; wekelijks directieoverleg. Drukke agenda: 

nacalculatie ZC, budgetbepaling 2011 en opstarten  

begroting 2011 met boekhouder Ik Jan Schreurs alias 

Johnny Cash. Daarna ZC buitenland, afbreekmunten 

Dutchband (100% afbreekbaar) en evenementenkalender 

2011. Agenda niet afgekregen i.v.m. andere afspraken.  

Cohen was er niet bij. Die doet deze week mee aan de 

Arctic Challenge naar de Noordpool.

12.30 uur  Vertrek naar Hilversum. Carpoolen vanaf Arnhem. 

Onderweg het strijdplan precies doorgenomen.  

Helaas geen tijd meer voor lunchen.  

Banaan van Pieter gekregen.

14.00 uur  Meeting met VPRO op mediapark. Ging moeizaam in 

begin! Veel te grote groep ook: 7 man. Daarna afspraak 

met communicatie VPRO. 

18.45 uur Thuis. Eten. Maaike had op mij gewacht, aardig!

19.00 uur  Even quality-time. Ben moe. Eerst maar even wandelen 

met Plato naar camping Jena. Elke keer in donker  

vertrekken en ’s avonds in donker thuiskomen is maar niks. 

Bijna aangereden door Herman Nijman zonder licht, dat 

was dan wel weer grappig. Daarna nog even met de boys 

spelen. Maaike brengt kinderen naar bed.

20.00 uur  Kinderen liggen in bed. Vanavond lekker vrij samen met 

Maaike. Samen met een wijntje naar de film over die neger 

gekeken die helemaal aan lager wal raakte, maar er op 

eigen kracht toch weer bovenop kwam. Beetje klef, maar 

toen zoonlief ook nog eens zijn enige speelgoed  

‘Mr. America’ verloor, moesten Maaike en ik wel een  

traantje wegpinken.

23.30 uur Naar bed.

Donderdag 20/01
07.15 uur  Opstaan. Douchen, samen ontbijten en fietsen met Plato.

08.05 uur Met de fiets naar Hengel.

08.30 uur D’r an!

09.00 uur  Afspraak met Rinaldo Klein Bleumink, samen met Japh 

(Hummel rules!).

10.00 uur  Tekening ZC 2011 doornemen met Japh, zodat vergun-

ning aangevraagd kan worden.

11.00 uur  Theaterlijst afmaken met Erik 2.0. In meeting commissie 

vorige week niet afgekregen. Zo ‘n 1000 theaterartiesten 

programmeren is geen sinecure. Heb verzonnen om 

Janine Jansen op ZC voor cursus ‘Viool voor beginnende 

liefhebbers’ te vragen. Leuke vrouw lijkt me dat!

12.45 uur  Lunch. Mooi moment om even lekker te sprekken!

14.00 uur  Donderdagmiddag: P&S-en! Wekelijkse Programma & 

Sfeer vergadering met Dinand (Flappie), Erik 2.0 en Japh. 

Voortgang muziek (De Staat eindelijk geboekt), stunts 

(we willen met motor over het hoofdpodium springen, 

stoer!), cross (we willen een ballenbak van de Berenkuil 

maken met gekleurde strandballen, 5.000 stuks!), theater, 

aankleding terrein doorgenomen (idee: een gigantisch 

peper en zout stel maken van brokkensilo’s achter het ZC-

restaurant). Wilde de meeting wat korter houden, zodat ik 

nog wat andere dingen kon doen, maar duurde tot 16.50 

uur. Was wel weer leuk!

17.10 uur Gefietst in het licht, voor het eerst dit jaar. Lekker!

18.00 uur  Eten. Mijn moeder eet mee. Freek en Joep zijn gek 

op oma. Daarna lekker samen met de boys spelen en 

pyjama’s aandoen. Een kerel uit Lochem komt de oude 
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Roomstraat 11a - 6996 DX Drempt
Tel. (0314) 38 20 09
Mobiel 06-22149011
E-mail: hteunissen@versatel

Restauratie / renovatie
Binnen- en buitenwerk

Wandafwerking
Beglazing, enkel en isolerend

Nieuwstad 45, 7201 NL Zutphen. Tel. 0575-543202

Zutphen-Emmerikseweg 46 7223 DG Baak. Tel. 0575-551000

ELIESEN BaaK - ZUTPHEN

Hako Autosmart
International

Professionals in Reinigings/Ontvettings
en Poetsmiddelen

Hans Kooij
www.hako-autosmart.nl

Mob. 06-25050583 - Fax 0313-484857

WWW.WIMSTEINTJES.NL

Bij ons bent u aan het juiste adres voor:

Autorijles schakel en automaat

Motorrijles

Bromfietsrijles

Spoedopleidingen

WWW.WIMSTEINTJES.NL
Dreef 34 • 6996 BB Drempt • Tel. 0313 - 47 49 46 
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waterpomp, verkocht via Marktplaats 

ophalen en betalen. Nieuw racepak  

van het Harder! testteam (Minkhorst, 

Boesveld, Jolink) aan mijn moeder 

laten zien: ‘Is dat om te crossen?’ 

 Mijn moeder geeft duidelijk niets om motoren…

19.00 uur  Papa avond. Maaike gaat sporten. Nog een paar keer 

terug naar de brekkers. Ondertussen weer aan het 

werk gegaan op de laptop in de kamer. Lekker plaatje 

 erbij opgezet. 

Vrijdag 21/1
07.15 uur  Opstaan. Douchen, samen ontbijten en fi etsen met 

Plato. Freek gaat vandaag voor het eerst naar Juf 

Minka, dus hij kan de pens vast natmaken! 

08.05 uur Met fi ets naar Hengel. Koud, het vriest goed.

08.30 uur D’r an!

10.30 uur  Afspraak Mototaal over samenwerking ZC op het 

gebied van social media. Deze heren zijn o.a. eigenaar 

van de sites Oliepeil.nl, Nieuwsmotor.nl, Motorklik.nl 

en Zooka.tv.

12.30 uur  Vrijdag warme hapjes! Groenteburger, loempia én 

kipcorn met hete saus. Lekker.

13.15 uur  Nog 2 uurtjes om TO-DO-list van deze week af te 

krijgen voor volgende meeting. Gas d’r bij dus!

15.00 uur  Wekelijkse promo voortgang. Is eigenlijk 

dinsdagochtend, maar kon deze week niet. 17.00 uur 

Naar huis. Heb TO-DO-list niet afgekregen. Doe deze 

keer helaas niet mee aan de vrijdagmiddagborrel, 

geen tijd. Thuis meteen douchen en met de kinderen 

in de auto naar oma Ria, de moeder van Maaike, in 

Laren. Freek & Joep slapen daar. Maaike gaat naar 

vriendinnen in Utrecht en ik naar Winterswijk. 

18.15 uur Eten.

18.45 uur  Vertrek naar Winterswijk. Drie kwartier rijden binnen 

de Achterhoek!! 

19.30 uur  Aankomst bij theater De Storm. Hier zit ik vanavond 

in de jury van ‘On Stage’; een zoektocht naar Achter-

hoeks talent op het gebied van muziek en theater. 

De voorselectie was goed, er zat geen rommel tussen 

gelukkig. Er zit talent in de Achterhoek! Na uitslag 

bekend te hebben gemaakt, vol gas naar huis.

00.20 uur  Thuis. Maaike was ook net thuis. Nog ff  wat gedron-

ken samen. Toen met Plato gewandeld en naar bed 

gegaan. Maaike heeft fi nale van Voice of Holland die 

avond opgenomen en gekeken. Ik volg die onzin niet.

Zaterdag 22-01
Opa Bennie en oma Ellie komen vandaag terug van vakantie op 

Jamaica. De boys vinden het super om ze weer te zien. 

Mijn vader liep in een fl uorescerend groen/geel trainingspak 

met de sportschoenen van Usain Bolt en een rastapet van Bob 

Marley; hoe older, hoe gekker. Mijn vader en ik blijken allebei dol 

op reggae te zijn! Daar ga ik iets leuks mee doen ooit. Misschien 

voor de reggaeweide. Ellie had op de terugreis zo veel last gehad 

van zware turbulentie dat ze haar testament in de binnenkant van 

een boek had geschreven, haha! Ik heb lekkere pasta gemaakt 

met verse tijm en rozemarijn uit de tuin. Terwijl ik kook mag Freek 

tv kijken. Op de zender Veronica / Disney is een kinderdramafi lm 

over een meisje dat wil motorcrossen en zich daarom als jongen 

voordoet. Hij/zij rijdt Suzuki. Freek lijkt zich te kunnen verplaatsen 

in het drama, hij zit aan de buis gekluisterd. ‘Kijk papa!’ Hij krijst de 

hele keet bij mekaar als hij aan tafel gezet wordt. Het motordrama 

schijnt interessanter te zijn dan de verse kruiden!

’s Avonds Hail! Hail! Rock ‘N’ Roll van Chuck Berry gekeken met 

Maaike. Die DVD heb ik al eens gekregen van mijn oom Fred, maar 

was er nog niet aan toegekomen. Geweldig!!! Een ode van Keith 

Richards aan de uitvinder van de R&R, ter gelegenheid van Berry’s 

60e verjaardag. Als er die avond in 1986 een bom was gevallen op 

die zaal in St. Louis was in één klap R&R dood geweest. Keith speelt 

bijna de hele avond slaggitaar en probeert iedereen in dezelfde 

toonsoort te laten spelen, omdat hij wil dat voor het eerst een op-

name van Chuck Berry goed wordt. Ik ga hier iets tofs mee doen: 

een ZC-canon schrijven in het ZC Magazine Harder! over Chuck 

Berry, inspiratiebron voor Stones, Beatles, Clapton, Springsteen, 

AC/DC, alle grote rockbands. Maar ook voor Normaal, Jovink en 

Motorband, dichterbij huis. Deze DVD is een aanrader voor 

iedereen die van een van bovenstaande bands houdt! 

Zondag 23-01
Eerst een paar uurtjes gewerkt en toen met Freek en Joep naar het 

muziekhok. Dat vinden ze heel leuk. Freek heeft op 2-jarige leeftijd 

zijn eerste tekst al geschreven en nog een geestige ook. Op de 

melodie van Woezel en Pip (zijn de allerbeste vriendjes van elkaar) 

had ik gemaakt: Frekie en Joep. Freek op zijn beurt veranderde dat 

weer in: chopper en poep, zijn de allerbeste vriendjes van elkaar. 

Ik denk dat hij van opa geleerd heeft dat een chopper de aller 

achterlijkste motor is die er bestaat. Met de Motorband zingen we 

niet voor niets: ‘Touren op een chopper dut alleen een idioot, as ze 

harder ri-jt as 100 dan waait ze in de sloot!’

Zondagmiddag naar de verjaardag van mijn invalide nichtje, een 

dochter van de broer van mijn moeder. Ze is 35 geworden en dat 

moet natuurlijk gevierd worden. Ik ga er elk jaar heen. Iedereen van 

de familie is er, mooie opkomst. We hebben ook alle instrumenten 

meegenomen, want er gaat goed gejamd worden. Jeltje geniet 

met volle teugen. Ze zit in ’s Heeren Loo in Ermelo, deze week in 

het landelijke nieuws vanwege die vastgebonden jongen. Toen de 

huisgenoten van Jeltje op het feestje kwamen, bonsde een van 

de jongens fatsoenlijk op de deur. ‘Hee Brandon!’, zei een van mijn 

tantes. Hahaha!

Nog een gedeelte van Studio Sport gezien bij thuiskomst. De 

Graafschap heeft Feyenoord smeer gegeven in de Kuip. Mooi! 

Geen woorden, maar daden… Zondagavond lekker gechild. Toen 

de kinderen in bed lagen hebben Maaike en ik een lekker knalpotje 

gedronken bij de kachel. Op naar de volgende week.

Henk T
eunisse

n

Roomstraat 11a - 6996 DX Drempt
Tel. (0314) 38 20 09
Mobiel 06-22149011
E-mail: hteunissen@versatel

Restauratie / renovatie
Binnen- en buitenwerk

Wandafwerking
Beglazing, enkel en isolerend

.WIMSTEINTJES.NL
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Meipoortstraat 4  •  Doesburg  •  www.ter-steeg.eu

Zomerweg 21, 6996 DP Drempt, Tel.: 0313 - 472 722

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

C. SEEGERS

Rijwielen

Skelters

Electrofietsen v/a € 1299,-

Trampoline’s

Uitvaartverzorging

PATRIMONIUM

( lid Nardus)

Dag en nacht bereikbaar 

tel.: 0313-474909

Rouwcentrum:  Meipoortstraat 74, Doesburg

inlichtingen en administratie: 0313-475787

www.patrimoniumdoesburg.nl

Dames- en Herenkapsalon
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Dames- en Herenkapsalon
Kerkplein 2 Drempt.

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

Bel  voor  een  afspraak : 06-15340643.

www.lilahairdesign.nl
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Marinus  
Trentelman, 
81 jaar en nog elke 
dag sporten
Tekst: Ank van Campen

Foto’s: Wim van Hof
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Zijn passie voor bewegen 

deelt Marinus Trentelman 

elke vrijdagmorgen met 

de bewoners van Hyn-

dendael. Na de koffi  e zet 

hij de stoelen in een kring 

en roept:’Dames en heren, 

kom op, we gaan begin-

nen!’ om vervolgens zijn 

gymles te vullen met arm-, 

nek- en beenoefeningen 

en een spel met een bal. 

Wat een inspirerende man!

‘Ik kom uit een gezin 
          van dertien kinderen 
 en alleen mijn broer en ik 
     hielden ons met sport bezig’

‘Als ik wat doe, doe ik het goed. Anders 

kom je er nooit’. Deze uitspraak typeert 

Marinus Trentelman. Of het nu gaat over 

de zorg die hij zijn vrouw biedt of over 

zijn passies hardlopen en fi etsen, in alles 

streeft hij nog altijd naar verbetering en 

het hoogst haalbare.

Marinus ziet er sportief uit. Dat valt me direct op als hij mij 

begroet en mij de gezellige woonkamer van de aanleunwoning 

bij Hyndendael binnenlaat. Terwijl hij voor de koffi  e zorgt, heb 

ik gelegenheid om met zijn vrouw Mimi kennis te maken. 

Vervolgens heeft Marinus geen aansporing nodig om uitgebreid 

te vertellen over zijn grote passies: hardlopen en fi etsen. Elke 

dag blijkt hij 5 kilometer te hardlopen of een kilometertje of 40 

te fi etsen. Als 81-jarige draait hij daar zijn hand niet voor om en 

vindt dit heel vanzelfsprekend.

Zijn dagen verlopen volgens een vast ritme. En dat betekent om 

zes uur opstaan. De ochtenden gebruikt hij om voor zijn vrouw 

te zorgen en huishoudelijk werk te doen. Nadat hij zijn vrouw 

na het middageten in bed heeft geholpen, heeft hij tijd om te 

kunnen sporten. 

‘Met al die sneeuw rond kerst en de jaarwisseling trainde ik thuis 

op m’n hometrainer. Kom maar even mee naar boven, dan laat ik 

je zien waar ik dat doe.’ 

In de betreff ende kamer – met in het midden de hometrainer 

– is alles netjes geordend. Aan een balk hangt een verzameling 

kleurrijke petjes. Het zijn dezelfde petjes die hij draagt op de vele 

foto’s die hier hangen, of hij nou fi etst of loopt. Een kledingrek vol 

met de nieuwste shirtjes en trainingsjacks neemt een belangrijke 

plaats in. Hier, op deze plek kan hij inderdaad ongestoord trainen. 

Ik vraag hem waar die passie vandaan komt. ‘Ik kom uit een 

gezin van dertien kinderen en alleen mijn broer en ik hielden 

ons met sport bezig’, antwoordt Marinus. ‘Ik begon al vroeg met 

sporten. Voetballen bij de Dierense Boys en als extra training 

elke dag hardlopen. Ik ging daarvoor naar de Posbank en liep 

dan een kilometer of tien, twaalf. Maar ook ging ik fi etsen met 

de ‘agrariërs uut Achter-Drempt’. Posbank, Peeskesbult en dan zo 

hard mogelijk.’

‘Luik-Bastenaken-Luik heb ik drie keer gereden en 32 keer de Vale 

Ouwe. De laatste keer was in 2010. Mijn favoriete loopafstand is 

de halve marathon’, vervolgt hij ‘en als ik meedoe, dan wil ik 

winnen.’ Marinus won De Wageningse Berg-loop en de Bulten-

loop in Kilder. En ook in Duitsland won hij wedstrijden. Zijn 

prijzenkast is er het bewijs van: die staat vol met bekers en 

medailles. Ook zijn plakboeken zien er indrukwekkend uit.

‘Een lot uut de lotterie’, zegt Mimi over hem, als we later weer 

beneden zijn. Ze moeten er beiden hartelijk om lachen. Mimi 

heeft haar man altijd gevolgd en is overduidelijk trots op hem.

Marinus geeft aan het geluk te hebben dat hij gezond is en zijn 

lichaam goed kent. Zijn recept: ‘hard trainen, rek-, strek- en 

spierversterkende oefeningen en op tijd rust nemen.’ Hij 

vergelijkt het met zijn wedstrijdduiven – dertig jaar gedaan en 

daarmee veel eerste prijzen gewonnen – ‘goed trainen, goed 

eten, goed slapen.’ Over zijn techniek kan hij heel kort zijn: 

‘ik heb nooit opmerkingen gehad over mijn loop. Ik loop netjes 

en constant. Tijdens de herfstlopen in Wehl in 2009 liep ik de 

5 kilometer. Dat waren drie wedstrijden in drie weken, met als 

eindtijden 27.11, 26.29 en 26.43.

Nog altijd is Marinus lid van atletiekvereniging Argo in 

Doetinchem en traint daar één of twee keer in de week. 

Daarnaast loopt hij elke zaterdag vanuit Hoog-Keppel met een 

wisselende groep hardlopers nog zo’n 10 kilometer. 

‘Hie löp mooi’, zeggen ze dan. En nog steeds probeert Marinus 

ook hier om als eerste aan te komen.
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Vanaf deze zomer bent u in de weekenden welkom aan de Broekstraat 2 

en bij het TOP Laag-Keppel voor een vers geschept ijsje uit onze ijsvitrine 

met 13 smaken of een literverpakking voor thuis.  

Informatie over  bezichtiging van ons bedrijf en openingstijden 

gedurende het seizoen vind u op  www.ijsvandesteenoven.nl

Gespecialiseerd in 

haaraanvulling op maat.

Totale haaraanvulling voor dames, 

heren en kinderen.

Privacy gegarandeerd. 

Behandeling volgens afspraak.

Tel.: 0575-452524 (Geert)

E: info@haarwerkreintjes.nl     

I: www.haarwerkreintjes.nl

Dames- en Herenkapsalon:

Behandeling volgens afspraak.

Tel: 0575 - 452220

Dorien en medewerksters

Zutphen-Emmerikseweg 6, 7227 DL Toldijk

Haarwerkboetiek

Reintjes
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Eef Oost (45) is veel met eten bezig, zowel beroepsmatig als privé. 

Thuis neemt hij voor de maaltijden graag ruim de tijd, terwijl hij voor 

zijn werk in de fastfoodsector zit. Op dinsdag, woensdag, donder-

dag en vrijdag staat hij met zijn frituurwagen op industrieterrein 

Grutbroek in Doetinchem, op zaterdag en zondag staat hij in Voor-

Drempt. En af en toe staat hij met zijn wagen ook nog op feesten.

Ook thuis aan de Rijksweg is het Eef die in de keuken de scepter 

zwaait. Hij verzorgt voor zijn huisgenoten de maaltijden.

’s Ochtends tussen half negen en negen begint dat met het 

ontbijt: tafel dekken, alles op tafel, iedere ochtend vers geperste 

jus d’orange. ‘Vanaf het aanrecht ontbijten vind ik helemaal niks. 

Dat gebeurt hier dan ook nooit. Meestal zijn we met tweeën hier, 

soms met drieën. We ontbijten altijd samen. Dat half uur zitten 

we ook echt aan tafel, we nemen de tijd.’

De lunch is veel losser. Door de week werkt Eef van half twaalf 

tot twee uur. Op zaterdag van half elf tot negen uur ’s avonds en 

op zondag van twee tot negen. ‘Om echt te lunchen heb ik geen 

tijd. Dan moet ik geld verdienen. Ik eet dan wat tussen twee en 

drie uur, soms wordt het ook wel pas half vier. Dat zijn dan twee 

boterhammen met kaas, vrij simpel.’

’s Avonds wordt er dan weer echt goed gegeten. Daarvoor ne-

men Eef en zijn partner weer de tijd. ‘Minstens een half uur, fl esje 

wijn erbij. De televisie blijft onder het eten uit.’

In huize Oost wordt serieus gekookt; degelijke maaltijden met 

goede, verse ingrediënten. In de regel is dat dan alleen een 

hoofdgerecht, geen soep vooraf of een toetje na. ‘Als we gasten 

hebben, dan maak ik wél een voorgerecht, soms ook een tus-

sengerecht. Maar normaal alleen een hoofdgerecht.’

Dat kan de ene keer boerenkoolstamppot zijn of ook Rendang, 

Indonesisch met rundvlees en kokos. Verder salades, vlees, vis. 

‘Sauzen maak ik meestal zelf, al zag ik laatst dat er ook goede 

kant-en-klare sauzen op de markt zijn gekomen met goede, 

verse ingrediënten. Ik vind het soms ook wel lastig om alle krui-

den zelf in huis te hebben.’ Wat ze ook lekker vinden is aardap-

pelen met groente en gehaktballen. Die maakt Eef dan zelf. ‘Dat is 

lekkerder dan wanneer ik ze uit de zaak pak.’

Zou het dan niet wat zijn om ook voor de patatkraam de gehakt-

ballen zelf te gaan maken? Voor wie graag kookt moet dat toch 

een uitdaging zijn. ‘Dat gaat moeilijk. Ik heb alleen mijn wagen, 

geen cafetaria met een open keuken waar ik ze tussen het an-

dere werk door zou kunnen maken. Het zou me nu een dag per 

week extra kosten om driehonderd gehaktballen te maken. Maar 

ik denk er nog weleens aan; in het begin heb ik het wel gedaan, 

dat waren toen 25 balletjes per week.’

Zijn kookboodschappen doet Eef Oost bij de C1000, de Spar 

en bij de Makro.  ‘Voor vis is de Makro goed, ik ben met vis erg 

zorgvuldig. Voor vis kun je trouwens ook goed bij Kelderman in 

Doesburg terecht. Daar durf ik wel vis te kopen.’

Eet Eef Oost na 23 jaar zelf nog wel eens frites? 

‘Ja, iedere week eet ik wel een keer frites. Meestal op zaterdag of 

zondag, wanneer ik ook voor het avondeten niet thuis ben. De 

ene dag frites, de andere dag een loempia of zo.’

Hoe wordt er gegeten in onze omgeving, uitgebreid 

gezamenlijk of vlug vlug vanaf het aanrecht? Wat is 

de eetcultuur in de huishoudens om ons heen? 

We namen een kijkje bij Eef Oost in Hummelo.

‘De televisie 
blijft onder 
het eten uit’
Tekst: Leo Tholhuijsen

Foto’s: Wim van Hof

Zuurkool-

recept 

van Eef Oost

voor 4 personen

500 gram zuurkool

500 gram gehakt

1 kg aardappelen

4 eetlepels zure room

100 gram geraspte kaas 

één gesnipperde ui

één eetlepel chilipoeder

 

De oven voorverwarmen op 225 graden.

We nemen een ovenschaal waar we onderin de zuurkool 

mengen met 2 eetlepels zure room. Het gehakt samen met 

de versnipperde ui aanbakken, niet te lang want dan wordt 

die te droog en het moet rul zijn (dus los), en de chilipoeder 

erdoorheen mengen. Als het gehakt dus iets gaar is, dit over 

de zuurkool verspreiden. Aardappelen koken totdat ze net iets 

gaar zijn, dan kunnen ze gestampt worden o.a. met wat vocht 

van de aardappelen en de overige twee eetlepels zure room. De 

puree vermengen met 75 gram oude kaas. Dit over het gehakt 

verdelen en met een vork de puree wat groeven geven waardoor 

de groeven wat harder gebakken worden in de oven. De 25 

gram overgebleven kaas verdelen over het geheel en dan kan de 

schaal de oven in. 20 minuten later is het gerecht sowieso klaar, 

misschien voor een nog mooier korstje nog even de grill aan 

voor 1 of 2 minuutjes. Voeg naar behoefte wat zout of peper toe. 

En dan smullen maar.

Stevige zuurkoolschotel van Eef. Zet hem voor 

een nog mooier korstje even onder de grill.

‘Sauzen maak ik meestal zelf, al zag ik laatst dat er ook goede kant-en-klare 

sauzen op de markt zijn gekomen met goede, verse ingrediënten.’
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Pas als de zon aan kracht gaat winnen besef je dat het dit jaar toch 

echt nodig is om iets aan zonwering te gaan doen in en rond de 

woning. Maar het is ook de tijd dat veel meer mensen hier aan gaan 

denken. Alle reden dus om de topdrukte voor te zijn en je tijdig te 

laten informeren bij E&S Zonwering aan de Torenallee in Hummelo. 

Daar kom je er achter dat E&S Zonwering, dat sinds 1996 bestaat, 

veel meer doet dan verkopen en monteren van zonneschermen en 

alles wat daarmee te maken heeft. Het bedrijf aan de Torenallee 

heeft de afgelopen vijftien jaar een sterke naam op gebouwd. Daar-

door weten klanten uit de ruime regio, die loopt tot aan Deventer, 

Arnhem en de Duitse grens, het Hummelose E&S te vinden. 

Sterke groei

‘Toen we in 2003 vanuit Drempt hier naartoe kwamen hadden 

we een bestand van zo’n vijfhonderd klanten’, vertelt eigenaresse 

Sandra Naves. ‘In de afgelopen jaren is dat sterk gegroeid naar 

zo’n negenduizend. We zitten hier centraal op een goede locatie, 

dat betaalt zich uit.’ Met de groei van het klantenbestand is ook 

het assortiment sterk gegroeid. De klant kan bij E&S terecht voor 

uiteenlopende artikelen en voorzieningen die het wooncomfort 

versterken, zoals diverse typen markiezen, rolluiken, horren, 

lamellen maar ook garagedeuren, voordeuren, dakramen en 

veranda-overkappingen. 

Sandra: ‘In onze naam staat zonwering, maar we zijn al jaren veel 

breder actief dan de naam zegt. Maar er zijn nog altijd mensen 

die denken dat we alleen in zonneschermen doen. We hebben 

alles in huis om het comfort bij de klanten thuis te verhogen.’

Kwaliteit voorop

Kwaliteit staat voorop, blijkt uit haar uitleg. Het bedrijf voert 

A-merken zoals Verano (buitenzonwering), Luxafl ex (binnen-

zonwering), Somfy (besturingen) en Hörmann (garagedeuren), 

waarvan binnenkort veel meer is te zien in de showroom. 

Alle werkzaamheden (advies, ontwerp, montage en onderhoud) 

worden uitgevoerd door de eigen vakmensen, die voortdurend 

worden geschoold om op de hoogte te zijn van de nieuwste 

ontwikkelingen. 

‘Eigenlijk is alles wat we maken maatwerk’, zegt Sandra. 

‘We hebben alle kennis en vakmanschap in huis om het 

passend te maken en als er een poertje verzet moet worden 

doen wij dat ook.’

Meedenken

Onder de acht personeelsleden is ook een bouwkundig 

tekenaar, waarmee E&S Zonwering kennis in huis heeft die het 

gemakkelijker maakt vanaf het eerste moment met de klant mee 

te denken. Ook architecten en aannemers weten het 

E&S Zonwering verlengt vakkundig

en veelzijdig het buitenseizoen

advertorial
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Eigentijdse tuin-
elementen van 
schanskorven
Robuust en tijdloos met steen en staal 

De naam Robuust en Tijdloos is in maart 2010 niet zo maar gekozen voor 

de producten waarmee hovenier Ronald Oortgiesen een bijzondere 

impuls geeft aan het buitenleven. De strak vormgegeven en sfeervolle 

tuinelementen krijgen hun stoere uitstraling door gebruik te maken van 

schanskorven, gecombineerd met plateaus van gerecycled kunststof.  

Toen hij de robuuste tuinelementen bij de ontwerpster zag had hij direct 

al het idee dat de schanskorf een mooi product was in het verlengde 

van het pakket dat E&S Zonwering biedt, vertelt Ronald. Hij begon met 

een kleine showtuin, waarin hij enkele mogelijkheden liet zien zoals een 

bankje, een muur en een muur met haard. 

Ronald over de kwaliteit van de producten: ‘De schanskorven zijn 

gemaakt van gegalvaniseerd gaas en daarin komen Noorse hardstenen. 

Het gaas moet voldoende dikte hebben zodat je voorkomt dat het op 

den duur gaat uitbollen. Er is gekozen voor Noors hardsteen omdat daar 

geen aanslag op komt. Je hebt daarmee een onderhoudsvrij product.’

Verantwoord

De plateaus voor bijvoorbeeld zitbanken en tafels zijn gemaakt van 

gerecycled kunststof, niet alleen gemakkelijk schoon te houden maar 

ook nog eens een verantwoord product. In een folder is te zien dat 

er gekozen kan worden uit diverse elementen, die helemaal op maat 

worden gemaakt. Naast bankjes en muurtjes kan gedacht worden aan 

bloembakken, schuttingen, hangtafels, of een muurelement met haard of 

barbecue. ‘Ik heb onlangs nog het terras van een restaurant aangekleed 

inclusief een plek waar de gasten kunnen barbecueën’, geeft Ronald als 

voorbeeld. Voor informatie en advies komt hij bij de klant thuis en kan 

dan direct aangeven wat de mogelijkheden zijn. ‘De diverse elementen 

worden exact op maat gemaakt en kunnen met elkaar worden 

verbonden. Je kunt heel fl exibel inspelen op de wensen van de klant.

’ Het resultaat is een sfeervolle, strak vormgegeven eenheid met een 

trendy, eigentijdse uitstraling. 

Beplanting

Ook voor de verdere aankleding van tuin en terras komt Ronald met 

vakkundige adviezen. Als hovenier kan hij ook zorg dragen voor 

bijvoorbeeld het leveren van beplanting voor tuinen, snoeien van hagen 

en bomen, bemesting en het winterklaar maken van de tuin.

De showtuin van Robuust en Tijdloos is te vinden op de kleine 

binnenplaats bij E&S Zonwering aan de Torenallee 8 in Hummelo.

Voor meer informatie: 
Telefoon:  0314 389398

Mobiel:  06 48934237

E-mail:  robuustentijdloos@gmail.com

Info:   www.zonweringachterhoek.nl/index_bestanden/

 Robuusttijdloos.htm

Hummelose bedrijf steeds meer te vinden.

‘We willen de klanten graag helpen om het 

comfort in en om huis te verhogen’, zegt Sandra 

over de doelstelling van E&S Zonwering dat ‘Altijd 

vakkundig, verrassend veelzijdig’ als motto 

hanteert. Het past dan ook voortreff elijk bij het 

bedrijf om het aanbod uit te breiden met de 

stoere schanskorfdecoraties van Robuust & 

Tijdloos. ‘Zo kan iedereen zo lang mogelijk 

genieten van het buitenleven.’

Voor meer informatie:
Showroom E&S Zonwering: 

Torenallee 8 Hummelo

Telefoon:  0314-389393

E-mail:  verkoop@zonweringachterhoek.nl

Info:  www.zonweringachterhoek.nl
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Onder de deelnemers drie generaties Nusselder 

Opnieuw zullen drie generaties Nusselder meedoen aan de 

Keppelrun: Dirk (73), zijn schoondochter Corrie (46) en 

de kleinkinderen Mayke (13) en Luuk (11).

In alle voorgaande edities van de Keppelrun presteerden 

deze familieleden opmerkelijk goed. Zo ook in 2010: 

Dirk liet op de 5 kilometer een tijd van 23.19 noteren, 

Corrie werd 3e op de 10 kilometer en bij de Jeugdloop over 

1 kilometer werden zowel Mayke als Luuk eerste in hun 

leeftijdscategorie. Mede dankzij Mayke en Luuk won 

De Woordhof als best presterende basisschool bij de 

Jeugdloop al driemaal de wisselbeker en mocht zich in 2010 

opnieuw voor een jaar scholenkampioen van de gemeente 

Bronckhorst noemen.

Toen we deze familie opzochten, hadden ze net hun vaste 

zondagmorgentraining erop zitten: rek- en strekoefeningen 

en hardlopen in het bos op Landgoed Hagen. Bij de koffi  e 

schuift ook Erik aan, de echtgenoot van Corrie. (‘Nee, ik ben 

geen hardloper. Geef mij maar motorcrossen en mountain-

biken’). Er wordt enthousiast verteld. Overduidelijk is dat ze 

de passie voor hardlopen delen: hoe ze genieten van deze 

buitensport, van het zoeken naar uitdaging en het verbete-

ren van resultaten. 

Opnieuw zullen drie generaties 

Nusselder meedoen aan de 

Keppelrun: Dirk (73), zijn schoon-

dochter Corrie (46) en de klein-

kinderen Mayke (13) en Luuk (11).

Zondag 12 juni organiseert schaats- en skeelervereniging. De Hessenrijders voor de 

4e keer de Keppelrun. Deze prestatieloop over drie afstanden is uitgegroeid tot een 

professioneel, niet te missen hardloopevenement in de Achterhoek. Inmiddels heeft 

de Keppelrun ook landelijke bekendheid gekregen door de vermelding in het boekje 

De 100 leukste lopen van Nederland en België. 

Hoog-Keppel 
in teken van 
hardloop-
evenement
Tekst: Josée Postmaa

Foto’s: Wim van Hof, Pascal Teerink
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Hoe het allemaal begon 

Na jarenlang te hebben geschaatst, is Dirk zich rond zijn 50e 

meer op hardlopen en fi etsen gaan toeleggen. Duurloop bleek 

hem goed af te gaan en 10 jaar later liep hij zijn eerste marathon 

uit – ‘die van Rotterdam en dat zonder schema en niet eens zo 

goed voorbereid.’ Nadien liep hij nog meerdere marathons – zijn 

laatste was die van Berlijn. Inmiddels is hij ruim 20 jaar lid van 

Argo, de atletiekvereniging in Doetinchem en er trots op dat bij 

de 60 plussers zijn persoonlijke records nog steeds bovenaan 

staan. Nog altijd traint hij heel gedreven. Op donderdag bij Argo 

in de 50-plusgroep en op zondagmorgen met de familie. Inmid-

dels beginnen de jaren wel te tellen. Een langere herstelperiode 

na een prestatie en een beschadigde meniscus hebben ertoe 

geleid dat hij de 10 kilometer tegenwoordig mijdt en zich op de 

5 kilometer toelegt. ‘Het liefst wil ik altijd vooraan lopen. In de 

eerste 2500 meter blijf ik veel jongere lopers nog voor, maar in 

de 2e helft gaan ze me tegenwoordig voorbij. Als blijkt dat ik als 

‘veldvulling’ begin te fungeren, dan is het lopen van wedstrijden 

voor mij over.’

Corrie volleybalde vroeger op hoog niveau en richtte zich in de 

zomerperiode op triatlon (zwemmen, fi etsen en hardlopen). 

Rond haar twintigste ging zij zich steeds meer toeleggen op 

Zondag 

12 juni 2011 

de 4e Keppelrun

•  Prestatieloop over 5 en 10 kilometer 

• Jeugdloop over 1000 meter

•  Met warming-up en keppelcoaches 

voor de deelnemers aan de Jeugdloop 

•  Start en fi nish: Monumentenweg in 

Hoog-Keppel ter hoogte van de school

•  Starttijden: 

- 5 kilometer om  10.30 uur

- 10 kilometer om  11.15 uur 

- Jeugdloop om  12.30 uur

Voor info inschrijving en afhalen 

startnummers zie: 

www.keppelrun.nl

het hardlopen. Na haar entree in de Nusselder-familie vond 

schoonvader Dirk in haar een enthousiast trainingsmaatje. ‘Ik 

stelde haar een taart in het vooruitzicht, als zij mij ‘eruit zou 

weten te lopen’… ‘Gelukkig dat die belofte eenmalig was, 

want toen het eenmaal zover was, bleef ze dat doen.’ Inmid-

dels is ook Corrie ruim 20 jaar lid van Argo, traint daar 2x per 

week en laat ze op zaterdagmorgen 6-9 jarigen spelenderwijs 

kennismaken met atletiek. En naast de zondagmorgentraining 

met de familie, zwemt ze ook nog 1x per week. Luuk en Mayke 

doen sinds hun achtste aan atletiek. Ze zijn bescheiden over 

hun prestaties, maar blijken verdienstelijke leden te zijn van 

Argo. Niet alleen op de looponderdelen, maar ook bij speer-

werpen en hoog- en verspringen. ’s Winters wordt meegedaan 

aan de wintercrosscompetitie en van april tot begin oktober 

trainen zij 3 à 4 keer per week en hebben hun wedstrijden.  

Als familie kijken ze uit naar de komende Keppelrun. ‘Alles 

wat hardlopen zo leuk maakt, komt daarin samen’, zegt Corrie 

tenslotte, ‘lekker in de frisse lucht, een prachtig uitgezet par-

cours, inspanning en ontspanning tegelijk en dat alles in een 

sportieve en gezellige sfeer.’ 

Mayke: ‘Mijn opa is mijn 

grote voorbeeld’
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De rommelmarkt  in H

2

kt  in H
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Henk Kosstede en Gerrit Smeitink zijn vanaf het 

allereerste begin vrijwilliger bij dit evenement. Samen met 

Herms Huls, Ben Rulof en Henk Zweers hebben zij in 1976 

het idee geopperd om een markt te organiseren om extra 

inkomsten te genereren voor voetbalvereniging H en K. 

Zij kozen Hemelvaartsdag als vaste dag omdat er op die dag 

nog niet veel activiteiten waren in de nabije omgeving en 

omdat het dauwtrappen juist dan veel mensen in beweging 

bracht. Als locatie werd gekozen voor het plein voor het 

toenmalige gemeentehuis van Hummelo en Keppel.

Op deze allereerste rommelmarkt kwamen direct al enorm 

veel bezoekers af, met als gevolg dat de organisatoren na 

afl oop van vermoeidheid bijna niet meer rechtop konden 

staan.

Wie kent het niet? Je besluit op je vrije dag ergens 

heen te gaan en je belandt uiteindelijk heel ergens 

anders. Maar het is er niet minder leuk om.

Integendeel zelfs. Iets dergelijks overkomt velen 

van ons op Hemelvaartsdag. Eigenlijk was je 

helemaal niet van plan om naar de rommelmarkt 

van HC’03 te gaan, maar toch ga je nog even 

langs om te kijken wat er te doen is en wie er 

allemaal zijn. En ongemerkt blijf je langer hangen 

dan vooraf gedacht en was het weer heel gezellig. 

Al 35 jaar is de kunst-, antiek- en rommelmarkt 

in Hoog-Keppel, in de volksmond rommelmarkt 

genoemd, een begrip in de regio. 

Hoe is dit succes eigenlijk ontstaan? 

We spraken Henk Kosstede en Gerrit Smeitink 

hierover.

kt  in Hoog-Keppel, 

al 35 jaar een begrip

Tekst: Johan Volkers

Foto’s: Harold Pelgrom

Een hele organisatie

In de beginjaren was er nog geen sprake van een geoliede 

organisatie. De vrijwilligers kwamen vooraf een paar keer bij 

elkaar om het draaiboek door te nemen. De overige zaken die 

moesten worden afgestemd werden veelal tussendoor tijdens 

de geregelde ontmoetingen op de club besproken. 

Omdat het aanvankelijk een echte rommelmarkt was, 

betekende dit dat er ook spullen moesten worden 

aangeboden om te kunnen verkopen. Daartoe werd een 

ophaalsysteem gehanteerd waarbij op de zaterdag 

voorafgaand aan de rommelmarkt alles bij de mensen thuis 

werd opgehaald. Vervolgens werden alle spullen opgestapeld 

in het Kerkhuis en in de kelder van zaal Schreurs, later zaal 

Jansen. Dit was een geweldig inspannend karwei, want op 

donderdagmorgen in alle vroegte moest alles weer tevoor-

schijn worden gehaald om op het plein te worden uitgestald. 

In de jaren daarna werd het te verkopen materiaal op 

woensdagmiddag verzameld en meteen op de plek van 

bestemming gezet. Dit bracht met zich mee dat de spullen 

’s avonds en ’s nachts bewaakt moesten worden. Om de beurt 

hielden de vrijwilligers twee uur de wacht om daarna weer te 

gaan slapen in het Kerkhuis. Als we Henk Kosstede en Gerrit 

Smeitink moeten geloven waren dit niet alleen zeer 

vermoeiende, maar ook zeer gedenkwaardige nachten!
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•  5 soorten vlees,  

incl. bbq

• Stokboord

•  2 warme sauzen,  

incl. warmhoudschaal 

• Rundvleessalade

• Rauwkost

• Borden en bestek

Informeer naar de  

mogelijkheden, want  

er is keuze uit maar  

liefst 25 soorten bbq  

producten.

R. van der Beek

Gientjesweg 2

6996DJ Drempt 

0313-472431

Speciale zomer aanbieding:

€ 10,- p.p.
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Momenteel neemt de eigenlijke rommelmarkt een steeds min-

der prominent deel van de totale organisatie in. De te verkopen 

spullen moeten tegenwoordig op woensdag door de inwoners 

zelf naar het plein worden gebracht. De totale hoeveelheid is 

daardoor weliswaar afgenomen, maar de zorg ervoor is niet  

verminderd en er wordt nog altijd secuur over gewaakt.  

Deze taak is sinds een paar jaar overgenomen door leden van  

de plaatselijke Scouting Sweder van Voorst. 

Door de massale belangstelling ook vanuit de verre omgeving, 

is het accent steeds meer komen te liggen op activiteiten van 

allerlei ondernemers, de horeca en verkooppunten van de  

inwoners zelf. Door dit grote aanbod is het marktterrein  

steeds verder uitgebreid en maken zowel de Burgemeester  

Vrijlandweg als de Monumentenweg nu deel uit van het  

evenement. De betrokkenheid van de aanwonenden is hiermee 

aanzienlijk vergroot en zij maken graag gebruik van de  

mogelijkheid om hun overtollige spullen aan de man te brengen. 

Ook basisschool De Bongerd verkoopt op deze manier spullen 

en pikt zo een graantje mee. Dit alles maakt de rommelmarkt 

eigenlijk tot één groot dorpsfeest.

Geen rommelmarkt zonder vrijwilligers

Vanaf het begin hebben leden van H en K in groten getale  

hun medewerking verleend. De rommelmarkt kon daardoor  

uitgroeien tot de omvang die het evenement tegenwoordig 

heeft. Naast de opbouw, de controle en de verkoop is het 

toezicht op het parkeren een steeds belangrijkere taak voor de 

vrijwilligers geworden. Gezien de hoeveelheid auto’s die tot in  

de wijde omgeving worden geparkeerd, is deze bewaking  

geen overbodige luxe en mede daardoor zijn er vrijwel nooit 

incidenten van betekenis geweest.

Ook na de fusie van H en K met Drempt Vooruit in 2003 is de 

bereidheid onder de leden om zich in te zetten onverminderd 

groot gebleven. Als Hoog-Keppel de komende Hemelvaartsdag 

voor de 35e keer wordt overspoeld door een enorme massa 

belangstellenden, dan zijn het deze vrijwilligers die dit opnieuw 

mogelijk maken en het geheel in goede banen leiden. 

Wie goed rekent zou menen dat op 2 juni a.s. de rommelmarkt 

voor de 36e keer wordt georganiseerd. Eén keer echter moest 

het evenement worden afgelast door de toenmalige MKZ-crisis.

Van die vele jaren Rommelmarkt 

zijn vele verhalen te  

vertellen. We kozen er een uit:
 

Op een zekere Hemelvaartsdag kwam uit de richting 

Doesburg een onbekende persoon met een  

bakfiets aan in Hoog-Keppel en nam ongevraagd en 

onaangekondigd een plaats in tussen de andere markt-

kramen. Met welluidende stem begon hij zijn voorraad 

T-shirts met opdruk aan te prijzen.  

Omdat de man niet had betaald en dat ook niet wenste 

te doen, werd hem duidelijk gemaakt dat hij er beter 

aan deed om te vertrekken. Daarop werd de man in 

kwestie nogal opstandig en tot groot vermaak van de 

organisatie en de omstanders gooide hij zijn voorraad 

shirts naar iedere willekeurige persoon die in de buurt 

stond tot hij binnen een mum van tijd alles kwijt was. 

Vervolgens spoedde hij zich naar zaal Jansen en begon 

een lading bier naar binnen te werken, met als gevolg 

dat hij in een uitermate vrolijke stemming raakte. Hoe 

hij daarna thuis is gekomen, weet niemand meer te 

vertellen. De bakfiets echter heeft nog dagenlang langs 

de Rijksweg gestaan…

Een hoog bezoekersaantal betekent een grote opbrengst en 

maakt het de moeite waard om dit omvangrijke evenement elk 

jaar opnieuw te organiseren. Voor de voetbalvereniging betekent 

dit meer financiële armslag en kunnen blijven investeren in bij-

voorbeeld de verbetering van het clubhuis of de veldverlichting.

Gezien het enthousiasme bij de organisatie en het grote succes 

bij het publiek, mag verwacht worden dat de rommelmarkt nog 

jarenlang een begrip zal blijven in de Achterhoek. 
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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 

Hotel RestaurantCafé
klussenbedrijf

Voor al uw zinkwerk

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

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

Nieuwbouw   Verbouw   Onderhoud   Renovatie/Restauratie

www.bouwbedrijf-jolink.nl     tel: 0314-381309
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HC’03 heeft niet alleen veel betekenis 

voor haar leden, maar leeft ook onder 

alle inwoners van Drempt, Hummelo en 

Keppel. Dit werd eens te meer duidelijk 

tijdens de nieuwbouw van de  

kleedaccommodatie van HC’03.  

Veel vrijwilligers, zowel leden als  

niet-leden, droegen hun steentje bij om 

samen de bouw af te ronden. Tijdens de 

officiële opening van de nieuwbouw op 

6 februari jl. sprak de voorzitter van HC’03 

zijn enorme waardering uit richting  

deze vrijwilligers van de bouwploeg.  

Dit gebeurde tijdens de feestelijkheden 

rond de ingebruikname van één complex 

voor heel HC’03, waar maar liefst 800 

belangstellenden op waren afgekomen. 

Vrijwilligers  

maken  

de samen- 

leving 

mooier
Tekst: Wilko Pelgrom

Foto’s: Wim van Hof

Nieuwbouw van de kleedaccommodatie op Sportpark  

’t Doornslag. Een terugblik 

Dat velen HC’03 een warm hart toedragen is wel gebleken uit 

het enorme aantal vrijwilligers van de bouwploeg. Maar liefst 

vijftig in getal, de jongste 14 jaar en de oudste 75 jaar oud, zijn 

voor de nieuwe kleedkamers aan het werk geweest. Vanaf het 

ontwerp, maar met name in december en januari, hebben zij 

alle zeilen bijgezet om het gebouw gereed te krijgen voor de  

officiële opening. Iedereen was hard aan het werk in een  

gemoedelijke sfeer. De lachsalvo’s van de tegelzetters, 

timmermannen, schilders en schoonmakers waren buiten 

het gebouw dan ook regelmatig goed te horen.

Hoewel de bouw al geruime tijd geleden werd gestart, lijkt het 

pas in de eindfase heel snel te gaan. Dan wordt het uiteindelijke 

resultaat goed zichtbaar. En toch had terreinbeheerder Henk 

Tankink er eind vorig jaar nog een hard hoofd in of alles wel op 

tijd zou worden afgerond, toen hij eind vorig jaar voor vakantie 

vertrok. Bij zijn terugkeer begin januari, was hij blij verrast toen 

hij zag hoe hard het werk in de tussenliggende periode was 

opgeschoten. En zo ging het werk in die laatste weken voor de 

oplevering gestaag en met steeds meer zichtbaar wordende 

resultaten door. Onze ploeg vrijwilligers maakten intussen heel 

wat manuren. Zoals Harry Geurts, Geert Mentink en Jos Tankink 
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Verhuizing 
jeugd 
Hc’03 in 
beeld

De jeugdafdeling van HC’03 is verhuisd naar 

Achter-Drempt. Met een traan werd afscheid 

genomen van het complex in Hoog-Keppel 

en met een lach werd het nieuwe kleedka-

mergebouw in Achter-Drempt geopend. Een 

fotoverslag van de druk bezochte activiteiten 

rondom deze verhuizing op 6 februari 2011.

 

Foto’s: Wim van Hof, Harold Pelgrom en Richard Kok.

Jongste lid van HC’03, Jarno Geurts, 
graaft samen met Klaas-Jan een gat om 

de middenstip uit Hoog-Keppel te planten...

Gerrit Smeitink dirigeert de

 jeugdafdeling van HC’03 naar 

Achter-Drempt.

Muziekkorps Olden Keppel 

marcheert het sportcomplex 

in Achter-Drempt op.

Jan van Dillen sluit het 

sportcomplex in Hoog-Keppel af.

De jeugdspelers verlaten Hoog-Keppel tijdens 

hun estafette richting Achter-Drempt.
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www.tuincentrumbloemendaal.com

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

Want wat is er fijner dan een 
knapperend haardvuur in de 
woning als het buiten guur 
en koud is? 

 haarden, kachels en schouwen
 hout-, gas- en speksteenkachels
 modern design of stijlvol 

klassiek
 erkend installateur
 metaalwerkplaats
 advies
 installatie

Vuur in uw leven

Openingstijden:
vr 10.00-17.30, za 10.00-17.00
www.veldheerkachels.nl        
info@veldheerkachels.nl

Dorpsstraat 39 
6999 AB Hummelo   
tel. 0314-382255 
fax. 0314-384136

A.G. Noyweg 53
6997 AN Hoog-Keppel
T. (0314) 38 13 01
email geest001@hetnet.nl

huid- en voetverzorgingsinstituut
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Burg. Flugi van Aspermontlaan 2

Postbus 63, 6980 AB Doesburg

Tel: 0313-48 40 34

Fax: 0313-47 25 43

e-mail: info@notarisdoesburg.nl

Want wat is er fijner dan een 
knapperend haardvuur in de 
woning als het buiten guur 
en koud is? 

 haarden, kachels en schouwen
 hout-, gas- en speksteenkachels
 modern design of stijlvol 

klassiek
 erkend installateur
 metaalwerkplaats
 advies
 installatie

Vuur in uw leven

Openingstijden:
vr 10.00-17.30, za 10.00-17.00
www.veldheerkachels.nl        
info@veldheerkachels.nl

Dorpsstraat 39 
6999 AB Hummelo   
tel. 0314-382255 
fax. 0314-384136

A.G. Noyweg 53
6997 AN Hoog-Keppel
T. (0314) 38 13 01
email geest001@hetnet.nl

huid- en voetverzorgingsinstituut
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Bas Verh eij

voetball e
Bas Verheij voetbalt niet alleen 

bij HC’03, maar presteert ook op 

nationaal niveau. Hij heeft 

aspiraties om mee te doen aan 

de Paralympische Spelen van 

2016. Misschien al zelfs aan 

die van 2012.

Bij de nieuwjaarsquiz van HC’03 zullen veel voetbalkenners 

zich waarschijnlijk het hoofd breken over de volgende vraag: 

Welke twee (ere-)leden van onze club verdedigen de 

nationale driekleur en spelen in het zo begeerde Oranje? 

Het noemen van een eerste naam zal niet moeilijk zijn: 

onze trots en oud-voetballer van H en K, Klaas-Jan Hun-

telaar. Daarna wordt het lastig. Weinig mensen zullen op 

de naam Bas Verheij komen. Bas speelt bij de A-jeugd van 

HC’03, maar voetbalt daarnaast sinds twee jaar bij het 

CP-paralympisch team onder zeventien jaar.

Over KNVB-kleding, doorzettingsvermogen en een 

jongensboek waarvan het laatste hoofdstuk nog 

niet is geschreven…

Wat hij op de eerste trainingsdag in Zeist moest 

meenemen, stond niet vermeld in het drie pagina’s 

tellende KNVB-huisreglement. Achteraf had Bas aan 

een paar voetbalschoenen genoeg gehad. De 

ochtendtraining werd afgewerkt in het bekende blauwe 

trainingstenue. Overigens onder het toeziend oog van 

Johnny Heitinga, die in Zeist aan het herstellen was van 

een blessure. Daarna bleek er voor iedere jonge 

voetballer onder meer een stapeltje offi  ciële KNVB-

kleding klaar te liggen. Na de gezamenlijke lunch stond 

twee uur verplichte rust op het programma, net als bij 

het grote Oranje. Ook bij het CP-voetbal is dit realiteit, 

de regels zijn strikt en de leiding is streng. 

CP-voetbal (Cerebral Palsy-voetbal) – de internationale 

benaming is Football 7 a-side – valt onder de koepel van 

de KNVB, wordt beoefend door voetballers die door een 

hersenbeschadiging een motorisch probleem hebben 

en wordt alleen in internationaal verband gespeeld 

(Europees en Wereldkampioenschap en Paralympische 
Tekst: Tom Arntz

Foto’s: Wim van Hof

erh eij

all e
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erh eij, een jonge 

all er met een droom
Spelen). Nederland wordt vertegenwoordigd door vier teams: 

het A-team en drie jeugdselecties. Er wordt zeven tegen zeven 

gespeeld op een kleiner voetbalveld (75m x 55m), het doel is 

ook kleiner (5m x 2m). Er wordt gespeeld volgens de regels 

van de FIFA, waarbij enkele spelregels zijn aangepast (géén 

buitenspel en inrollen). De spelers van het Nederlands CP-team 

voetballen allemaal bij een reguliere club.

Het CP-voetbal kent vier verschillende handicapklassen: CP5 

t/m CP8, waarbij CP5 staat voor spasticiteit in beide armen en 

beide benen, en CP8 voor lichte spasticiteit in de benen.  

De mate van  spasticiteit is dus bepalend voor de handicap-

klasse. Tijdens een wedstrijd dient er minimaal één speler in het 

veld te staan met een handicap CP5 of CP6. Dit zijn de spelers 

die het meest moeite hebben met hardlopen. Zij zijn dan ook 

vaak keeper. Daarnaast is het niet toegestaan om met meer dan 

twee spelers met de handicap CP8 te voetballen. 

Bas heeft een eenzijdige verlamming en het ‘geluk’ dat hij in de 

klasse CP7 is ingedeeld. Daarmee heeft hij een grotere kans om 

straks ook in het selectieteam voor spelers onder negentien jaar 

te staan. En hij droomt er natuurlijk van door te stromen naar 

het A-team…

Het is Bas niet alleen maar voor de wind gegaan. Om te komen 

waar hij nu staat, was enorm veel doorzettingsvermogen nodig 

en het gelobby van een collega van zijn vader. Dankzij hem 

werd Bas drie jaar geleden gescout tijdens een scholenvoet-

baltoernooi in Zwolle en geselecteerd voor het CP-voetbal.  

Dit jaar wordt de jonge voetballer achttien jaar en hoopt hij 

kans te maken op een plek in de CP-jeugdselectie Onder 19. 

Een droom waar hij alles voor opzijzet en een droom  

die volgens hem gaat uitkomen, want aan zijn doorzettings-

vermogen en winnaarsmentaliteit zal het niet liggen.

In september kan Bas een nieuw hoofdstuk toevoegen  

aan zijn jongensboek. Met steun van de KNVB start dan 

op Werkenrode in Groesbeek een CP-voetbalcollege, waar 

vervolgonderwijs gecombineerd wordt met voetbal. Om te 

kunnen deelnemen, zal Bas daar ook gaan wonen, maar dat 

vindt hij geen enkel probleem. De KNVB raadt voetballers zelfs 

aan om de lessen bij deze academie te gaan volgen, wil men 

kans maken op een plek in de A-selectie. 

Zijn ultieme droom is meedoen aan de Paralympische Spelen 

van 2016 in Rio de Janeiro. En heel misschien liggen de spelen 

van 2012 ook nog wel binnen zijn bereik.  

Waar het jongensboek van Bas zal eindigen is nog een grote 

vraag, maar het staat in ieder geval vast dat hij hard op weg is 

zijn dromen te verwezenlijken.
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‘Ouwe rotten 
in ’t vak’ 
Tekst: Henny Dokter

Foto’s: Wim van Hof 

Wim Kok

Wie kent ze niet? De juff en en meesters die al bijna 40 jaar, of zelfs langer, in Drempt, 

Hummelo of Keppel voor de klas staan. Recordhouder is meester Donck, hij is 50 jaar 

onderwijzer geweest aan de Lagere School in Hoog-Keppel. Op 21 mei 1870 wordt hij om 

10 uur van huis gehaald en daarna gehuldigd in de kerk van Hoog-Keppel. 

Daar zingen de schoolkinderen hem toe, onder meer met de versregels: 

‘Oud, maar niet verouderd leeft ge in onzen jeugd. 

Wek tot wetenschappen ons steeds op en deugd.’
Kunnen ook juf Henny Bennink en meester Wim Kok een dergelijk afscheidslied verwachten 

wanneer zij aan het eind van dit schooljaar afscheid nemen? 
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Het is opmerkelijk dat er onder de leerkrachten van onze vier 

basisscholen juffen en meesters zijn met een lange staat van 

dienst. Naast Henny Bennink en Wim Kok zijn ook de groepsleer-

krachten René Striekwold, Meta Schoenmaker en Irma van Hof al 

heel lang aan hun ‘eigen’ school verbonden. Wat maakt het voor 

hen toch zo aantrekkelijk om zo lang aan een school te staan? In 

een terugblik en met  leuke en minder leuke voorvallen spreken 

zij zich hierover uit. 

Juf Henny Bennink (63), Gildeschool

‘Op 1 oktober 1970 begon ik op de toen nog Lagere School in 

Drempt. Het dorpse karakter van de school en de mentaliteit 

van kinderen en ouders, spraken me zeer aan. Ik wist toen nog 

niet dat ik er meer dan 40 jaar zou blijven. In het begin werkte 

ik met de leesmethode aap-noot-mies, maar al snel werd het 

‘boom-roos-vis’. Een paar jaar later kwam de kleuterschool bij ons 

in het gebouw en werden we een basisschool. Dat betekende 

ook nieuwe collega’s en zo kwamen Jopie de Boer en Els Hartjes 

in ons team. Dat hebben we geweten. Toen Jopie besloot haar 

lokaal opnieuw in te richten, begon ze met het verwijderen van 

een lampje boven haar bureau. Met een schaar knipte Jopie het 

snoer van de lamp door, maar op dat kabeltje stond wel 220 volt! 

De vonken vlogen Jopie om het hoofd en in één keer sloegen 

alle stoppen door. De hele school in het donker!

In die tijd werkte je hooguit met een paar niveaus. Het signaleren 

en goed in kaart brengen van de zorgleerlingen kwam toen pas 

op gang. 

Ik heb het altijd erg naar mijn zin gehad in Drempt en dat heb ik 

nog steeds. Toch ligt het in de bedoeling dat ik 1 juli met de VUT 

ga. Dan heb ik ook bijna 41 jaar voor de klas gestaan en is het 

mooi geweest. Dan ga ik gewoon dingen doen waar ik zin in heb 

en hoef ik niet meer zo vroeg op!’

Meester Wim Kok (62), De Woordhof   

‘Een beetje bekend met Hummelo was ik al, doordat ik zwemles 

had gegeven in ‘Zandewierde’,  het bad van dokter Donselaar.  In 

1972 kon ik hier op De Woordhof beginnen. Op 19 september 

om precies te zijn, na het Hummelse Volksfeest. Dat is nu 39 jaar 

geleden, dus ik ben al een hele tijd in het Hummelse werkzaam!     

Door de jaren heen is de manier van lesgeven veranderd, maar 

de bedoeling is hetzelfde gebleven. Wat ik probeer, is de leerlin-

gen op een fijne manier zoveel mogelijk bagage mee te geven.  

De schoolkampen en de sportdagen waren ieder jaar weer een 

geweldige belevenis en zullen me bijblijven. Ook met leerlingen 

heb ik heel wat kunnen beleven. In de beginjaren hadden we 

een hok voor oud papier op school. Het eerste jaar zaten daar 

regelmatig jongens zogenaamd te ‘stapelen’, maar ondertussen  

genoten ze van ‘De Lach’. Dat bemerkte ik toen er ineens zo’n 

blootblaadje bij een jongen in het kastje lag. Ja, werken 

met kinderen is echt mooi. Later had ik opeens vijf jonge 

katten in het lokaal. Een meisje vond het zo zielig dat de 

poesjes thuis moesten blijven. Ze had ze stiekem onder 

haar jas verstopt en in de klas losgelaten.  

 

Als je praat over iets vervelends in mijn loopbaan, dan gaat 

het over ditzelfde meisje. Op een dag was ze opeens  

verdwenen. Later kreeg ik nog een briefje van haar, waarin 

ze schreef dat ze het fijn had gevonden bij mij in groep 

drie.’  En aan het eind van dit schooljaar?  ‘Ja hoor, dan 

mogen ze me toezingen.’

Juf Meta Schoenmaker (62), De Bongerd

‘Ik ben in 1969 begonnen op de Van Pallandt kleuterschool 

in Laag-Keppel. Dit was een tweeklassige school met in 

elke groep 40 leerlingen. Met de wet op het basisonderwijs 

in 1985 kwam er een eind aan de kleuterschoolperiode 

en ging ik naar De Bongerd in Hoog-Keppel, waar ik nog 

steeds en nu al 40 jaar, met veel plezier werk.

In de eerste plaats ben ik groepsleerkracht van groep 1 en 

2. Daarnaast is het leuk om mee te denken met en over de 

school in de breedste zin van het woord . En ik help graag 

bij het organiseren van schoolactiviteiten. Voor de klas 

staan is en blijft leuk. Het is nooit saai. Kinderen zijn elke 

dag anders en houden je bij de les, en het is heel fijn dat 

je eraan bijdraagt om er positieve mensen van te maken. 

Natuurlijk is het niet altijd rozengeur en maneschijn. Vorig 

jaar was er een crisis bij het schoolbestuur en dat hakte er 

ook bij ons in.

Ik verwacht dat er in de toekomst nog meer gekeken zal 

worden hoe je het beste aansluit bij het kind en zijn/haar 

mogelijkheden, zodat je ieder kind passend onderwijs 

kunt bieden. Zelf ben ik veel wijzer geworden in al die 

jaren. Ik heb  veel geleerd van de kinderen, van collega’s en 

van de ouders. Ik hoop dan ook nog een aantal jaren met 

hetzelfde plezier te kunnen blijven werken.’  

Meester René Striekwold (61), St. Willibrordus

‘Sinds 1974 werk ik in Achter-Drempt. Toen ik begon was 

het echt de rooms-katholieke school van meester Berend-

sen en pastoor Van Bergen. ’s Ochtends voor schooltijd 

ging ik met de leerlingen naar de kerk en ’s middags om 

15.30 uur ging de deur van de school op slot. Omdat ik in 

die tijd op het hoogste niveau volleybalde kwam dat goed 

uit. Na de training keek ik het schoolwerk nog even na.

Op 1 april probeerde ik altijd iets te verzinnen. Het meest 

geslaagd was de zogenaamde proefopname van de 

NOS  i.v.m. het bezoek van de koningin aan Doesburg. 

Henny Bennink Irma van Hof Meta Schoenmaker René Striekwold
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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.

Voor de lekkerste vis

Sinds 1925

visspeciaalzaak

H. KELDERMaN

Bergstraat 29

Doesburg

telefoon 0313-472592

SPECIALITEIT:

GEBAKKEN VIS!!

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

DORPSSTRAAT  14-16      STEENDEREN

1200 m2 Winkelplezier 750 m2 Parkeerruimte

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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Leerlingen en ouders moesten met vlaggetjes, hoedjes enz. 

op school komen. De NOS zou ons dan met bussen naar Does-

burg brengen. Aangezien we ‘officieel’ briefpapier als uitnodi-

ging hadden gebruikt, trapten velen erin.

Er zijn twee momenten geweest die ik als zeer vervelend heb 

ervaren. Als eerste een ongeluk, onderweg met de fiets naar 

het gymlokaal. Een leerling raakte zwaar gewond. Gelukkig 

heeft het wel geresulteerd  in busvervoer naar de sporthal. 

Het tweede betrof de dreigende opheffing van onze school. 

We kregen een ontslagbrief, maar gelukkig ging het over.

Er wachten ons nog ‘zware’ tijden, met de fusie die in zicht 

komt. Na de fusie en het betrekken van een nieuw gebouw, 

acht ik de kans erg groot dat we een continurooster zullen 

gaan draaien. 

Tot slot betreur ik het, dat de onderlinge samenwerking 

tussen de vier scholen niets meer voorstelt. Nog niet zo lang 

geleden kenden we elkaar onderling allemaal, volgden we 

samen cursussen, sloten het schooljaar af op het zwembad en 

later – omdat het een naam moest hebben –  met een korte 

vergadering: ‘drankje, broodje kroket en tot volgend jaar’.

Door tal van omstandigheden en ik denk mede door het 

niet-samengaan van de scholen in Hummelo en Keppel is 

dit verwaterd. Jammer! Ik ken mijn nieuwe collega’s van De 

Woordhof en De Bongerd niet meer en zij mij ook niet. En als 

ik een heel sombere voorspelling doe, dan verwacht ik dat 

het niet lang meer zal duren of er zijn ook geen gezamenlijke 

sportdagen meer.’ 

Juf Irma van Hof (59), De Woordhof

Na een proefles werd ik gebeld door Koob ter Haar (indertijd 

ambtenaar op het gemeentehuis in Hoog-Keppel). Hij vertelde 

dat ik benoemd was in Hummelo. Ik moest alleen nog wel 

examen doen en slagen. Ik had dus een baan voordat ik mijn 

diploma had. Niet te vergelijken met de huidige situatie. In die 

begintijd had ik naast een volledige baan nog tijd voor een 

schaatscarrière. Dat is nu niet meer denkbaar, werken in het 

onderwijs is intensief en vergt ook na schooltijd veel tijd en 

energie. 

Aan onze schoolkampen heb ik mooie herinneringen. Kampe-

ren op Jena, heel dichtbij, maar overal is het ’s nachts donker, 

en spannend om in een tent te liggen. Daar hoef je niet zo ver 

weg voor te gaan. En dan Terschelling, voor sommige kinderen 

de eerste kennismaking met het  strand en de zee. 

In 1986 sprak ik mijn wens uit voor een duobaan. Dat had toen 

heel wat voeten in de aarde; niet alle leden van de ouderraad 

waren even enthousiast over dit plan. Nu kun je je zoiets niet 

meer voorstellen.

Inmiddels heb ik kinderen van kinderen in de klas. Kinderen 

zijn nu ouders, ouders zijn nu grootouders. Zelfs is het zo dat  

ik met een oud-leerling  een duobaan heb gehad.

In Hummelo en Keppel heb ik mijn man leren kennen. Onze 

kinderen zijn er opgegroeid en ik ben hier o.a. binnen het 

verenigingsleven actief. En ook daar kom je weer grootouders, 

ouders en oud-leerlingen tegen. Dat voelt vertrouwd. Het is 

een ons-kent-ons-gevoel en dat maakt het werken en wonen 

voor mij hier zo prettig.  Na 38 jaar werk ik nog maar één dag 

in het mooie, nieuwe gebouw van De Woordhof, maar ik voel 

me nog steeds erg betrokken bij de school. Dit schooljaar werk 

ik samen met Wim Kok, een collega van het eerste uur. 

Sinds drie jaar  ben ik ook werkzaam op de Pabo, de leraren 

opleiding in Doetinchem.  Als  stagebegeleider bezoek en 

begeleid ik de studenten op hun stageschool. Daarnaast geef 

ik ook les op de opleiding. Ook aan oud-leerlingen! Het is 

een erg afwisselende baan met nieuwe uitdagingen. Ik voel 

me bevoorrecht dat ik aan het eind van mijn loopbaan de 

kans heb gekregen om meer met mijn onderwijservaring te 

doen. En dat  hoop ik nog een paar jaar te mogen en kunnen 

voortzetten.

Nawoord van Henny Dokter

Als oud-leerkracht en oud-directeur van De Bongerd kan ik het 

natuurlijk niet laten om aan deze verhalen iets toe te voegen.

Gedurende hun lange loopbaan hebben ‘deze ouwe rotten in 

het vak’ heel veel veranderingen in het onderwijs meegemaakt 

en hebben daarin moeten meegaan, maar uitgeblust geraakt 

zijn onze juffen en meesters zeker niet. Nog steeds voelen zij 

de ambitie de kinderen in deze basisschoolperiode te begelei-

den en veel bagage mee te geven voor hun latere schoolloop-

baan en toekomst. 

Onderwijs geven aan kinderen en het werken met kinderen is 

uitdagend, boeiend, verrassend en zal niet snel vervelen. Het 

kost veel energie en veel tijd, maar het geeft ook energie. Het 

‘houdt je bij de les’ en blijft je – ook door de humoristische en 

ontroerende kanten van het vak – inspireren en stimuleren. 

Dat dit alles op de scholen in Drempt, Hummelo en Keppel 

prima kan, mag o.a. blijken uit het feit dat deze vijf leerkrach-

ten al zo lang aan hun school verbonden zijn. 

De belangrijkste, positieve verandering in het onderwijs is toch 

wel dat er steeds meer aandacht is voor het individuele kind. 

Daarnaast is er de waslijst van taken die scholen opgelegd krij-

gen. Maatschappelijke veranderingen en de gevolgen daarvan 

spelen ook in het onderwijs een steeds grotere rol. Denk aan 

tweeverdieners en het sterk gestegen aantal echtscheidingen. 

En dan zijn er  politieke keuzes betreffende krimp, minder 

financiën, rugzakkinderen, etc. Het zijn ontwikkelingen die een 

zeer belangrijke rol spelen en gaan spelen op allerlei school-

niveaus. 

Opmerkelijke uitspraken 

•  Geschreven tijdens een les over gezond leven:  

’Als je elke dag gezond eet, ga je gezond dood.’

•  Ooit sprak een oud- leerling die wel wat zorg kon gebruiken: 

’Ze zeggen dat leren niet slecht is voor je gezondheid,  

maar ik neem geen risico.’

•  De kleuters Sophie en Jef hebben een beetje ruzie. Sophie: 

‘Als je me steeds stom noemt, kom ik niet meer bij je spelen.’ 

Antwoord van Jef: ‘Hindert niet Sophie, ik kom wel bij jou.’

•  Uitspraak van een meester van groep 7/8:  

‘Stil zijn in de klas, andere kinderen willen ook slapen.’

•  Een meisje uit groep 3 vertelde:  

‘Toen de juf ging trouwen, hebben we met nasi gestrooid.’

•  Een stagiaire merkte op:  

‘Ik praat niet snel , jij luistert te langzaam.’
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Het adres voor uw 
natuursteenvloer
Bij ons vindt u zeker de natuursteen vloer die 
u zoekt, want ‘STEENAREND’ is al ruim 30 jaar 
als specialist steeds op zoek voor u naar het 
bijzondere! 

Dorpsstraat 40

6999 AG Hummelo

T 0314 - 381165

F 0314 - 381060

E info@steenarend.nl

I www.steenarend.nl

 

Openingstijden 

dinsdag t/m vrijdag 

van 10.00 tot 17.00 uur. 

zaterdag 

van 10.30 tot 17.00 uur.

Steenarend
natuursteen vloertegels

Ruim
600m² 
showroom
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Het adres voor uw 
natuursteenvloer
Bij ons vindt u zeker de natuursteen vloer die 
u zoekt, want ‘STEENAREND’ is al ruim 30 jaar 
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Dorpsstraat 40

6999 AG Hummelo

T 0314 - 381165

F 0314 - 381060
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Steenarend
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600m² 
showroom

Nieuw in wehl !
ZIT EN RELax 

OPHaaL SERVIcE 
van de wehlse Bijenkorf

Heeft U problemen met opstaan 

(uit uw stoel): 

Geen probleem meer met een 

relax met Op-Sta-Hulp

Bent U groter of kleiner als Uw partner 

maar wilt u toch een zelfde stoel: Geen 

probleem tal van relaxen zijn leverbaar 

als mini, midi of maxi.

Zoekt U gewoon een heerlijke 

fauteuil of relaxfauteuil: In onze 

showroom heeft u keuze uit ruim 

60 modellen die samen met de 

diverse stof en ledersoorten wel 

1001 keuze’s biedt.

Zit en Relax Service:

Géén vervoer of slecht ter been 

géén probleem.

Bel voor een afspraak De Wehlse Bijenkorf. 

Tel.: 0314-681208

U wordt geheel GRATIS gehaald en 

gebracht zonder enige verplichting. 

Deskundig advies is bij ons 

vanzelfsprekend.

TIP!
Bewaar deze 

advertentie!

De Wehlse Bijenkorf

Nijverheidsweg 10

Industrieterrein Wehl

Al sinds 1933 een begrip in kwaliteit en service.

www.wonenenslapen.nl

4.000 m
2 

wonen en 

slapen
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Vroeger was het amateurvoetbal een stuk beter, is een uitspraak die op  

zondagmiddag langs de lijn of na afloop in de kantine van HC’03 regelmatig   

te horen is. Maar klopt die beeldvorming. Zijn niveau en kwaliteit echt minder  

geworden? Tijd voor een gesprek met drie spelers die elk in hun tijd tot de  

besten behoorden. Topspelers met kijk op het spel.

Rondetafelgesprek met Henk Teunissen, Frank Tieben en Daan Koenders 

‘Techniek zal  
altijd zegevieren’ 
Tekst: Richard Kok

Foto’s : Wim van Hof
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Aan tafel zitten Henk Teunissen (53), Frank Tieben (37) en Daan 

Koenders (25). Spelers die in hun tijd zorgden voor meerwaarde 

en een stempel drukten en drukken op het spel. Teunissen deed 

dat in de jaren tachtig, toen hij het met Drempt Vooruit schopte 

tot de eerste klasse. Tieben stond bekend om zijn technische 

bagage en scorend vermogen. Als topscorer van de Achterhoek 

met 22 doelpunten werd hij in het seizoen 2003-2004 beloond 

met het GP-mannetje van De Gelderlander. Koenders is topspeler 

van de huidige generatie HC’03. Sloeg op jonge leeftijd een aan-

bieding van De Graafschap af om zijn studie voorrang te geven.

Wat is jullie mening over het huidige eerste team van 

HC’03?

Teunissen: de selectie van HC heeft veel potentie. 

Op trainingen zie ik goed combinatiespel, alleen in de  

wedstrijd komt het er nog niet altijd uit. Het kan allemaal 

nog een stuk beter, maar er is perspectief.

Koenders: vanaf de derde klasse heeft het amateurvoetbal een 

heel behoorlijk niveau. In de vierde klasse is het misschien al-

lemaal iets minder, maar het is wel een leuke klasse.  

Wij hebben de intentie om verzorgd voetbal te spelen en het 

publiek te vermaken. Maar het spel is vaak nog te onrustig. Komt 

waarschijnlijk omdat we een erg jong team hebben.

Tieben: ik hoor dat het wisselvallig is en voorspelbaar. 

Voorspelbaar omdat de meeste tegenstanders bekend zijn, 

ook hoe ze spelen. Tegen Kilder uit bijvoorbeeld, is altijd lastig. 

Ze weten dat ze HC niet moeten laten tikken. 

Is het voetbal achteruitgegaan zoals zo vaak  

wordt beweerd?

Koenders: dat is moeilijk te zeggen. Mijn vader zei altijd dat 

hij tijd had om een bal aan te nemen en open te draaien. Nu 

zitten ze er veel sneller bovenop.

Teunissen: het is inderdaad sneller geworden. Maar de 

kwaliteit is achteruitgegaan. Het is tegenwoordig ook een  

stuk professioneler en zakelijker geworden. Wij gingen pas 

over tactiek nadenken toen we in de tweede klasse kwamen.

Tieben: het bezig zijn met tactiek heeft ook met leeftijd te 

maken. Ik ging er pas over nadenken toen ik ouder werd.  

Met de ervaren spelers uit de groep spraken we daar dan over. 

Maar of het spel de laatste jaren achteruit is gegaan, zou ik zo 

een-twee-drie niet durven zeggen.

Wat is er veranderd in het amateurvoetbal?

Tieben: in mijn tijd werd op zondag al het voetbal van de 

zaterdag besproken. Toen ik in de herfst van mijn carrière 

kwam en met veel jonge spelers te maken kreeg, merkte ik dat 

er over andere dingen werd gesproken. Bijvoorbeeld over het 

uitgaan op zaterdagavond.

Koenders: minder over voetbal praten, betekent niet dat 

er minder voor wordt geleefd. Mijn teammaten houden op  

zaterdagavond echt wel rekening met de wedstrijd op  

zondag. En als iemand over de schreef gaat, dan krijg hij dat 

wel te horen. Teunissen: het elkaar aan moeten spreken op  

het kroeggedrag speelde bij ons minder. Wij lagen op  

zaterdagavond doorgaans eerder in bed. De staptijden  

tegenwoordig zijn meer naar achteren verschoven.

Koenders: ook de beleving is anders. Het lijkt wel of spelers 

sneller kunnen omschakelen na een wedstrijd. Sommige spe-

lers zijn de hele zondagavond goed ziek van een nederlaag, 

terwijl anderen in de kantine op mayonaise buikschuiven over 

een tafel.

Is de sociale controle tussen de spelers inderdaad  

toegenomen?

Koenders: ik denk het wel. Bij ons zeggen we elkaar 

de waarheid.

Tieben: in mijn tijd lag dat wat gevoeliger. Het was niet altijd 

makkelijk om de waarheid te zeggen en iemand aan te  

spreken op zijn gedrag buiten het veld.

Zijn de trainingen en faciliteiten veranderd in de  

afgelopen dertig jaar?

Teunissen: daar lijkt het wel op. Bij ons stond de dinsdag-

training altijd in het teken van lopen en conditie opdoen.  

En de donderdagtraining was meer een training met de bal.

Koenders: regelmaat in de trainingen vind ik irritant. Daarom 

vind ik het prettig om zoveel mogelijk afwisselende oefenstof 

te krijgen. Ik moet er niet aan denken om dinsdags alleen te 

lopen en donderdag de standaardoefeningen te doen.

Tieben: de faciliteiten zijn een stuk beter geworden. 

Trainingspakken, poloshirts, nieuwe ballen. Het is allemaal net 

iets beter geworden dan voorheen.
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www.youprinting.nl

Zomerweg 23 - 6996 DP Drempt 

T: 06-515 46411 E: info@youprinting.nl 

Spandoeken PVC of Mesh (gaasdoek)

Omzomen en ringen om de 30 cm

Prijs per m2 € 20,00 (€ 23,80 inclusief btw)

De prijs is exclusief verzendkosten

Canvas Fotoschilderij 50 x 70 cm

Houten frame 2 cm dik € 39,29 (€ 46,76 inclusief btw)

Houten frame 4 cm dik € 41,65 (€ 49,56  inclusief btw)

Canvas Fotoschilderij 100 x 200 cm 

Houten frame 2 cm dik € 141 42 (€ 168,29 inclusief btw)

Houten frame 4 cm dik € 178,57 (€ 212,50 inclusief btw)

Magazine DIN A4 8-zijdig

135g druk glanzend. Geheel full colour gedrukt

1.000 stuks € 321,98 (€ 383,16 inclusief btw)

Poster DIN A3 135g druk glanzend

Enkelzijdig full colour gedrukt

100 stuks € 64,08 (€ 76,26 inclusief btw)

De beste kwaliteit voor de beste prijs!

Huisstijlset drukken?

Envelop EA5 (156 x 220 mm) 90 gram

Enkelzijdig full colour

Zelfklevend striplock sluiting

1.000 stuks € 162,62 (€ 193,52 inclusief btw)

Briefpapier A4 90 gram

Enkelzijdig full colour

2.500 stuks € 95,88 (€ 114,10 inclusief btw)

Visitekaart 350 gram Trucard Duo Matt

Afgewerkt met matvernis

Enkelzijdig full colour

500 stuks € 39,00 (€ 46,41, inclusief btw)

Huisstijlset Compleet

van € 297,50 (€ 354,03 inclusief btw)

Voor € 249,00 

(€ 296,31, inclusief btw)
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Ontwikkelen scheidsrechters mee in het amateurvoetbal?

Teunissen: een scheidsrechter moet tegenwoordig meer incas-

seren. Dankzij beelden op televisie wordt ook in het amateur-

voetbal bijna elke beslissing aangevochten. Maar of het niveau 

van de scheidsrechter minder is geworden, weet ik zo niet.

Koenders: echt wel. Ik vind het niveau van de scheidsrechters 

dramatisch. Ze zijn niet fit en houden het spel vaak veel te kort.

Tieben: het spel is sneller geworden en daardoor is het voor 

een scheidsrechter ook moeilijker geworden. Ik heb het idee, dat 

het respect van spelers voor de scheidsrechter vroeger wel iets 

groter was.

Teunissen: nu je dit zegt, valt het mij op dat scheidsrechters 

minder ontspannen zijn in de wedstrijd. Die gespannen  

houding zorgt regelmatig voor veel gedoe.

Hoe ontwikkelt het amateurvoetbal zich  

de komende jaren?

Tieben: kunstgras, dat wordt het helemaal. De opmars van 

kunstgrasvelden verandert het spel. Het technische aspect van 

het spel wordt hierdoor alsmaar belangrijker.

Teunissen: op kunstgras moet je over voldoende basistechniek 

beschikken. Daarom is het van belang om bij de jeugd extra 

aandacht te vestigen op techniek. Daar moet gericht op worden 

getraind. Misschien is het zinvol om met een aantal ervaren 

spelers een soort van jeugdbeleid op te stellen en dit hierin op te 

nemen. Techniek zal altijd zegevieren.

Koenders: kunstgras heeft inderdaad de 

toekomst, maar het blijft wennen. De balsnel-

heid neemt fors toe en er moet sneller worden 

gehandeld. Na afloop onder de douche, vallen 

de rubberen kogels uit de bilnaad. Verder denk 

ik dat het kopieergedrag van de voetbalsterren 

op televisie doorgaat.

Teunissen: verschrikkelijk zeg, al die gekke 

dansjes na een doelpunt. Dat moeten ze 

verbieden.

Tieben: voetbal moet voor de jeugd aantrekke-

lijker worden. Misschien iets met computerspel-

len in de kantine of zo. Maar de concurrentie 

van andere sporten is erg toegenomen. In 

vergelijking met vroeger is het minder vanzelf-

sprekend dat jongeren voor voetbal kiezen.

Teunissen: en schaf alsjeblieft de buitenspel-

regel af.

Koenders: huh? Dan kun je pas echt een luie 

spits zijn. Ik weet niet of dit wel zo zinvol is.

Tieben: waarom niet van ingooi een intrap 

maken, zoals bij zaalvoetbal?

Teunissen: verder hoop ik dat er nog eens wordt gekozen voor 

een langere winterstop. Gewoon lekker voetballen tot begin juni. 

Misschien als de privatisering van velden doorzet, dat er dan 

meer ruimte is voor deze gedachte.

Tot slot. Hoe zien jullie de toekomst van HC’03?

Teunissen: fantastisch. We hebben een jong bestuur en het is 

erg geprofessionaliseerd. Als HC op deze voet verder gaat,  

ben ik heel content.

Tieben: nu de jeugd en senioren op één terrein spelen, 

maken we eigenlijk een soort van nieuwe start. Ik hoop wel dat 

spelers binnenboord blijven en dat voetballers uit  

Hummelo erbij blijven, ondanks de afstand.

Koenders: we moeten ons wel blijven focussen op voetbal. 

Huiswerkbegeleiding is op zich goed hoor, maar het belangrijk-

ste moet altijd het voetbal zijn. En bij voetbal hoort in mijn ogen 

ook een voetbalkamp voor de jeugd, zoals vroeger. 

Teunissen: ik hoop dat het interieur in de kantine eens onder 

handen wordt genomen. Selecteer een groep dames en het 

komt helemaal goed. Dames hebben hier veel meer gevoel voor. 

Laat ze maar een schets maken hoe het moet worden, dan komt 

het helemaal goed.

“ minder over  

     voetbal praten,  

   betekent niet 

dat er minder voor       

    wordt geleefd”
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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 
 

   

         
 








 



  

   
    




   








 

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

Gespecialiseerd in 

- glas/natuursteen/rvs

- urnen (voor thuis of begraafplaats)

- restauratie en onderhoud

Gerritsen

Grafmonumenten

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

De zomer 
start bij

Helmichstraat 1a Doesburg - www.jackieslingerie.com
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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 
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Verhalenwedstrijd  
De Hessencombinatie organiseert samen met schrijfster Loes Heebing-

Hazelaar een schrijfwedstrijd voor jongens en meiden van 11 tot 14 jaar. 

Hoor jij tot deze leeftijdscategorie en vind je schrijven leuk, lees dan snel 

verder.

Wat is precies de bedoeling?

Hieronder heeft Loes een begin gemaakt van een verhaal. Het is de bedoeling 

dat jij het verhaal verder af maakt. Laat je fantasie de vrije loop en maak het 

verhaal af zoals jij het wilt laten eindigen: heel spannend of juist met een gelukkig 

einde. Let op, je mag maximaal 2.000 woorden gebruiken voor jouw deel van 

het verhaal. Ter vergelijking: Loes gebruikte 500 woorden voor haar deel.

Wat kun je winnen?

De schrijvers van de drie beste verhalen krijgen een miniworskhop schrijven 

die wordt gegeven door Loes Heebing-Hazelaar. Je krijgt dan van haar allerlei 

tips over het schrijven. 

Wanneer moet het verhaal ingeleverd zijn?

De inzendingen moeten uiterlijk zondag 17 april binnen zijn op het mailadres 

van de redactie: redactiehc03@hotmail.com. Vermeld duidelijk je naam, 

leeftijd en adresgegevens. De jury bestaande uit Loes Heebing-Hazelaar en 

bibliothecaresse Hanny Braakhekke zullen alle inzendingen beoordelen. De drie 

winnaars krijgen zo spoedig mogelijk bericht en de uitslag maken we bekend in 

het juninummer van De Hessencombinatie.

Heel veel schrijfplezier!

Tekst: Loes Heebing-Hazelaar

‘Levi! Levi! Kom hier!’ 

Mijn stem galmt door het bos. 

‘Leviiiiiiiiieeeeee!’ roep ik met een lange uithaal. 

Mijn stem begint hees te klinken. Ik kijk op mijn horloge. 

Zeven uur. Al een half uur ben ik mijn hond kwijt en dat is 

nooit eerder gebeurd. Hij is eigenwijs maar ook gehoorzaam. 

Als ik hem roep, komt hij altijd direct. Maar nu niet. Het begint 

te schemeren en een klamme kou trekt op tussen de stam-

men. Mijn maag lijkt te krimpen: is het angst of honger? De 

stilte is overal om me heen. Zelfs de vogeltjes lijken opeens te 

zwijgen. Soms voelt alleen zijn zo eenzaam. 

Dan hoor ik geblaf in de verte. Het komt van links, meen ik. Ik 

neem een breed hellend pad naar links. Ik heb er nooit eerder 

gelopen. Het zandweggetje slingert zich tussen donkere spar-

ren door een heuvel op. Weer hoor ik geblaf en dan gejank. 

Mijn hart roff elt. Is Levi in gevaar? Wat is er aan de hand? Ik 

begin te rennen.

‘Leviieee!’ gil ik zo hard mogelijk, ‘waar ben je!!’

Ik kom met een bonkend hart op de top van de heuvel aan. Ik 

sta stil en kijk om me heen. Ik ken deze plek. En opeens herin-

ner ik me waar ik ben. Dit is de Galgenbult. Jaren geleden heb 

ik hier gewandeld met mijn opa. Dat was tijdens onze eerste 

zomervakantie op de camping hier. Elke zomer staan we vier 

weken op een boerderijcamping in Keppel. Toen was ik elf, nu 

ben ik veertien. Opa vertelde toen dat hier vroeger mensen 

opgehangen werden. Een rilling trekt langs mijn ruggengraat. 

Ik durf bijna niet naar de bomen om me heen te kijken, uit 

angst dat Levi daar misschien ergens aan een tak bungelt. 

‘Nee, natuurlijk niet,’ spreek ik mezelf zacht toe, laat ik mezelf 

nu niet gek maken, doe normaal!’  Recht voor me aan de voet 

van de heuvel, weet ik, ligt de Zwarte Kolk. Het inktzwarte wa-

ter staart me donker aan, als een grote pupil. Wat vertelde opa 

daar ook al weer over … o nee, laat ik daar nu niet aan denken. 

Te eng, zeker als je zielsalleen in een donker bos staat, zoals ik 

nu. Niet aan denken, dus. Ik dwing mezelf te denken aan mijn 

moeder die nu vast al in de caravan staat te koken, mijn vader 

die de tafel buiten dekt, ze verwachten me allang weer terug. 

Terug, ik wil op de camping zijn. Met Levi.  

‘Levi!’ roep ik. Ik durf mijn stem amper te gebruiken, het is of ik 

bespied wordt. 

‘Wees dapper,’ fl uister ik streng tegen mezelf. Ik recht mijn 

schouders en loop de heuvel af, naar de Zwarte Kolk toe. 

Rechts bij de oever zie ik golvende kringen in het waterop-

pervlak. Is Levi daar misschien in het water gesprongen? Of 

gegooid? 

‘O nee … Levi,’ zeg ik met een schorre stem. 

Achter me hoor ik takjes kraken. …

De 
Zwarte 
Kolk
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Bij Keurslagerij De Worstepinne kunt u uiteraard terecht 
voor het dagelijkse vlees. Vertrouwde producten van eigen 
bodem. In onze worstmakerij, zouterij en rokerij bereiden 
we voor u de lekkerste producten. Elke dag weer.
Wist u dat we ook buff etten (koud/warm) leveren? 

En de tijd van de barbecue komt er natuurlijk ook weer aan. 

Informeer gerust naar de mogelijkheden. 

We helpen u graag!

Voor meer info over ons en onze diensten: 

www.worstepinne.nl

SOEP IS HOT

Sinds jaar en dag maken we 

de bekroonde 

DOESBURGSCHE 

MOSTERDSOEP.
Het assortiment verse soepen 

breiden we nu uit! Kom proeven.

SOEP IS HOT 

Tomatensoep
Hongaarse Goulashsoep        
Bospaddenstoelensoep

Groentesoep

liter

3 95
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Lapjesvis 
Benodigde materialen 
Restjes stof, karton 20 x 30 cm (een grotere afmeting 
mag natuurlijk ook), tekeningen van grote vissen 
(bijvoorbeeld uit een kleurboek), wit tekenpapier, te-
kenpotlood, kleurpotloden, viltstiften, hobbylijm, touw, 
schaar en eventueel een kartelschaar. 
Voorbereiding
Zoek in een kleurboek naar een grote afbeelding van een 
vis. De tekening moet niet te klein zijn, dus hou maar 
ongeveer 15 à 20 cm aan. Gebruik wit tekenpapier om de 
vis met zwart potlood over te trekken, zodat de omtrek, 
de bek, het oog, de staart en de vinnen goed zichtbaar 
worden. Natuurlijk kun je de vis ook natekenen of er 
zelf een tekenen. 
Knip je vis dan uit en plak hem op het karton.

Werkwijze
Nu begin je met uit de restjes stof driehoekjes van 
ongeveer 2 x 2 x 2 cm te knippen. Als je ongeveer 40 
à 50 driehoekjes hebt, dan kun je ze een voor een gaan 
opplakken. Je neemt je vis en begint achteraan bij de 
staart. De driehoekjes hoef je niet aan alle kanten vast 
te plakken en ze mogen elkaar overlappen. Op die manier 
gaan de driehoekjes ook echt op schubjes lijken. 
Als het lijf van de vis helemaal bedekt is, dan kun je de 
kop van de vis gaan inkleuren met viltstift of kleurpot-
lood. Maak er nu nog een vrolijk kijkende vis van (zie het 
voorbeeld) en je vis is klaar!

Je kunt het karton met je vis aan de muur hangen of er 
een mobiel van maken.
Kies je voor het laatste, knip dan je de vis uit het 
karton. Maak met een perforator bovenaan een gaatje 
en bevestig een touwtje van 60-80 cm waaraan je de 
zwemmende vis nu kunt ophangen. Het mooiste is om 
dan eerst de achterkant nog te kleuren. 

Schilderen met zand
Benodigde materialen
Stevig, wit tekenpapier, een tekenpotlood en doorzichtige 
hobbylijm. Doorzichtig, omdat straks – als je werkstuk 
af is – de lijm niet zichtbaar moet zijn. Je kunt ook 
geen plakstift gebruiken. Want als die lijm is opge-
droogd, valt het zand eraf. Verder heb je nodig: fi jn zand 
(schelpenzand of gezeefd zandbakzand), en een bakje om 
het overtollige zand in op te vangen.

Werkwijze 
Maak met potlood in dunne lijntjes een mooie tekening. 
Vooral de omtrekken en grote lijnen zijn belangrijk (zie 
het voorbeeld). Ga dan met de lijm over de potloodteke-
ning (gebruik daarbij niet teveel, maar ook niet te wei-
nig lijm). Als dit klaar is, strooi je zand over het hele 
blad en je laat het goed drogen. Na ongeveer vijf à tien 
minuten schud je voorzichtig – boven het bakje – al het 
overtollige zand eraf en je werkstuk is klaar. 
Pas op: nu niet met je hand over het blad gaan wrijven!

Sambaballen maken               
Benodigde materialen
Stevige papieren boterhamzakjes, rijst, Wascostiften, 
cadeaulint, schaar, elastiekjes en stokjes van 25 cm 
lang en 2 cm doorsnee (je kunt hier heel goed rechte 
takjes uit het bos voor gebruiken).

Werkwijze 
Voor elke sambabal heb je een boterhamzakje en een 
stokje of takje nodig. Kleur met verschillende kleuren 
Wasco het zakje aan beide kanten mooi vol. Blaas het 
zakje dan open (natuurlijk niet zo hard dat het kapot 
knapt) en doe er wat rijst in. Steek het stokje onge-
veer 10 cm in het zakje en 
bindt met een elastiekje 
het zakje dan stevig om 
het stokje. Maak met een 
stukje cadeaulint de 
sambabal af. En nu maar 
… lekker zingen en muziek 
maken!

Leuke knutsel-
activiteiten 
voor kinderen
Als je zin hebt om thuis te knutselen, 
bijvoorbeeld omdat het geen weer is om buiten 
te spelen, dan zijn hier drie ideeën om mee aan 
de slag te gaan.

Tip! 
Deze knutselactiviteit kun je alleen doen, maar 
natuurlijk is het ook leuk om er samen met 
anderen een aquarium van te maken. Gebruik 
dan een groot en stevig stuk blauw karton 
waar ieder zijn of haar vis(sen) op plakt. 
Door er nog waterplantjes en bijvoorbeeld 
een rots bij te tekenen wordt het een echte 
onderwaterwereld. 

Tip! 
In plaats van zand kun je ook 
glitters of een combinatie van 
zand en glitters gebruiken.
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Lapjesvis 
Benodigde materialen 
Restjes stof, karton 20 x 30 cm (een grotere afmeting 
mag natuurlijk ook), tekeningen van grote vissen 
(bijvoorbeeld uit een kleurboek), wit tekenpapier, te-
kenpotlood, kleurpotloden, viltstiften, hobbylijm, touw, 
schaar en eventueel een kartelschaar. 
Voorbereiding
Zoek in een kleurboek naar een grote afbeelding van een 
vis. De tekening moet niet te klein zijn, dus hou maar 
ongeveer 15 à 20 cm aan. Gebruik wit tekenpapier om de 
vis met zwart potlood over te trekken, zodat de omtrek, 
de bek, het oog, de staart en de vinnen goed zichtbaar 
worden. Natuurlijk kun je de vis ook natekenen of er 
zelf een tekenen. 
Knip je vis dan uit en plak hem op het karton.

Werkwijze
Nu begin je met uit de restjes stof driehoekjes van 
ongeveer 2 x 2 x 2 cm te knippen. Als je ongeveer 40 
à 50 driehoekjes hebt, dan kun je ze een voor een gaan 
opplakken. Je neemt je vis en begint achteraan bij de 
staart. De driehoekjes hoef je niet aan alle kanten vast 
te plakken en ze mogen elkaar overlappen. Op die manier 
gaan de driehoekjes ook echt op schubjes lijken. 
Als het lijf van de vis helemaal bedekt is, dan kun je de 
kop van de vis gaan inkleuren met viltstift of kleurpot-
lood. Maak er nu nog een vrolijk kijkende vis van (zie het 
voorbeeld) en je vis is klaar!

Je kunt het karton met je vis aan de muur hangen of er 
een mobiel van maken.
Kies je voor het laatste, knip dan je de vis uit het 
karton. Maak met een perforator bovenaan een gaatje 
en bevestig een touwtje van 60-80 cm waaraan je de 
zwemmende vis nu kunt ophangen. Het mooiste is om 
dan eerst de achterkant nog te kleuren. 

Schilderen met zand
Benodigde materialen
Stevig, wit tekenpapier, een tekenpotlood en doorzichtige 
hobbylijm. Doorzichtig, omdat straks – als je werkstuk 
af is – de lijm niet zichtbaar moet zijn. Je kunt ook 
geen plakstift gebruiken. Want als die lijm is opge-
droogd, valt het zand eraf. Verder heb je nodig: fi jn zand 
(schelpenzand of gezeefd zandbakzand), en een bakje om 
het overtollige zand in op te vangen.

Werkwijze 
Maak met potlood in dunne lijntjes een mooie tekening. 
Vooral de omtrekken en grote lijnen zijn belangrijk (zie 
het voorbeeld). Ga dan met de lijm over de potloodteke-
ning (gebruik daarbij niet teveel, maar ook niet te wei-
nig lijm). Als dit klaar is, strooi je zand over het hele 
blad en je laat het goed drogen. Na ongeveer vijf à tien 
minuten schud je voorzichtig – boven het bakje – al het 
overtollige zand eraf en je werkstuk is klaar. 
Pas op: nu niet met je hand over het blad gaan wrijven!

Sambaballen maken               
Benodigde materialen
Stevige papieren boterhamzakjes, rijst, Wascostiften, 
cadeaulint, schaar, elastiekjes en stokjes van 25 cm 
lang en 2 cm doorsnee (je kunt hier heel goed rechte 
takjes uit het bos voor gebruiken).

Werkwijze 
Voor elke sambabal heb je een boterhamzakje en een 
stokje of takje nodig. Kleur met verschillende kleuren 
Wasco het zakje aan beide kanten mooi vol. Blaas het 
zakje dan open (natuurlijk niet zo hard dat het kapot 
knapt) en doe er wat rijst in. Steek het stokje onge-
veer 10 cm in het zakje en 
bindt met een elastiekje 
het zakje dan stevig om 
het stokje. Maak met een 
stukje cadeaulint de 
sambabal af. En nu maar 
… lekker zingen en muziek 
maken!

Leuke knutsel-
activiteiten 
voor kinderen

Ideeën, tekst en foto’s: Alice Beek

Als je zin hebt om thuis te knutselen, 
bijvoorbeeld omdat het geen weer is om buiten 
te spelen, dan zijn hier drie ideeën om mee aan 
de slag te gaan.

Tip! 
Deze knutselactiviteit kun je alleen doen, maar 
natuurlijk is het ook leuk om er samen met 
anderen een aquarium van te maken. Gebruik 
dan een groot en stevig stuk blauw karton 
waar ieder zijn of haar vis(sen) op plakt. 
Door er nog waterplantjes en bijvoorbeeld 
een rots bij te tekenen wordt het een echte 
onderwaterwereld. 

Tip! 
In plaats van zand kun je ook 
glitters of een combinatie van 
zand en glitters gebruiken.
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activiteitenkalender Drempt, Hummelo en Keppel

maart tot oktober 2011

Maart

wo  23   •  Meditatieve avond Protestantse Kerk Hummelo in 
Het Wissel, aanvang 19.45 uur

vr   25  •  Vesper Dienst, Protestantse kerk in Hoog-Keppel, 
19.30-20.00 uur 

zo   27 •  Voorjaarsactiviteit KeppelCultuur: Van smartlap tot Pop, 
meezingmiddag o.l.v. Wim Lamers. Café Spirit Hoog-
Keppel, 15.00-17.00 uur

zo   27  •  De voorjaarsuitvoering van muziekvereniging Olden-
Keppel in het Dorpshuis Drempt is afgelast 

ma 28  •  Creatieve Avond Vrouwengroep Drempt, Pastoriezaal 
Voor-Drempt, 19.30 uur

do  31  •  Feestelijke middag Gildeschool, Dorpshuis Drempt, 
13.00 uur 

  •  Streektaaldictee voor bestuurders, De Gouden Karper, 
Hummelo, 19.30 uur

april 
vr    1 •  Feestelijke ouderavond Gildeschool, Dorpshuis Drempt, 

19.00 uur
 •  Vesper Dienst, Protestantse kerk in Hoog-Keppel, 

19.30-20.00 uur
do   7 •  Feestelijke middag De Bongerd, Dorpshuis Drempt, 

13.00 uur
vr    8 •  Koffi  emorgen 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, 
19.30-20.00 uur

za    9 • Ophalen oud papier vanaf 8.30 uur
wo 13 •  Lezing Marinus van den Berg over Rouwen in de tijd. 

Protestantse kerk in Hummelo, 19.30- 21.30 uur. 
Inloop vanaf 19.00 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, 
19.30-20.00 uur

za  16  •  Voorjaarsplanten ruilbeurs, Kerkstraat 3 in Voor-Drempt, 
12.00-14.30 uur 

 •  Club 60+, Het Huisvrouwenorkest uit Vorden, Dorpshuis 
Drempt, 14.00 uur

zo  17 • Sluitingsdatum verhalenwedstrijd De Hessencombinatiema 18 •  Sportieve avond Vrouwengroep Drempt, vertrek 18.30 
uur vanaf het Dorpshuis

do  21 •  Opening 12e editie Kunstwandelroute op het landgoed 
Enghuizen in Hummelo

za   23 •  Open dag Keppelse Golfclub, Oude Zutphenseweg 15, 
Hoog-Keppel 13.00-16.30 uur

zo  24 •  1e Paasdag, Paasvuur Hummelo, Rijvereniging Hummelo, 
19.00 uur

ma 25 •  Het openluchtzwembad Hessenbad in Hoog-Keppel 
gaat weer open, 10.00 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, Greff elinkallee, 

11.00 uur

mei 
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
zo    8  •  Opening toeristisch seizoen DHK, met presentaties 

deelnemers Toeristisch Platform, tijdens de open dag bij 
Ars Longa, Zomerweg 29 te Drempt, 13.00-17.00 uur

vr   13   •  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, 
Oldenkeppel en Hummelo, Kerkhuis Hoog-Keppel, 
10.00-12.00 uur

za   14  •  Ophalen oud papier vanaf 8.30 uur
 • Voorjaarsconcert, Zanglust, kerk Voor-Drempt, 20.00 uur

Foto: Ans Minor
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do  19 • Dameskrans, seizoensafsluiting 

za   21 • Bloemenactie Zanglust, in de hele voormalige gemeente

zo 22    •  Kunstmarkt, als onderdeel van de Kunstwandelroute, 

parkeerplaats bij Het Wissel in Hummelo, 11.00-17.00 uur

wo 25 •  Fietstocht, Vrouwengroep Drempt, vertrek 9.00 uur vanaf 

het Dorpshuis 

vr   27 •  Start Kunst10Daagse 2011 t/m 5 juni. Kunst- en cultuur-

route, o.a. langs de diverse deelnemers in Drempt, 

Hummelo en Keppel 

 •  Verjaarsvisite 75+, Pastoriezaal Voor-Drempt, 

14.00-16.00 uur

 •  Jubileum-activiteiten en tevens het afscheid van 

Zwem- en polovereniging DWL, voor leden en oud-

leden in en rond het Hessenbad in Hoog-Keppel

za  28 •  Onderling toernooi HC’03, Sportpark ’t Doornslag, 

aanvang 17.00 uur

zo  29 •  Fancy Fair/Zomermarkt, Olden-Keppel, De Blauwe Snep, 

rond Dorpshuis, 10.00 uur

 •  Openluchtdienst Protestantse Kerk Hummelo, locatie 

Groeneweg, aanvang 10.00 uur (bij slecht weer wordt 

uitgeweken naar de kerk)

juni 
do   2 •  Antiek-, Curiosa- en Rommelmarkt HC’03 in 

Hoog-Keppel, 9.00-16.00 uur

za    4 •  20e editie Pontifi caal Party in Hummelo. 

Alleen toegang voor genodigden, vanaf 16+

do   9 •  Avondmarkt St. Willibrordusschool, Achter-Drempt

vr   10 •  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, 

Oldenkeppel en Hummelo, Het Wissel in 

Hummelo,10.00-12.00 uur 

za   11  •  Ophalen oud papier vanaf 8.30 uur 

zo  12 •  1e Pinksterdag, Keppelrun in Hoog-Keppel, 

start vanaf 10.30 uur 

ma 13 •  Laatste dag Kunstwandelroute 2011, 

landgoed Enghuizen, Hummelo 

zo  19 •  Zomercultuur Laag-Keppel in de Dorpsstraat met mu-

ziek, kunst en kinderactiviteiten, 12.00-18.00 uur

 •  Het Focus straten/vriendenvolleybaltoernooi, Hessenhal 

in Hoog-Keppel, 9.00-16.00 uur

ma 20 t/m 

vr 24  •  Sportweek voor de vier basisscholen in Drempt, 

Hummelo en Keppel

zo  26 •  Openluchtdienst met koffi  e, Prot. Gem. Drempt en 

Oldenkeppel, 10.00-13.00 uur

wo 29 •  Afscheid juf Henny Bennink, onderwijzeres Gildeschool 

Voor-Drempt 

juli 
vr   8 •  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, 

Oldenkeppel en Hummelo, Kerkhuis Hoog-Keppel, 

10.00-12.00 uur   

za   9 •  Ophalen oud papier vanaf 8.30 uur

zo 31 •  Openluchtdienst Protestantse Kerk Hummelo op 

Camping Jena, Rozegaarderweg 7, aanvang 10.00 uur 

(bij slecht weer wordt uitgeweken naar de kerk)

augustus 
vr   12 •  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, 

Oldenkeppel en Hummelo, Pastoriezaal Voor-Drempt, 

10.00-12.00 uur

za   13  • Ophalen oud papier vanaf 8.30 uur

16 t/m 19  • Achterhoekse Wandel4daagse

25 t/m 28  • Openluchtspel, locatie Greff elinkallee in Hummelo

za   28  • Start Volksfeest Keppel en Eldrik

september 
ma  5 • Start collecteweek KWF Kankerbestrijding

vr    9 •  Sluiting van het Hessenbad voor het recreatieve 

zwemmen

 •  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, 

Oldenkeppel en Hummelo, Het Wissel in 

Hummelo,10.00-12.00 uur  

za  10 •  Ophalen oud papier vanaf 8.30 uur

 •  Hessenbad Hoog-Keppel, ’s Morgens diplomazwemmen, 

’s middags feestelijke seizoensafsluiting met o.a. 

schuimfeest

zo  11   • Start Volksfeest in Hummelo

11 t/m 17 september: 

 •  17e Lustrum Keppelse Golfclub, met o.a. de offi  ciële 

opening  nieuwe negen holes baan

zo  18   • Start Dremptse Kermis 

zo  25 •  Open dag Keppelse Golfclub, 13.00-16.30 uur

 •  Jaarlijkse rommelmarkt in Hummelo, parkeerplaats bij 

FF bij Steef en langs de Van Heeckerenweg, 

10.00-16.00 uur  

 •  Open dag en Kunstmarkt op wijnboerderij ’t Heeken-

broek, Tellingstraat 7 in Drempt, 11.00-17.00 uur
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Deze data worden verzameld door de Contactcommissie 

Hummelo en Keppel. Aanvullingen en wijzigingen 

kunnen worden doorgegeven via het e-mailadres

watisertedoenindhk@live.nl.

69



7070

Mail uw oplossing voor 23 april naar: 

redactiehc03@hotmail.com of stuur een 

briefkaart naar De Hessencombinatie, 

Kruijsakker 12, 6996 DL Drempt.

De prijswinnaars worden bekend-

gemaakt in het volgende nummer.

Maak kans op 1 van 

deze fantastische 

prijzen•  Kadobon Slaapspecialist Drempt 

t.w.v. € 100,- 
• Grolsch Horloge t.w.v. € 50,-

•  Kadobon FF naar Steef 
t.w.v. € 25,-

Hessenpuzzel
Doe mee 
en win!!

Winnaars December uitgave:
De oplossing van de vorige puzzel was ‘esperantist’ .

Onder de goede inzendingen zijn de volgende prijzen 

verloot:

Mevrouw L. Hoitink uit Hoog-Keppel is de winnaar 

van het Grolsch horloge, mevrouw D. van de Toorn uit 

Drempt ontvangt de kadobon van Xycleservice Doesburg 

en Margreet Veenstra uit Hummelo heeft 

de lingeriebon van Jackie’s Lingerie gewonnen.

Allen van harte gefeliciteerd en veel plezier met de 

prijzen!

Horizontaal

1.    Voornaam laatst benoemde burgemeester van Hummelo en 

Keppel

5.  Geboorteplaats van Klaas Jan Huntelaar.

7.  Voornaam eigenaar mobiele snackbar in Drempt

8.  Wat is opa Beelen in radioprogramma GIEL op 3FM?

9.  Voornaam van voorzitter van HC’03

11.  Naam voormalige discotheek in Achter-Drempt

Verticaal

2.  Welke vissoort is gerelateerd aan hotel in Hummelo

3.  Achternaam bekende tuinontwerper uit Hummelo

4.  Naam van gymnastiekvereniging uit Hoog-Keppel

6.  Zand- en fi etspad tussen Hummelo en Hoog-Keppel

10.  Op welke dag valt de jaarlijkse rommelmarkt in Hoog-Keppel?
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