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Van de 
redactie 
Veel mensen hebben de gewoonte als ze een tijdschrift 
oppakken, eerst vluchtig de cover te  bekijken en dan ach-
teraan te beginnen door snel alle pagina’s tussen wijsvinger 
en duim door te laten schieten. Misschien hebt u dat zojuist 
ook gedaan en vielen u direct al een aantal dingen op bij dit 
nummer van De Hessencombinatie. Allereerst de cover, dit 
keer een jonge, mooie dame in de reeks van opmerkelijke 
inwoners. 
En achterin, geen puzzel met woorden maar een met 
veel foto’s die iets bekends hebben en toch ook weer 
niet. Vervolgens veel pagina’s tekst – inzendingen van de 
verhalenwedstrijd met ook de uitslag daarvan. Dan volgen 
er reportages, met daarbij bekende gezichten, als Gerrit Ha-
renberg, Marja en Gert Langeweg, en met sfeerbeelden van 
het Openluchtspel. En dan valt dit magazine in het midden 
open en ziet u over twee pagina’s een prachtige actiefoto 
van een jonge voetballer: de uitneembare poster van Job 
Arntz, speler van het eerste team van HC’03. 
Job brak afgelopen seizoen door en viel op door zijn doel-
gerichtheid en balbehandeling. Samen met doelman Marko 
Wieland behoort Job tot de meest opvallende spelers van 
het afgelopen seizoen. Nog meer naar voren komt u onder 
andere een nieuwe afl evering van ‘De week van …’ tegen. 
Dit keer met Piet Oudolf in de hoofdrol en met schitterende 
foto’s. Nog meer prachtig fotomateriaal, nu bij het artikel 
over het toerisme in Drempt, Hummelo en Keppel. In kleur, 
daardoor valt verderop de zwart-wit foto van het succesvolle 
H en K-team uit 1972 des te meer op. 

Het voorgaande geeft niet alles weer wat in dit nummer te 
vinden is. Maar het ging dan ook om een eerste, vluchtige 
blik. De volgende stap is een keuze maken uit de inhouds-
opgave en al lezend merken dat dit derde nummer van 
De Hessencombinatie opnieuw vol staat met boeiende 
mensen, interessante achtergronden en leuke tips en 
nieuws.
Al eerder hebben wij als redactie kunnen vaststellen dat er 
veel talent schuilt onder de jeugd van ‘Hummelo en Keppel’. 
Bijvoorbeeld bij Joanne Maalderink, de havoscholiere op de 
cover. In een interview met haar is te lezen hoe zij met veel 
succes modellenwerk combineert met dansen in Lèfamm, 
het selectieteam van Bertha Huls. En terugkomend op de 
verhalenwedstrijd: heel verrassend, vol fantasie en span-
ning waren de inzendingen van de leerlingen van onze 
basisscholen. Daar schuilt veel jong schrijftalent. Leuk om 
te vermelden is dat meester René Striekwold met groep 7/8 
van de St. Willibrordus naar de Zwarte Kolk is gefi etst om 
daar sfeer te proeven en inspiratie op te doen. Dat dit gelukt 
is mag blijken uit de twee verhalen die geplaatst zijn. 

Als redactie wensen wij u alvast een fi jne zomerperiode toe 
en voor nu veel leesplezier! 
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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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A.G. Noyweg 53
6997 AN Hoog-Keppel
T. (0314) 38 13 01
email geest001@hetnet.nl

huid- en voetverzorgingsinstituut

Dorpsstraat 14
6998 AB Laag Keppel
0314 38 18 08
info@ennyverhey.nl
www.espaceenny.nl

Espace Enny is een galerie voor 
hedendaagse kunst. De galerie 
heeft vier expositieruimten be-
schikbaar waarin werk wordt ge-
toond van gerenommeerde kun-
stenaars.
In de ommuurde tuin versterken 
kunst en natuur elkaar door sei-
zoensgebonden tentoonstellingen. 
De kunst is van hoge kwaliteit 
waarbij de persoonlijke beeldtaal 
van de individuele kunstenaar 
voor op staat.

Galerie en beeldentuin zijn geopend: 
do t/m za  van 11.00 tot 17.00 uur.
Elke 1ste zondag van de maand van 
13.00  tot 17.00 uur. 
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Naoberschap zijn de gezamenlijke buren in een kleine sociale, overwegend agrarische gemeenschap. 

Binnen de naoberschap geldt de naoberplicht. Dit houdt in dat de naobers elkaar met raad en daad 

bijstaan indien dat nodig is. Van oudsher was het een heel ruime en intensieve vorm van burenhulp, 

die onontbeerlijk was voor de boeren en dorpelingen die niet konden rekenen op goede openbare 

voorzieningen. 

Je zult je misschien afvragen waarom ik mijn column begin met de defi nitie van naoberschap. Ik 

begin erover omdat dit woord en haar betekenis mij erg aanspreken. Het betekent zoiets als: je 

helpt elkaar als het nodig is, wanneer iemand het moeilijk heeft of gewoon omdat je bij kunt dra-

gen aan een gemeenschappelijk belang. Hier ligt ook de link met onze voetbalvereniging. Ik kan 

bewondering opbrengen voor mensen die zich geheel belangeloos inzetten voor verenigingen. 

Aan de andere kant zie je vaak dat deze mensen het ook wel erg leuk vinden om dit werk te doen.

Als voorzitter van HC’03 zie ik de wereld rondom verenigingen, maar ook rondom kleine plat-

telandsgemeenten veranderen. De overheid trekt zich terug en verwacht meer verantwoordelijk-

heid van de burgers zelf. Daar komt bij dat de overheid een fors bedrag moet bezuinigen. Zeg 

maar ongeveer het bedrag dat gelijk staat aan de waarde van alle hypotheekvrije woningen van 

de babyboomers. Met andere woorden: deze generatie heeft ruimer geleefd dan mogelijk was 

en de huidige generatie betaalt de rekening. En begrijp me goed: daar is niks mis mee, want 

ook de vorige generatie heeft haar eigen nadelen van die tijd gekend. Volgens mij is de huidige 

generatie prima in staat om deze uitdaging de baas te kunnen, maar het betekent wel iets voor 

de manier waarop we deelnemen aan de samenleving.

Meer verantwoordelijkheid voor burgers en minder fi nanciële steun van de overheid betekent 

voor HC’03 heel simpel: minder geld van de gemeente en meer zelf doen. Of in kansen geformu-

leerd: meer mensen betrekken bij de club en meer zelf kunnen bepalen. Geef er maar een draai 

aan. Hier komt de naoberschap om de hoek kijken. Ik denk dat mensen zich moeten realiseren 

dat het in stand houden van een leuke sportieve, gezellige en ambitieuze sportvereniging niet 

meer vanzelf gaat en dat daarbij de hulp van eenieder hard nodig is. Gelukkig zie ik dat op veel 

fronten gebeuren binnen onze mooie club, maar het kan nog altijd beter. 

We staan met HC’03 voor de uitdaging om de komende jaren een prachtig nieuw clubgebouw 

neer te zetten. Ik ben ervan overtuigd dat dit een plek moet zijn voor veel meer mensen binnen 

de samenleving, zoals verenigingen en belangengroepen, en ook voor individuen die een plek 

zoeken om te recreëren. Als HC’03 op deze wijze een open huis kan zijn voor velen, dan krijgen 

wij samen ook meer voor elkaar en betekenen in deze plattelandsgemeenschap ook meer voor 

elkaar. En op lange termijn betekent dat een gezonde club met een hoog voorzieningenniveau.

Ik droom maar even hardop:

Op een maandagochtend in 2015 loop ik via de nieuwe ingang, waar de oude school stond, naar 

de voetbalclub. Daar waar vroeger de fi etsenstalling was, ligt nu de jeu de boule-baan waar een 

groep van zo’n twaalf grijsharigen, zich op het bankje naast de baan laaft aan een bakje koffi  e. 

Nadat ik uitbundig ben begroet door deze krasse knarren, loop ik via de ontvangstruimte de 

multifunctionele accommodatie binnen. Groep 7 en 8 van de basisschool zitten samen met hun 

juf aan de ranja, nadat ze geoefend hebben voor het schoolvoetbaltoernooi. Achter de kinderen 

vandaan hoor ik iemand roepen: ‘Ik vraog!’ Een groep van zes bejaarden zit gezellig een potje te 

kaarten onder het genot van een bak koffi  e. 

De dame achter de bar spreekt me aan en vraagt of ik even wil helpen met het ophangen van de 

posters voor het bedrijvenvoetbaltoernooi van volgende maand. ‘Ben je druk vandaag?’ vraag ik 

haar. Vanmiddag is er een regiotraining van de KNVB, vanavond vergadert de volleybalvereniging 

en er is een training van de EHBO in de instructieruimte. ‘Ik moet daarvoor nog een paar tafels 

verplaatsen’, zegt ze. ‘Ik help je wel even’,  roep ik op mijn beurt en samen maken we de ruimte 

klaar voor vanmiddag. Nu moet ik maken dat ik weg kom, want ik heb nog een afspraak voor mijn 

werk. Moet wel op tijd thuis zijn, want vanavond om 19.00 uur moet ik aanwezig zijn op het club-

gebouw, waar we met een pas opgerichte hardloopclub de singels om de velden gaan snoeien. 

Scheelt de Stichting Beheer weer werk …

Deze droom is volgens mij niet zo ver weg. Wat is er nou mooier dan een club waarin jong, oud 

en alles wat er tussen zit, met elkaar verbonden worden door allerlei activiteiten. Wat levert het 

op? Meer draagvlak in de samenleving, meer ondersteuning en elkaar helpen, van elkaar leren en 

last but not least, meer gezelligheid. Het enige wat hiervoor nodig is, is een klein beetje fl exibili-

teit en de bereidheid om dit de komende jaren samen voor elkaar te krijgen.

Een mooiere vorm van ‘de nieuwe naoberschap’ kan ik me niet voorstellen!

Wat is er nou mooier dan 

een club waarin jong, 

oud en alles wat er tussen 

zit, met elkaar verbonden 

zijn door allerlei 

activiteiten.

Column Jeroen Huis in ‘t Veld
Voorzitter HC‘03

De nieuwe naoberschap

Foto: Wim van Hof
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… maar het resultaat is overheerlijk.

De Achterhoek is als toeristisch gebied bekend, de gemeente Bronckhorst 

misschien een beetje. Maar het gebied Drempt, Hummelo en Keppel staat 

nog nauwelijks op de kaart. Daar wordt wel hard aan gewerkt.

Wat hebben Drempt, Hummelo en Keppel de zomerse vakantieganger te bieden? Wat is een reden om, in plaats  

van door te rijden naar Winterswijk, Borculo of Zelhem, voor één of twee weken direct over de IJsselbrug te blijven 

hangen? Hoe het is om hier te wonen weten we, maar zijn de aantrekkelijke kanten van ons gebied ook voor  

vakantiegangers nog meer kenbaar en aanlokkelijk te maken?

Toeristisch 
Drempt, Hummelo 
en Keppel

Vragen als deze drongen zich op nadat het Toeristisch Platform 

Drempt Hummelo en Keppel (DHK) anderhalf jaar geleden werd 

opgericht om de toeristische activiteiten in Drempt,  Hummelo 

en Keppel op een hoger plan te brengen. Want toeristen bren-

gen geld mee, dat is goed voor de lokale economie en draagt 

daarmee ook bij aan de leefbaarheid van de dorpen.

Om hoeveel geld het gaat is moeilijk in te schatten. ‘Concrete 

cijfers voor Drempt, Hummelo en Keppel zijn er niet’, vertelt Marc 

den Hertog, sinds januari dit jaar de nieuwe directeur van VVV 

Bronckhorst. ‘Cijfers over toerisme zijn er hoofdzakelijk voor de 

Achterhoek als geheel. Maar daaruit is wel een ruwe schatting 

voor de hele gemeente Bronckhorst te maken’.

Qua werkgelegenheid is de toeristische sector in Bronckhorst 

dan naar schatting goed voor 7,5 procent van alle banen. Het 

totaal aantal toeristische overnachtingen in de gemeente ligt 

rond de 220.000. Bestedingen aan toeristische overnachtingen 

bedragen circa 5,5 miljoen euro. En de totale bestedingen, dus 

inclusief dagbestedingen, liggen op een geschatte 35 miljoen 

euro.

Welk deel van deze getallen en bedragen voor rekening komt 

voor Drempt, Hummelo en Keppel is helemaal gissen. Duidelijk 

is wel dat het toeristisch zwaartepunt van de gemeente niet hier 

ligt, maar meer bij de oostelijke dorpen in de gemeente Bronck-

horst, zoals Zelhem en Vorden.

‘Ja’, zegt voorzitter Henny Dokter van het Toeristisch Platform 

DHK, ‘de Achterhoek staat als toeristisch bekend. Bronckhorst 

misschien ook, maar dan denken mensen inderdaad eerder aan 

Tekst: Leo Tholhuijsen

Foto’s: Harold Pelgrom en Leo Tholhuijsen
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, Hummelo 
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Vorden en Zelhem dan aan hier. Drempt, Hummelo en Keppel 

zijn minder bekend. Het lijkt er wel op dat de toerist die via de 

IJsselbrug komt, Drempt, Hummelo en Keppel al is gepasseerd 

voordat hij goed en wel in de gaten heeft dat hij in de Achter-

hoek is.’

Waaruit niet de conclusie mag worden getrokken dat hier niks 

gebeurt. Dokter heeft het geïnventariseerd en komt op 60 

voltijdbanen die aan de toeristische branche gekoppeld kunnen 

worden. Met de opmerking dat niet alle van die 60 banen hele-

maal op het toerisme zijn gericht. De banen in de horeca zitten 

er bijvoorbeeld ook bij. Maar hoe dan ook: Dokter was verrast 

door het grote aantal mensen dat zich in Drempt, Hummelo en 

Keppel met toerisme bezighoudt. ‘Kijk wat we hier allemaal heb-

ben: de boerencamping van Remmelink, de minicamping Sie-

bieverden van Frederiks, de campings Jena, De Graafschap, Het 

Zwarte Schaar en IJsselstrand, Bed & Breakfast bij Wijnboerderij ‘t 

Heekenbroek, De Gouden Karper als landelijk bekend horecabe-

drijf, de Keppelsche Golfclub, alle galerieën, het zwembad, tuinen 

en ga zo maar door.’

Dokter verwijst naar het boekje AchterOmmetjes, waarin ze 

allemaal bij elkaar staan. Het is een mooi geïllustreerd, vierkant 

boekje waarin opgesomd staat wat Drempt, Hummelo en 

Keppel te bieden heeft, als het gaat om lopen, fietsen, slapen, 

genieten, welke evenementen er zijn, in welke galerieën kunst 

is te bekijken en, ook belangrijk, welke interessante stadjes 

en steden in de nabijheid liggen. Het boekje is gratis en is 

verkrijgbaar bij de Spar in Hummelo. Strikt genomen zijn de 

     ‘Het is echt nodig  
      dat je in concrete en 
   aantrekkelijke zin iets 
         te bieden hebt’
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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.

ADV. RS  fc 94x137  #2:Opmaak 1  26-10-10  13:05  Pagina 1

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

Voor de lekkerste vis

Sinds 1925

visspeciaalzaak

H. KELDERMAN

Bergstraat 29

Doesburg

telefoon 0313-472592

SPECIALITEIT:

GEBAKKEN VIS!!
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Catering
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Nieuw Zondagmiddagproeverij: genieten van bijzondere 
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36,95 euro p.p.

Naam:  Henk (51) en Anne-Marie (41) Remmelink

Woonplaats: Bronksestraat 2, Achter-Drempt 

Bedrijf:   Minicamping Remmelink, 20 kampeerplaatsen, 

dagaccommodatie voor  groepen. Geopend van 15 

maart tot 1 november.

Internet:  www.boerencampingremmelink.nl 

Henk en Anne-Marie Remmelink hebben sinds 2009 een 

boerencamping tussen Voor- en Achter-Drempt. 

De plannen om daadwerkelijk met een camping te beginnen 

dateren van 2003 en inmiddels is het één hectare grote terrein 

behoorlijk begroeid, staat er een toilet- douchegebouw en is 

er een verblijf voor groepen. Alles bij elkaar een investering van 

enkele tienduizenden euro’s. ‘Het is niet onlogisch dat wij hier een 

camping hebben’, vertelt Henk als we het terrein met de vier kam-

peervelden rondlopen. ‘Het is hier een mooie plek. Zie eens hoe je 

hier, achter de camping wegkijkt. Prachtig toch. Geen doorgaande 

‘Zie eens hoe mooi je hierachter wegkijkt’

Betrekkelijk nieuw in Drempt, Hummelo en Keppel is minicamping 

Remmelink aan de Bronksestraat. Het concept van Henk en 

Anne-Marie is ‘rust, ruimte en gastvrijheid’. 

wegen, je kijkt daarachter op de Tellingstraat. Mensen vinden dit 

een mooie plek. Anne-Marie vindt het leuk om iets in de toeris-

tische sector te doen en ik heb er vroeger ook wel over gedacht. 

Ons concept is eenvoudig: ruimte, rust en gastvrijheid. De manier 

waarop we hier op de camping met onze gasten omgaan verschilt 

niet veel van hoe we vroeger thuis op de boerderij met mensen 

omgingen.’

‘Wat voor gasten dat zijn? Meest jonge gezinnen. Gezinnen met 

kinderen tot eind basisschoolleeftijd. Het is hier erg basic: de 

voorzieningen zijn beperkt, grasvelden, wat kinderspeelgoed, er 

is ruimte voor kampvuurtjes, we hebben wat geiten en kippen en 

deels is het ook ruig terrein met zandbulten.’ 

‘Waar de mensen vandaan komen is divers: Nijmegen, Apeldoorn, 

Friesland en ook uit het westen van het land. Je ziet mensen van 

het platteland naar hier komen, maar ook stedelingen die het plat-

teland niet kennen.’

De camping gaat zijn derde seizoen in en geleidelijk aan beginnen 

meer gasten de camping te ontdekken. ‘Het eerste jaar kregen we 

vooral de overloop van andere campings, als die vol zijn verwijzen 

ze naar ons. We zaten vorige zomer op 10 à 15 bezette plaatsen. 

Er wordt wel gezegd dat het vijf jaar duurt eer je genoeg 

naamsbekendheid hebt.’

De Remmelinks hebben de camping naast de volledige baan 

van Henk. ‘Een volledig inkomen kun je er nooit uithalen. Van een 

minicamping alleen kun je niet bestaan.’

Henk vertelt dat het gebied de toerist veel te bieden heeft. ‘Mensen 

gaan elke dag wat doen. Soms nemen ze een soort rustdag. 

Ze gaan veel fi etsen, Zutphen en Doesburg zijn dichtbij, maar 

met de auto ben je bijvoorbeeld ook zo in Emmerik met zijn 

bezienswaardigheden.’
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AchterOmmetjes bedoeld voor de toeristen, maar voor de 

eigen inwoners is het zeker de moeite waard er eentje thuis te 

hebben liggen. Er staat veel in. 

Achterliggend doel van de AchterOmmetjes is dat het Drempt, 

Hummelo en Keppel op de toeristische kaart van Nederland 

zet. ‘Dat is de bedoeling’, vertelt Dokter, ‘het is echt nodig dat 

wij eraan werken om landelijk bekend te worden. 

We zijn onderdeel van VVV Bronckhorst, maar je kunt zeggen 

dat tot voor een paar jaar geleden het hele VVV-gebeuren 

hier in Drempt, Hummelo en Keppel op een laag pitje stond. 

Met ons was men in het land niet echt bekend.’ 

Met alleen Bennie of Klaas-Jan zet je DHK niet 

op de kaart

De eerste 5.000 exemplaren van AchterOmmetjes zijn al op, 

en ook de tweede 5.000 zijn alweer bijna weggegeven. Henny 

Dokter heeft ze o.a. staan uitdelen op de vakantiebeurs in 

Utrecht. ‘Het is echt nodig dat je in concrete en aantrekkelijke 

zin iets te bieden hebt. Als ik daar zeg, ik kom uit de streek 

waar Bennie Jolink vandaan komt, dan weten al veel mensen 

niet wie dat is. Bennie Jolink, zeggen ze, wie is dat? 

En als eens Klaas-Jan niet meer scoort, dan gaat ook 

van hem geen wervend eff ect meer uit.’

Dat is ook de reden waarom Den Hertog van VVV Bronckhorst 

de uitgave van Achterommetjes zo’n goed initiatief noemt. 

‘Het geeft een goed overzicht van wat hier te doen is, het is 

concreet’. ‘Maar’, voegt hij er direct aan toe, ‘verlies het grote 

geheel niet uit het oog. Zeker, het kleinschalige landschap en 

de dorpskernen zijn aantrekkelijk. Maar probeer ook aan te 

haken bij wat bekend is. Het historische stadje Bronkhorst ligt 

vlakbij, benut dat voordeel. Maak ook gebruik van het sterke 

merk ‘Achterhoek’. Wild eten in de Achterhoek is een 

succesformule. Bouw daarop voort, voeg er de eigenheid 

van bijvoorbeeld Hummelo aan toe.’

Den Hertog heeft het, als hij praat over hoe de potentiële 

bezoeker te benaderen, over een getrapte communicatielijn. 

‘Praat over de Achterhoek, daarna over de gemeente 

Bronckhorst en dan over Drempt, Hummelo en Keppel. 

Men komt niet alleen voor dat kleine stukje. 

Het gaat om de totaalbeleving.’
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Verhalenwedstrijd  

Begin augustus gaat het nieuwe voetbalseizoen van start. In 

de voorbereiding hierop zal De Graafschap op vrijdag 8 juli 

een oefenwedstrijd spelen op sportpark ’t Doornslag. Om 

19.00 uur wordt afgetrapt voor een wedstrijd tussen deze 

eredivisionist en een streekelftal onder leiding van Theo van 

Londen, coach van HC’03. Van Londen, zelf ex-speler van De 

Graafschap, zal dit twintigkoppige streekteam samenstellen. 

Een deel daarvan zal afkomstig zijn van HC’03, de overige 

spelers zijn afkomstig van buurtclubs als Steenderen, Pax en 

Doesburg. Helaas was de definitieve teamsamenstelling nog 

niet bekend bij het ter perse gaan van dit nummer van De 

Hessencombinatie. 

Of dit streekelftal de voorbereiding van De Graafschap flink 

in de war kan schoppen is maar de vraag. In het verleden 

verloren verscheidene amateurelftallen al met grote cijfers van 

de profclub uit de Achterhoek. Afgelopen zomer bijvoorbeeld 

ondergingen ook RKPSC en GSV’38 dit lot.

Het doel van het streekteam, onder de vlag van HC’03, is om 

er een mooie zomeravond van te maken. Mede gezien de 

gezelligheid die er altijd heerst op sportpark ’t Doornslag moet 

dit zeker gaan lukken. Wellicht dat de club zich dan volgend 

seizoen kan opmaken voor Ajax-Feyenoord …

Onder meer Angerlo Vooruit, Etten en Terborg gingen hier dit 

jaar al de bietenbrug op.

Sportpark ‘t Doornslag, goed verscholen achter de St. Willibror-

duskerk in Achter-Drempt, was afgelopen jaar het decor van 

verscheidene spannende wedstrijden, waarvan de meeste win-

nend door HC‘03 werden afgesloten. In dit toch al zo bijzondere 

voetbaljaar – de nieuwe kleedaccommodatie werd geopend 

en de complete jeugdafdeling verhuisde naar Achter-Drempt 

– wacht spelers van het eerste elftal van HC’03 nu een nieuwe 

uitdaging. In combinatie met een aantal regionale amateurvoet-

ballers wordt de strijd aangegaan met De Graafschap, eredivisio-

nist en trots van de regio …

Het is niet de eerste keer dat een club uit het betaalde voetbal 

‘verdwaalt’ in het pittoreske Achter-Drempt en op zoek gaat naar 

de plaatselijke voetbalvelden. In het verleden waren onder meer 

Vitesse en De Graafschap al eens te gast. De laatste ploegen uit 

het betaalde voetbal die hun kunsten vertoonden op Sportpark 

’t Doornslag waren in juli 2006 De Graafschap en Excelsior. 

De verslaggever van Voetbal International kwam die dag met 

het voorstel de klassieker Ajax-Feyenoord in het vervolg altijd op 

sportpark ’t Doornslag te spelen, ‘want van ongeregeldheden zal, 

mede door de ligging van het sportpark, geen sprake zijn’.

De Graafschap komt 

8 juli naar ’t Doornslag 

Tekst: Tom Arntz
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Anno 1879

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!

www.degoudenkarperhummelo.nl

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

Hotel RestaurantCafé

welkom@degoudenkarperhummelo.nl

lunchen  -  dineren  -  vergaderen  -  logeren  -  arrangementen

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
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.degoudenkarperhummelo.nl

Hotel RestaurantCafé
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Het ‘Wapen van Keppel’ 

te Hoog-Keppel

Groeten uit…

Dit keer een prentbriefkaart van het ‘Wapen van Keppel’, Burgemeester Vrijlandweg 10 

te Hoog-Keppel, omstreeks 1910.

Tekst: Rinus G.M. Rabeling

Foto: collectie Rinus G.M. Rabeling

In de ruime bocht van de Burgemees-

ter Vrijlandweg te Hoog-Keppel zien 

we een karakteristiek pand met boven 

de deur een fraai uithangbord: het 

‘Wapen van Keppel’. Naast de voordeur 

een gevelsteen met de initialen AH GN 

en het jaartal 1869.

De initialen staan voor Aaltje 

Heijtink en Gerrit Noij. Zij trouwen op 

1 augustus 1862 te Hoog-Keppel. Gerrit 

is weduwnaar van Hendrika Catharina 

van de Hoef (overleden in 1859).

De familie Noij woont in die tijd aan de 

huidige Monumentenweg ‘op de bult’. 

Oudere lezers kennen de plek nog van 

de kruidenierswinkel van de familie 

Oosterink-Weijers.

Eind 1868 krijgt timmerman Gerrit Noij 

een stuk grond aan ‘de straat van Hoog-

Keppel en Emmerik naar Zutphen’ van 

kasteel Keppel in erfpacht. Als we kij-

ken op oude kaarten van Hoog-Keppel 

(1811, 1832 en 1865) zien we dat de 

plek waar dit huis staat, voor die tijd altijd bouwland is geweest. 

Eind 1800 is het voorhuis in drieën verdeeld, het linkerraam 

is voor de pensiongasten, het raam links naast 

de deur is van de kruidenierswinkel en de twee 

ramen rechts behoren tot de gelagkamer van 

de dorpsherberg. In die tijd is het mode en ook 

wel deftig om als naam van een herberg een 

(familie-)wapen te gebruiken. Wellicht ook in 

dit geval. De heer Van Keppel heeft 

ongetwijfeld hiermee ingestemd, de grond 

was immers ook nog zijn bezit (tot ongeveer 

1980). Op 31 oktober 1889 trouwt dochter 

Maria Gardina met de klerk ter secretarie 

Antonie Gerhardus Noij uit Rheden, vermoede-

lijk een neef. A.G. Noij is later gemeenteontvan-

ger en vanaf 1913 ten dele ook kassier van de 

opgerichte Raiff eisenbank, een der eerste van 

ons land. De zitting is bij hem thuis. In 1956 is 

uit waardering voor zijn activiteiten de gelijk-

namige weg in Hoog-Keppel naar hem genoemd. 

Maria Gardina zorgt voor pension, winkel en herberg. Het is ook 

de plek waar de paarden worden uitgespannen als de boeren uit 

Eldrik met de sjees zondags ter kerke gaan. Uiteraard wordt er na 

de dienst eerst een borrel genuttigd.

Op 2 maart 1897 wordt zoon Karel Gerrit geboren. Hij trouwt 

in 1921 met Johanna Hendrika Kets uit Epe. Hij neemt de 

functies van zijn vader over als die in 1925 

overlijdt. In 1938 wordt het ‘Wapen van 

Keppel’ enigszins verbouwd. 

De bankfunctie is beduidend toegenomen 

en ook voor privé is meer ruimte nodig. 

Kruidenierswinkel en herberg worden 

overgedaan aan overbuurman Jansen 

(later Schreurs, daarna weer Jansen), dit 

ter uitbreiding van zijn bakkerij, café en 

pension. 

In 1929 wordt zoon Antonie Gerhardus 

(Toon) geboren. Ook hij gaat werken bij de 

Raiff eisenbank, eerst elders en vanaf 1958 

in Hoog-Keppel.  Achter het ”Wapen van 

Keppel” wordt in 1956 een nieuwe bank 

met woning gebouwd. Toon trekt met zijn 

vrouw in deze nieuwe woning. Als zijn va-

der K.G. (overleden in 1983) naar Oldershove in Wehl vertrekt, 

verlaat de familie Noij de directeurswoning om te verhuizen 

naar het ‘Wapen van Keppel’. In september 1995 verkoopt men 

het huis en komt er na ruim 125 jaar een andere familie te 

wonen in het ‘Wapen van Keppel’.  
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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!

klussenbedrijf

Voor al uw zinkwerk

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

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
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Ze leek me een jaar of 68. Ze kwam op kantoor, haar man was 

onlangs overleden en al na twee zinnen kwamen de tranen, 

dikke tranen … met tuiten. 

Ik was net een jaar of tweeëntwintig, kon niet veel meer 

bedenken dan haar een glas water aan te bieden en had al 

direct enorm met haar te doen. 

Het moest toch vreselijk zijn – zo gingen mijn gedachten – om 

na al die jaren samen je levensgezel te verliezen en plotseling 

alleen verder te moeten. Even later kwam bovendien nog naar 

voren dat het niet de eerste keer was. Nog niet erg lang geleden 

had ze ook al haar eerste man verloren.

Gedurende het gesprek bleek dat ze pas onlangs waren ge-

trouwd. Hij had wel twee zoons, maar die waren uit zijn eerste 

huwelijk. Gelukkig had meneer tijdens zijn leven letterlijk goed 

geboerd en ervoor gezorgd dat ze niet onverzorgd achterbleef. 

Zij kreeg het gebruiksrecht van de gehele nalatenschap met een 

aantal beperkte bevoegdheden. We spraken af dat ik, om te be-

ginnen de benodigde verklaring van erfrecht zou opmaken, de 

aangifte voor de Erfbelasting zou verzorgen en het vruchtgebruik 

zou vestigen, en we namen afscheid. 

Enkele dagen later meldde zich de oudste zoon van 

meneer. Hij schetste een enigszins afwijkend beeld van 

mevrouw. Zij zou zich met haar inmiddels belegen erva-

ring en antieke charmes bij meneer hebben gevoegd, 

en zichzelf op slinkse wijze in zijn huis, en hem via het 

gemeentehuis langs het altaar hebben geloodst. Meneer 

was nog wel zo verstandig geweest om huwelijkse voor-

waarden te maken: alles werd gezamenlijk eigendom, 

alleen zijn grote boerderij bleef van hem. ‘Die is later voor 

de zoons’, had hij nog gezegd.

Mevrouw was blijkbaar echter overtuigender dat 

verwacht, want nog geen half jaar na aanvang van het 

huwelijk was de boerderij verkocht. Reisjes zaten er voor 

hem niet meer in, want hij was inmiddels aan het bed 

gekluisterd, maar gelukkig was zij nog wel in staat volop 

Indien iemand trouwt of een geregistreerd partnerschap 

aangaat is het belangrijk vooraf goed na te 

denken of huwelijkse voorwaarden gewenst zijn – zeker 

bij een tweede huwelijk en wanneer er kinderen uit een 

eerdere relatie zijn. Ook het testament dient daarop 

naadloos aan te sluiten. Voor de betreff ende kinderen 

bestaan er ook diverse rechten. Bijvoorbeeld ten aanzien 

van hun erfdeel uit de nalatenschap van een al eerder 

overleden ouder. Onderneemt men echter geen actie 

en wordt bij leven door het nieuw getrouwde stel (of 

één van beiden) het hele vermogen gespendeerd, dan 

resteert voor de kinderen enkel de kale kip.

Tip van de notaris

van de notaris

Niet alleen de schijn bedriegt

Mr. Jeroen te Lindert (38) 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

te genieten. Waar hij was veroordeeld tot het uitzicht over zijn 

tuin via zijn kamerraam, keek zij uit over de mediterrane wateren 

via een patrijspoort. 

Op verzoek van de zoons trachtte ik te achterhalen waar de 

opbrengst van de boerderij was gebleven. Uiteindelijk kreeg ik 

van mevrouw de verschillende bankafschriften, waarop ik zag 

dat zij niet alleen het hoofd van meneer maar ook de plaatselijke 

pinautomaat danig op hol had gebracht. Het feit dat meneer 

bedlegerig was, had haar er bovendien niet van weerhouden 

een enorme caravan aan te schaff en. Gedurende hun anderhalf 

jaar samenzijn was ruim drie ton verdwenen. 

Een half jaar later wandelde ik op een zondag in een heerlijk 

voorjaarszonnetje door een gesloten winkelstraat. Net toen ik 

dacht de treurende weduwe te herkennen, kwam mevrouw op 

mij afstormen, haar ringvinger omhooghoudend en roepend: 

‘Kijk notaris, wat mooi! … Ik ben verloofd!’ 

Niets is belangrijker voor echte levensvreugde dan een doel in 

het leven …
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Als we via de Burgemeester Vrijlandweg Hoog-Keppel binnenrijden, 

zien we al snel op huisnummer 6 het kantoor van Rentmeester Pieter 

Witte. De vroegere bank en directeurswoning (gebouwd in 1955 en 

1957) zijn een aantal jaren geleden aangekocht en op een bijzonder 

smaakvolle manier intern verbouwd tot aangename werkruimten.

Hier treff en we, in een fraaie klassieke ambiance met antiek, 

schilderijen en jachttrofeeën, Pieter Witte (52). Al snel in het 

gesprek bespeuren we zijn enthousiasme en bevlogenheid voor 

het vak van rentmeester. Na zijn studie landbouw (specialisatie 

planologie) aan de Landbouwhogeschool te Deventer ging hij 

aan de slag op een rentmeesterkantoor. Na diverse aanvullende 

studies werd hij beëdigd tot rentmeester en verkreeg het certifi -

caat taxateur Landelijk Vastgoed.

Op 33-jarige leeftijd ging hij de uitdaging aan van een eigen 

kantoor. Inmiddels is hij in de regio en ook daarbuiten een 

gewaardeerde partner, daarbij ondersteund door zes gemoti-

veerde medewerkers (waaronder twee rentmeesters).

Bijna iedereen heeft wel eens te maken gehad met een make-

laar, maar wat doet nu eigenlijk een rentmeester. Het klassieke 

beeld van een man in knickerbockers die te paard landgoederen 

inspecteert en altijd wel een beetje feodaal, is al lang achter-

haald en niet meer van deze tijd. Een rentmeester is iemand die 

met grote deskundigheid veel gespecialiseerd werk uit handen 

neemt van zijn opdrachtgever. Om een aantal voorbeelden te 

geven: het regelen van erfpachtzaken en erfpachtcontracten, 

bosbeheer, natuurbeheer, administratie, taxatie van gebouwen 

op een landgoed, het maken van beheerplannen, de aan- en 

verkoop van panden, en niet te vergeten het ontwikkelen van 

een toekomstvisie met fi nanciële onderbouwing. Maar ook 

bij het omvormen van agrarische grond tot natuur kan een 

rentmeester een belangrijke rol vervullen. Zomaar een greep 

uit een breed scala van activiteiten, allemaal bijzonder boeiend 

en vooral ook van deze tijd. De basis van al deze werkzaamhe-

den vormt natuurlijk het vertrouwen van de opdrachtgevers: 

agrariërs, landgoedeigenaren, natuurbeschermers, particulieren 

en anderen.

Rentmeesterskantoor Witte beheert ruim 5000 ha. Overwe-

gend adellijk bezit in Gelderland en Overijssel, maar ook zelfs 

in Zeeland. Landgoederen als Suideras bij Vierakker, De Kelder 

bij Doetinchem en Mulra in Hoog-Keppel bevinden zich in zijn 

portefeuille.

Als Landgoed Mulra van de familie Van Boetselaer ter sprake 

komt stijgt zijn enthousiasme. Op dit 175 ha grote landgoed 

zijn de laatste jaren diverse ontwikkelingen in gang gezet. Met 

Rentmeesterskantoor 
Witte BV te Hoog-Keppel
Rentmeester en monumentenmakelaar uit passie …

advertorial
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name de omzetting van landbouwgrond in nieuwe natuur met poelen en moeraszones, en 

de verdere bescherming van de Potjeswei en Hellestraat in verband met de aanwezigheid 

van een aantal bijzondere broedvogels. Ook de recreatiekant kreeg hierbij aandacht, getuige 

het fraaie fi etspad dat samen met het Waterschap Rijn en IJssel werd ontwikkeld tussen 

Beemsterweg en IJsselweg.

Ook de makelaardij heeft de aandacht van Pieter Witte en zijn medewerkers. Daarbij heeft 

hij een voorkeur voor bijzondere panden. Monumentale panden met karakter, ouderdom, 

een verhaal. Hij noemt zich daarom liever monumentenmakelaar. Rijks- en gemeentelijke 

monumenten hebben toch een bijzondere benadering nodig. De verkoper, maar vooral ook 

de aspirant-koper, zijn gebaat bij een deskundig advies. Bijvoorbeeld omtrent de mogelijk-

heden van restauratie en subsidies, of bij de eventuele ontwikkeling en beheer van aanwe-

zige (agrarische) percelen. In het aanbod van Witte Rentmeesters zijn dan ook regelmatig 

landhuizen, een koetshuis of jachtopzie-

nerwoning en monumentale boerderijen 

te vinden. Alle veelal gelegen op unieke 

locaties.

Samengevat kunnen we Rentmeesters-

kantoor Witte omschrijven als een vast-

goedadviseur, gespecialiseerd in landelijk 

gebied, in de meest brede 

zin van het woord!el

Rentmeesterskamtoor Witte BV

Burgemeester Vrijlandweg 6

6997 AC Hoog-Keppel

Telefoon: 0314-382121

Fax: 0314-382352

E-mail: info@witterentmeesters.nl

Website: www.witterentmeesters.nl
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‘Wij gaan naar Turkije.’ 

Naam: Frank Klein Reesink (45).

Woonplaats: Brouwerij, Hummelo.

Gaat op vakantie naar: Alanya in Turkije.

Met echtgenote Henriët en kinderen Luc (12) en 

Cathy (10) gaat Frank Klein Reesink dit jaar naar 

Alanya in Turkije. Een weekje in een hotel aan de kust 

met alles erop en eraan. Frank en Henriët hebben zich eerst georiënteerd 

op het internet en vervolgens bij een reisbureau in Doetinchem de reis 

geboekt. Dat was in februari. Ze vinden het wel prettig om een grotere reis 

op tijd vast te leggen. ‘Ook omdat de kinderen het fi jn vinden op tijd te weten 

waar ze heen gaan, het wordt voor het eerst dat zij gaan vliegen.’

‘Dat we vanaf Schiphol vliegen, is omdat we dan om zes uur ’s ochtends 

kunnen vertrekken en vanuit Turkije om elf uur ’s avonds teruggaan. Is wel iets 

duurder, maar het scheelt wel twee dagen dat je daar langer bent, 

vergeleken met wanneer je pas ’s middags kunt vliegen en ’s ochtends alweer 

teruggaat.’ Naast de zomervakantie, hebben de Klein Reesinks door het jaar 

heen soms nog ‘verrassingstripjes’ van een paar dagen.

Voordat ze kinderen hadden gingen Frank en Henriët vaak naar verre 

bestemmingen, als Venezuela, Kenya/Tanzania en Canada.

‘Ik mis het op vakantie gaan ook eigenlijk niet.’

Naam: Ronald Nijman (29).

Woonplaats: Dreef, Voor-Drempt.

Gaat op vakantie naar: ‘ik werk de hele zomer.’

Ronald Nijman is full-time in dienst bij d’Olde Schole 

in Laag-Keppel en vertelt dat hij in de zomer nooit op 

vakantie gaat. ‘Geen sprake van, dit is horeca.’ Hij gaat weleens een week-

endje weg, maar meestal heeft hij thuis zo zijn dingen als hij vrij is. Als hij 

op vakantie gaat, is het met de kerst. Bijvoorbeeld naar een huisje van 

Centerparcs. Maar afgelopen winter is dat er niet van gekomen. Echt veel 

op vakantie gaan, doet hij dus niet. ‘Ik mis het ook niet. Er zijn ook geen 

speciale plekken, waarvan ik denk dat ik daar nog een keer naar toe wil.’

‘We denken dit jaar 

aan Frankrijk.’

Naam: Johan (55) en 

Rita (51) Hilhorst.

Woonplaats:

Eldrikseweg, Eldrik.

Gaan op vakantie 

naar: 

Frankrijk, waarschijnlijk Noord-Frankrijk of 

Bretagne.

‘We proberen ieder jaar een streek te bezoeken’, 

vertelt Johan. ‘We zoeken dan een huisje of een 

appartement. De zee trekt altijd wel. Ik denk dat 

het dit jaar Frankrijk gaat worden, het noorden 

of verder naar Bretagne. Vorig jaar waren we in 

de Belgische Ardennen en Luxemburg. Het jaar 

daarvoor, in 2009, waren we in de zomer naar 

Duitsland en in de nazomer op studiereis naar 

Ierland. Tegenwoordig kunnen we gemakkelijk 

van de boerderij weg. John, de opvolger, is 25 

en kan het bedrijf dan alleen doen. Ik bel één, 

hooguit twee keer naar huis om te horen hoe het 

gaat. Toen hij jonger was gingen we ook wel, dan 

kwam iemand van de bedrijfshulp. Dat ging ook 

goed.’ 

‘Rita en ik gaan met ons tweeën of we gaan met 

mijn zwager en zus. Meestal een week en de  

fi etsen mee. We gaan dan dingen bezoeken, 

zoals musea. Met de auto bekijken we ook een 

ruimere omgeving.’

Zon, zee, 
strand en 

lekker chillen

De een vliegt naar Turkije, een ander rijdt naar Italië. Een volgende zoekt de mooie plekken hier in 

Nederland op, of gaat helemaal niet van huis. Het vakantiegedrag in Drempt, Hummelo en 

Keppel is divers. Negen inwoners vertellen hoe ze de zomer gaan doorbrengen. 

Gaan ze op vakantie en zo ja, waarheen dan? 

Tekst: Mees en Leo Tholhuijsen

Foto’s: Leo Tholhuijsen

2020



De Hessencombinatie | juni 2011

‘Dagtochten in Nederland.’

Naam: Hermien Jolink (60).

Woonplaats: Zelhemseweg, Hummelo.

Gaat op vakantie naar: dagtochtjes in 

Nederland.

Hermien Jolink heeft nog geen concrete 

plannen voor deze zomer. Maar dat het dagtochten worden 

staat eigenlijk al wel vast. Het Van Goghmuseum in Amster-

dam en het strand staan in ieder geval op de planning. Verder 

ligt de vakantie nog open. ‘Maar’, zegt Hermien, ‘eigenlijk hoef 

ik ook niet per se weg. Het is hier ook zo mooi. Ik ga ook graag 

wandelen in het bos’. ‘Vroeger met de kinderen gingen we 

in de vakantie altijd veel fi etsen, ook in België en Duitsland. 

Altijd bezochten we dan ook musea’. ‘Of de kinderen dat leuk 

vonden? Ja, dat denk ik wel. Ik koos wel musea, waarvan ik 

dacht dat het voor hen ook leuk zou zijn, zoals het Scheep-

vaartmuseum en het Tropenmuseum. We zijn dat eigenlijk 

altijd blijven doen, ook toen de kinderen nog in Utrecht 

studeerden. En nog steeds doen we dit af en toe, nu met de 

kinderen en aangetrouwde kinderen. Tegenwoordig dan niet 

meer zo geconcentreerd in de zomervakantie.’ 

‘Zon, zee, strand. Lekker chillen.’

Naam: Anke Goossens (20).

Woonplaats: Hoefkensestraat, 

Achter-Drempt.

Gaat op vakantie naar: Albufeira, 

Portugal.

‘Ik ga met een vriendin naar Abufeira in Portugal. Het is een 

vriendin van de middelbare school. Op 17 augustus gaan we 

voor acht dagen weg. Het wordt een zon-, zee- en strandva-

kantie. Keertje uitgaan, mountainbiken, lekker chillen. Vorig 

jaar was ik naar Malta met mijn vriendje. Dit jaar wilden we 

allebei wat anders, dus ga ik met mijn vriendin.’

‘Vroeger met thuis gingen we niet zo op vakantie. Mijn ou-

ders geven daar niet zo om. Over volgend jaar heb ik eigenlijk 

niet zo nagedacht. Zal wel weer zon, zee en strand worden.’

‘Italië bevalt erg goed.’

Naam: Hans Kooij (44).

Woonplaats: Kerkstraat, Voor-Drempt.

Gaat op vakantie naar: deze zomer 

waarschijnlijk niet.

‘De laatste vier jaar zijn we naar het 

Gardameer geweest, in Italië. Dit jaar hebben we nog niks 

geboekt, helaas. Ik heb thuis wat te klussen. Tot op heden 

gingen de kinderen nog mee met mij en Yvonne. Dit jaar 

gaat Sander met vrienden naar Spanje, die is nu 18. Chantal 

is 14. Je komt op een gegeven moment in de situatie dat de 

kinderen niet meer meegaan. Zo gaat dat.’

‘Italië bevalt goed. We rijden er met de auto heen, speedboot 

erachter. Op de heenweg in twee dagen, tussenstop in Mün-

chen. Terug in één keer. We huren daar een stacaravan, op 

een camping is de sfeer altijd goed. Verder gaan we ’s winters 

vaak een week op wintersport en we proberen ieder jaar ook 

nog wel een weekendje met de motor weg te gaan.’

‘Wij gaan naar kindvriendelijke landen.’

Naam: Hans (37) en Chantal Hakvoort (35). 

Woonplaats: Schoolstraat , Hoog-Keppel.

Gaan op vakantie naar: Denemarken.

Vroeger toen ze nog geen kinderen hadden 

reisden Hans en Chantal Hakvoort naar verre 

bestemmingen zoals Cuba, om daar dan te gaan fi etsen.

Nu gaan ze met hun twee kinderen, Linne (4) en Marle (2) 

naar Denemarken. ‘We willen naar kindvriendelijke landen, 

waar het leuk is voor kinderen. Daar komt bij dat Denemarken 

ook niet al te druk is. We gaan er met de auto heen en heb-

ben daar een huisje gehuurd.’ 

Vorig jaar september waren de Hakvoorts in Griekenland om 

daar in het naseizoen nog even van de zon te genieten. 

‘Voor de achttiende keer naar 

Canada.’

Naam: Johan Plant (51).

Woonplaats: Hessenweg, Hummelo.

Gaat op vakantie naar: Boedapest, 

Noord-Frankrijk en Canada.

Dit jaar gaan Johan Plant en zijn 

vrouw nogal vaak op vakantie. Drie keer en dat is uitzonder-

lijk. ‘Normaal gaan we één keer op vakantie. Met de Pasen was 

het naar Boedapest met een schoonzusje, in juni met kennis-

sen naar Montmédy in Noord-Frankrijk en in juli naar Canada. 

‘Een oudtante van mijn vrouw woonde daar. Tien jaar geleden 

is ze overleden, ze was toen 93. In 1985 waren we er voor 

het eerst. Die tante zei: ‘Waarom kom je niet naar Canada?’ 

Canada is een machtig mooi land. Dit wordt nu de achttiende 

keer dat we erheen gaan.’

‘Italië of Frankrijk. Een huisje of 

kamperen.’ 

Naam: Maurice Landaal (23).

Woonplaats: Molenweg, Achter-

Drempt.

Gaat op vakantie naar: Frankrijk of 

Italië.

‘Wat we eigenlijk willen is twee weken een bungalow of 

zo, in Italië. Maar het aanbod is niet zo groot, dus het zal 

wel Frankrijk worden. En als ook daar een huisje niet lukt, 

dan wordt het kamperen in Frankrijk. ‘We’, zijn mijn vriendin 

Miranda en ik, en mijn zwager en schoonzusje. Of ik wel eens 

heb gekampeerd? Eigenlijk niet. Weleens een paar dagen 

geslapen in zo’n klein slaaptentje, maar nooit eerder in een 

4-persoonstent. Eigenlijk hebben we weinig ervaring. Als we 

naar Zuid-Frankrijk gaan, dan naar de kust. Maar we liggen 

niet alle dagen aan het strand. Ik hou ook van afwisseling, 

dus we gaan er ook wel op uit. Vorig jaar waren we met het 

vliegtuig naar Albufeira in Portugal. Dat was ook deels strand, 

maar ook er-op-uit. Buiten de zomervakantie om, ga ik niet 

nog eens echt op vakantie. Wel soms 

een weekend weg met de voetbal.’

ee, 
and en 

er chillen
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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

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

ELEKTROTECHNISCH BEDRIJF
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ELEKTROTECHNISCH BEDRIJF

  
 

      
     

    


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
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Piet Oudolf

De week van:

18.00 uur  Lezing bezocht van Kazuyo Sejima over enkele 

projecten van Saana Architecten Bureau uit Tokio. In 

2010  voor Kazuyo Sejima een tuin ontworpen op de 

Biënnale in Venetië (destijds onderscheiden met een 

eervolle vermelding).

20.00 uur  Tweede presentatie voor de studenten van GSD, on-

derwerp: ontwerpprincipes. Aanwezig ook ex-stagiair 

Kees Lokman (studeert nu op Harvard).

22.00 uur Terug naar het hotel en naar bed.

Vrijdag 1 april
07.00 uur  Vroeg opgestaan. Telefoontje naar huis, ontbijt. Daarna 

e-mail controleren en zoveel mogelijk beantwoorden.

08.30 uur  Individuele studentenbegeleiding. Elke student pre-

senteert een project ter beoordeling. Eerste fase. Tot 

12.30 uur.

12.45 uur  Vertrek naar New York, vliegveld La Guardia.

  Van daaruit met openbaar vervoer (bus en metro) naar

Elizabeth Gilmore, een vriendin in de West Village. 

17.00 uur  Aankomst bij Elizabeth, altijd een soort ’pied-à-terre’ bij 

verblijf in New York.

20.00 uur  Eten in een Grieks restaurant met gezamenlijke vrien-

den: Claire Weisz en Mark Yoes (architecten). Met hen 

samen het project ‘The Battery’ gerealiseerd.

Woensdag 30 maart
05.00 uur  Opstaan, bord havermout en koffi  e, auto inpakken en 

afscheid nemen van Anja.

05.45 uur  In de auto en voor de fi les naar Schiphol.

Op Schiphol een boek gekocht (‘De eenzaamheid van 

de priemgetallen’, door Paolo Giordano) voor onder-

weg en in Amerika. Inchecken en naar de gate.

11.00 uur Vertrek naar Boston.

13.00 uur  (Amerikaanse tijd). Aankomst in Boston op Logan 

Airport. Direct door naar Harvard University in Cam-

bridge.

14.00 uur  Workshop met studenten van de Graduate School of 

Design (GSD) onder de titel ‘Dynamisch landschap’.

18.00 uur  Werkbespreking met Charles Waldheim (hoofd facul-

teit) en Andrea Hansen (universitair hoofddocent).

20.30 uur Naar het hotel, wat gegeten en naar bed.

Donderdag 31 maart
07.00 uur  Vroeg opgestaan. Telefoontje naar huis (13.00 uur 

NL), buiten in het zonnetje ontbeten. Daarna e-mail 

controleren en zoveel mogelijk beantwoorden. Daarna 

uitgebreid de PowerPoint-presentatie van ’s avonds 

getest en aangevuld.

13.00 uur Lunchtijd, wandeling gemaakt door Cambridge.

Piet Oudolf werd in 1944 te Haarlem geboren. Sedert 1982 woont en werkt hij met zijn vrouw Anja aan de Broekstraat (boerderij 

De Koesterd) te Hummelo. Hij is zonder twijfel, ook internationaal gezien, de bekendste Nederlandse tuinarchitect. 

Ontwerpen van hem vinden we, behalve in Nederland, in Zweden (o.a. Dreampark in de buurt van Stockholm), Groot-Brittannië 

(o.a. bij Hampton Court Palace in Londen en bij Stoke-on-Trent), Canada (ingang bij de Botanische Tuin van Toronto), Duitsland, Ierland 

en de Verenigde Staten (o.a. Battery Park Manhattan, de High Line, Goldman Sachs, alle in New York). Piet Oudolfs bekendste werk 

is waarschijnlijk zijn ontwerp van de Gardens of Remembrance in New York. Deze tuinen herinneren aan de mensen die omkwamen 

tijdens de aanslagen op nine-eleven, 11 september 2001. Het is een onderdeel van The Battery.

Piet Oudolf heeft internationaal vele onderscheidingen ontvangen: o.a. de gouden medaille op de Chelsea Flower Show in Londen 

(2000), de Gold Veitch Memorial medal (2002), Award for Excellence in Design New York (2004), Dalecarlica Award 2009 (Zweden), 

de European Garden Award (2010) en een eervolle vermelding op de Biënnale voor Architectuur in Venetië (2010).

De kwekerij, die bij liefhebbers van heinde en verre bekendheid genoot, is afgelopen jaar gesloten, maar de modeltuin zal voor velen 

een inspirerende belevenis blijven!

Tekst: Rinus G.M. Rabeling 

Foto’s: Piet Oudolf
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Na de wedstrijd 

gelijk interviews 

voor de camera 

en daarna 

20 minuten 

uitlopen...

Zaterdag 2 april
07.00 uur   Vroeg opgestaan. Telefoontje naar huis, ontbijt. Daarna 

e-mail controleren en zoveel mogelijk beantwoorden.

10.00 uur  Met 16 studenten naar het mede door mij ontworpen 

parkproject de ‘High Line’. Begonnen bij de 34e Straat. 

Veel aandacht besteed aan de beplantingsplannen. Ook 

het nog niet geopende deel (sectie 2) bekeken. Totaal 

meer dan 2 km park. Tijdens de tocht is ook Patrick Cullina, 

hortularis (botanicus) bij het High Line project, aanwezig. 

Tussendoor een kleine lunch en vervolgens door naar het 

project Goldman Sachs, welke ik samen met Ken Smith 

heb gemaakt. Van daaruit zijn we samen met Sigrid Gray 

(hoofd tuinen) gewandeld naar The Battery. (High Line is 

een park, negen meter boven de grond en aangelegd op 

een 2,5 km lang tracé van een oude spoorlijn. Goldman 

Sachs is een unieke kantoortuin bij de gelijknamige inter-

nationale investeringsbank en The Battery is een volledige 

herinrichting van een park op het meest zuidelijke puntje 

van Manhattan).

18.00 uur   Afscheid van de studenten en samen eten met 

Sigrid Gray.

21.30 uur Terug bij het huis van Elizabeth Gilmore en naar bed.

Open tuin

De privétuin van Piet en Anja Oudolf aan de Broekstraat 17 

zal open zijn voor bezoekers in de maand juni en van 16 

augustus tot 15 oktober. Openingstijden: dinsdag tot en met 

zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

In het weekend van 3 en 4 september zal de fi rma Bulk uit 

Boskoop aanwezig zijn met speciale heesters en Rita van der 

Zalm uit Heerhugowaard met een uniek assortiment bollen. 

Uitgebreide info over Piet en Anja Oudolf op: 

www.oudolf.com. 

High Line, New York

Het moderne kantoor 

achter de historische boerderij De Koesterd in Hummelo.
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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

Aan de vooravond van ons 125-jarig bestaan laten we de ontwikkelingen binnen het bedrijf, de moderne fabriek 

en het nieuwe kantoor graag zien aan iedereen die hier belangstelling voor heeft. Van 29 september tot 3 oktober 

organiseren we daarom meerdere dagen Open Huis voor vele klanten en relaties uit binnen- en buitenland. 

We hebben speciaal twee dagdelen gereserveerd voor belangstellenden uit Drempt en omgeving:

donderdag 29 september van 19.00 - 22.00 uur

vrijdag 30 september van 14.00 - 17.00 uur

Wilt u graag het bedrijf eens bekijken, noteer deze datum dan alvast in uw agenda. Te zijner tijd volgt in dit 

blad en in De Contact nadere informatie.

125 jaar Garvo 

open huis

 

“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 
 

2626



 

“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 
 

De Hessencombinatie | juni 2011

Zondag 3 april
07.00 uur  Vroeg opgestaan. Telefoontje naar huis, ontbijt. Daarna 

e-mail controleren en zoveel mogelijk beantwoorden.

10.00 uur  Afspraak met binnenhuisarchitect Jonathan Caplan 

voor een balkontuin op de 10e verdieping van een 

penthouse op West Broadway. Prettig contact met de 

bewoner, een kunstverzamelaar. De uitvoering van het 

project zal worden ondersteund door een Amerikaan-

se student in Boston, destijds vrijwilliger in de tuinen 

te Hummelo.Daarna nogmaals naar Goldman Sachs 

om met Ken Smithde tuin te controleren.

13.00 uur  Lunch met Claire Weisz, samen werken we op het 

project Astor Place in New York.

17.00 uur  Met Elizabeth Gilmore en vrienden naar de film en 

daarna eten in Bleecker Street.

23.00 uur Naar bed.

Maandag 4 april
07.00 uur  Opgestaan, weinig tijd voor ontbijt en bekijken/beant-

woorden van e-mail.

08.00 uur  Afspraak bij de noordzijde van de High Line (32e 

Straat) met de tuinmensen en Melissa Ficher (project-

leiding). Evaluatie van de groeiresultaten en aanleg.

10.00 uur  Bezoek aan het hoofdkantoor van de High Line. De 

High Line wordt jaarlijks door 2 miljoen mensen 

bezocht, in de weekenden gemiddeld 20.000! Tevens 

interview ‘Question and Answer’ ten behoeve van de 

High Line Blog over de filosofie achter de beplanting.

12.00 uur  Gesprek met Quenell Rothschild & Partners over uit-

breiding van The Battery met zg. Bikeway Gardens.

14.00 uur  Bezoek Ken Smith Architecten in Lower Manhattan/

Chamber Street. Met assistent Harry Stecker nogmaals 

naar Goldman Sachs inzake de beplanting.

17.00 uur  Terug naar de West Village, het huis van Elizabeth 

Gilmore. ‘s Avonds vroeg eten en naar bed.

Dinsdag 5 april
07.00 uur  Opstaan, telefoontje naar huis, ontbijt. Daarna e-mail 

controleren en zoveel mogelijk beantwoorden.

09.00 uur  Met gastvrouw naar huis en tuin van haar zoon, daarna 

koffer ingepakt en afscheid genomen van Elizabeth 

Gilmore.

12.00 uur Lunch met Ken Smith en Hardy Stecker.

14.00 uur  Vertrek met de taxi naar Airport JFK, inchecken en boek 

lezen.

18.00 uur  Met KLM terug naar Schiphol.

Woensdag 6 april
07.00 uur  Aankomst Schiphol (weer Nederlandse tijd). Even naar 

Hummelo gebeld en snel naar huis gereden. Paar uurtjes 

slapen en weer aan de slag.

16.00 uur Post bekeken en alles weer ‘op de rit gezet’.

18.00 uur  Gestopt  met werkzaamheden en ’s avonds tv gekeken 

en niet te laat naar bed.

Dit keer toevallig een bijzonder intensieve week. Een reisweek. De 

normale werkweken laten vaak een heel ander beeld zien. Kan-

toorwerk, telefoontjes, wat afspraken, maar vooral het uitwerken 

van de gesprekken, afspraken en indrukken. Werken aan bestaande 

en nieuwe opdrachten. Voorbereiden van de volgende sessies op 

de Harvard University.

De modeltuin aan de Broekstraat

2727



Hako Autosmart
International

Professionals in Reinigings/Ontvettings
en Poetsmiddelen

Hans Kooij
www.hako-autosmart.nl

Mob. 06-25050583 - Fax 0313-484857

     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
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Publicaties

Nieuw boek

Een dezer dagen verschijnt het nieuwste boek van Piet Oudolf ‘Landschap in landschap’.  

Een schitterend overzicht van de 25 mooiste projecten. Van Battery Park en de High Line,  

tot de tuinen in Wisley voor de Royal Horticultural Society en zijn eigen tuin in Hummelo.

De schitterende fotografie en uitgebreide werktekeningen laten zien waarom Piet Oudolf  

nog altijd tot de absolute wereldtop behoort van tuin- en landschapsarchitecten.

Eerder verschenen

- Designing with Plants (samen met Noël Kingsbury);

- Planting Design (samen met Noël Kingsbury);

- Designing with Grasses (samen met Michael King);

- Gardening with Grasses (samen met Michael King);

- Dreamplants for the Natural Garden (samen met Henk Gerritsen);

- More Dreamplants (samen met Henk Gerritsen).

High Line, New York

IJssel
& CO
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Joanne: jong 
multitalent met 
twee passies  

Tekst: Loes Hazelaar-Heebing 

Foto’s, ook die op de cover: Wim van Hof 

De jurk die Joanne hier aan 

heeft is een ontwerp van 

Sheguang Hu Fashion en werd 

ook gedragen door schrijfster 

Lulu Wang tijdens een 

boekpresentatie in Amphion.

t met 
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t met 

Joanne Maalderink uit Drempt is een bijzondere 15-jarige jongedame. Ze is een multitalent: 

een talentvol en ondernemend fotomodel en danseres. Volgens haar ouders borrelt het altijd in 

Joanne, die al van kinds af aan in creatieve zin haar eigen weg gaat. Ze kiest niet voor dat wat 

iedereen doet maar voor haar eigen ‘ding’. Van wie heeft ze het? ‘Niet van mijn ouders, maar van 

mezelf’, antwoordt Joanne. 

Twee passies

De krachtige energie straalt uit de mooie blauwe ogen  

van Joanne als ze vertelt over haar passies. 

‘Ik begon al op kleuterleeftijd met dansen: kids aerobics, 

streetdance, klassiek ballet, jazz en modern, buikdansen en 

hiphop. Dansen en model worden, dat is wat ik altijd al heb 

gewild. En nu doe ik het.’ Joanne danst in het selectieteam 

‘Lèfamm’ bij Dansschool Bertha Huls en combineert het 

driemaal per week trainen en de dansoptredens met 

modellenwerk. Ze heeft inmiddels vijf fotoshoots gedaan en 

loopt modeshows voor modeontwerper Sheguang Hu uit 

Doetinchem. ‘Daarnaast ga ik natuurlijk nog naar school.  

Ik zit in havo 3 van het Rietveld. Daar mag ik vrij vragen voor 

optredens en zo, omdat ik een zogenaamd toptalent ben.  

Ik vind dat zelf een veel te groot woord voor wat ik doe, want 

het gaat me van nature makkelijk af om te dansen en model te 

zijn,’ zegt Joanne bescheiden. 

 

Op de catwalk met She Hu

Vorig jaar deed Joanne mee aan de ‘She Fashion Models Verkiezing 

2010’ van modeontwerper Sheguang Hu. Ze stond, na drie 

voorrondes, in december in de finale, die werd gehouden in 

schouwburg Amphion in Doetinchem. Haar mooie rechte (dans)

houding en zelfbewuste energie uitstraling deden haar opvallen bij 

de modellenverkiezing. ‘Via de dansschool kwam ik ertoe om mee 

te doen. Bertha had gehoord van de wedstrijd bij She. Er deden in 

totaal 40 meisjes mee en de eerste verkiezing was in de zaak van 

She in Doetinchem. Daar kregen we training in het lopen op hoge 

hakken. Bij de finale in Amphion waren nog 25 meisjes over. En ik 

won. De jury koos mij, zeiden ze, om de vorm en kaaklijn van mijn 

gezicht en mijn houding en manier van lopen. Ik vond het heel leuk 

om te winnen maar voel me niet bijzonder, hoor.’ De Amsterdamse 

fotograaf van Future Faces, die ook in de jury zat, heeft Joanne 

vervolgens benaderd om een internationale modellencarrière te 

starten. ‘Ik ben nu nog te jong om internationaal te werken, dat mag 

pas vanaf 16 jaar. Ik doe nu zoveel mogelijk ervaring op en blijf in 

shape door veel te bewegen.’ 
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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!

•  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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Moeders mooiste en vaders trots

Gerard en Minie Maalderink zijn trots op hun ondernemende 

dochter. ‘Ze is enigst kind, dus we kunnen al onze tijd en 

energie aan de activiteiten van Joanne besteden. Ze heeft 

vanaf heel jong haar creatieve buien: ze tekende veel, maakte 

gedichten en schilderijen en fotografeert. Ze heeft ook een 

webshop, daarmee heb ik haar geholpen,’ vertelt Gerard. 

‘Ja, ik zit liever achter de laptop dan dat ik vakken vul bij de 

supermarkt,’ zegt Joanne vrolijk. Moeder Minie glimlacht: 

‘Joanne is altijd haar eigen weg gegaan, ze was altijd al anders 

dan anderen. Ze stelt zich doelen, neemt zich iets voor en 

doet dat dan ook. Als iedereen naar rechts ging, ging Joanne 

naar links. Ze volgt haar eigen koers.’

Joanne knikt en vult aan: ‘Ja, als ik iets wil, dan ga ik ervoor. 

Al vind ik het echt niet zo bijzonder wat ik doe, hoor, ik ben 

een ‘gewoon’ meisje. Ik vind het vooral heel leuk. Ik hou ervan 

om te tutten en er mooi en verzorgd uit te zien, als kind al. 

Mijn kleding moet stijlvol zijn en kloppen, anders ga ik de 

deur niet uit. Ik hou ervan om er mooi uit te zien en aandacht 

te krijgen.’ Minie reageert: ‘Ik ben schoonheidsspecialiste 

en kan Joanne helpen met haar make-up en visagie. We 

hebben samen veel plezier in haar modellenwerk.’ Joanne 

knikt.  ‘Sommige meisjes genieten er niet van en zijn enorm 

nerveus als ze op de catwalk lopen, ik niet. Ik kies ervoor 

en heb ook het gevoel dat ik er hoor,’ vertelt ze met de 

voor haar typerende en mooie mengeling van ingetogen 

zelfvertrouwen. Joanne bewijst dat de schoonheid van een 

model niet alleen van buiten maar ook van binnen zit.  

Temidden van selectieteam Lèfamm.

Minie en Gerard heffen het glas met Sheguang Hu.

3333



Gerrit Harenberg, 
wie kent hem 
(nog) niet … Tekst: Irma van Hof

Foto’s: Wim van Hof

, 
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Geboren in Toldijk en opgegroeid in een gezin 

met tien kinderen. Had een hekel aan school, 

maar dat gold niet voor de gymlessen, de 

pauzes en de vakanties. Op zijn veertiende 

ging hij het huis uit om te gaan werken als 

boerenknecht. Volgde daarnaast een dag in 

de week de lagere landbouwschool in Zelhem. 

Een nadere kennismaking met Gerrit 

Harenberg (74), die eigenlijk heel graag 

gymleraar had willen worden ... 

Hij werd boer en begon pas toen hij 50 was 

met schaatsen en wandelen, duursporten 

die hij nog steeds beoefent. 

Al van verre zie ik de mooie, goed onderhouden boerderij van 

de familie Harenberg aan de Broekstraat staan stralen in het 

voorjaarszonnetje. Buiten is iemand druk in de weer met een grote 

hakbijl. Dichterbij gekomen zie ik dat het Gerrit zelf is, in gevecht met 

een boomwortel. Vlak naast elkaar staan twee boomstronken. ‘Daar 

zet ik straks bloempotten op en er omheen komen plantjes te staan. 

Die wortel moet er dus nog af.’

Ik ben niet te vroeg voor onze afspraak, maar het typeert Gerrit dat 

hij niet binnen heeft zitten wachten: ‘Ik heb een hekel aan niets doen.’ 

Maar net zo makkelijk laat hij het werk nu liggen: ’Morgen is er weer 

een dag, en dan nog een ... Kom we gaan naar binnen.’ 

Op de deel laat hij met enige trots zijn bijna vergeten – en bij het 

opruimen van de zolder teruggevonden – verzameling medailles 

zien. Het blijken medailles van schaatstochten te zijn. Door de jaren 

heen waren de medailles hun glans kwijtgeraakt, maar ‘ik heb ze in 

de karnemelk gelegd en nu zien ze er weer mooi uit.’(!) Ook Gerrit zelf 

glimt en kan bij iedere medaille wel een verhaal vertellen. Ik pak er 

een op, Blokzijlermerentocht, met op de achterkant: 1986 en 15 km. 

Zo’n korte tocht? ‘Och ...’, zegt Gerrit, ‘dat rondje zal ik wel een paar 

keer hebben gereden.’ ... ’Kijk, deze is van de eerste tocht die ik samen 

met mijn kleindochter en dochter heb gereden. Dat was mooi!’ 

Een druk baasje

Gerrit is een gezellige prater. Hij vertelt over zijn jeugd, zijn interesses, 

zijn passie voor schaatsen en wandelen. En over de kennismaking 

met Hennie, met wie hij inmiddels al 52 jaar getrouwd is. Hun eerste 

kennismaking was op de ijsbaan in Laag-Keppel. Hennie woonde 

in Hummelo en bleek op de huishoudschool in Zelhem te zitten 

– net naast de landbouwschool. Ook tijdens de danslessen in het 

verenigingsgebouw in Laag-Keppel (nu Ryan’s) ontmoetten ze elkaar 

en uiteindelijk ‘sloeg de vlam over’. Hoewel Gerrit leren nog steeds 

als een noodzakelijk kwaad beschouwde, zat hij inmiddels al wel 

op de middelbare landbouwschool in Zutphen. Daarna volgde de 

militaire dienst en dat was pas genieten: lekker lichamelijk bezig zijn 

en afzien. Hij wilde sportinstructeur worden, maar dat kon niet. In 

1959 trouwden ze en Gerrit werd boer op de boerderij van Hennie’s 

ouders. Samen runden zij het bedrijf met 50 koeien en 400 varkens 

en ieder had daarbij zijn eigen taak.

Gerrit speelde in Toldijk toneel bij het Openluchtspel en zat daar op 

de gymvereniging. Later werd hij lid van De Sperwer en heeft daar 

jarenlang met veel plezier gegymd. Ook volleybalde hij en ging in 

Hummelo bij de toneelvereniging. Al met al een druk bestaan: met 

het bedrijf, het gezin en allerlei bestuursfuncties. 

, 
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Webcreatie en Pc onderhoud

Veldweg5
6996 DA  Drempt
Mob. 06 50502168
Fax. 084 2269615

. bemuco .n l

www.bemuco .n l

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

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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In 2004 werd hij geridderd, kreeg een lintje voor zijn 

bijdrage aan de samenleving. Op de vraag welke functies 

hij heeft gehad volgt een hele opsomming: 37 jaar 

bestuur Oranjevereniging, 16 jaar kerk ouderling, 20 jaar 

Evenementencommissie, 30 jaar bestuur CBTB, 15 jaar 

Monumentencommissie, bedrijfsvoorlichting, fokvereniging, 

oudercommissie, toneel, openluchtspel… Het begint mij 

inmiddels te duizelen.  

Een krasse schaatser

In 1975 schaatste hij voor het eerst de 100 km lange 

Veluwemeertocht. Na afloop was hij helemaal kapot en zei 

nooit meer een tocht te zullen rijden. Maar toen hij voor 

zijn kinderen lage noren had gekocht, wilde hij dergelijke 

schaatsen ook zelf nog eens proberen en dat beviel wel heel 

erg goed. Vanaf die tijd schaatst hij als voorbereiding op een 

eventuele natuurijsperiode samen met enkele dorpsgenoten 

wekelijks in Deventer. In 1985 en 1986 reed Gerrit de 

Elfstedentocht uit en die beide kruisjes hebben, samen met 

de stempelkaarten, een ereplaatsje in de kamer gekregen. 

De passie voor het schaatsen is gebleven. Al 23 jaar gaat hij 

jaarlijks samen met Hennie en een groep enthousiastelingen 

naar de Weissensee in Oostenrijk voor de alternatieve 

Elfstedentocht. Het betekent twee heerlijke weken vakantie: 

samen genieten van de natuur, het buiten zijn en natuurlijk 

van het schaatsen. Dagelijks enkele rondjes over het meer en 

twee keer tijdens deze vakantie de 200 km rijden is voor Gerrit 

iets vanzelfsprekends geworden! 

Klompen Gerrit – de wandelaar op klompen 

De Avondvierdaagse in Hummelo loopt Gerrit al 40 jaar. In 

1986 vragen zijn sportkameraden hem tijdens het blarenbal 

wat een nieuwe uitdaging zou zijn. Het wordt de Nijmeegse 

Vierdaagse. In 1987 loopt hij die voor de eerste keer, 50 km per 

dag. Fluitend! Zijn kameraden hebben er meer moeite mee. 

Dit jaar zal Gerrit, van 19 t/m 22 juli, weer ‘De Nijmeegse’ lopen 

en krijgt hij zijn 24e vierdaagse kruisje! 

Twee jaar geleden hadden twee kleinzoons, aangestoken 

door de enthousiaste verhalen van Gerrit, het idee opgevat 

om samen met opa de Nijmeegse Vierdaagse te gaan lopen. 

Toen zij dit schoorvoetend aan opa vroegen, ging hij er op 

één voorwaarde mee akkoord: ‘Maar dan moeten jullie wel op 

klompen lopen!’ Gelukkig voor de jongens was dat maar een 

grapje.

Inmiddels is de loopgroep van de familie Harenberg uitgebreid 

tot tien personen, waaronder  zes kleinkinderen!  

Door de aandacht van TV Gelderland is Gerrit inmiddels een 

BN’er geworden. ‘Veel mensen groeten me, spreken me aan 

en juichen me vanaf de tribune toe: ‘Hé, daar heb je Klompen 

Gerrit … zet hem op’.     

Gerrit loopt ook jaarlijks de Achterhoekse Wandel4daagse. 

En net als in Nijmegen doet hij dat op klompen. Wat is toch 

het geheim van die klompen? ‘Ik heb een keer op schoenen 

gelopen, dat was niets, alles deed pijn, ik kon niet meer lopen. 

De schoenen werden verruild voor klompen. De hak, de wreef 

en de bal van de voet tape ik in. Mijn tenen pak ik in met vette 

watten. Daar overheen gaan de door Hennie zelf, op maat 

gebreide sokken van Noorse wol. Alles past erin, het knelt 

nergens! Volgens de klompenmaker heb ik alles bij elkaar al 

wel anderhalve peppel verlopen, acht paar klompen per jaar.’

 

Wat maakt de Nijmeegse Vierdaagse zo bijzonder 

‘Het is één grote familie, het is geen wedstrijd en er is geen 

geld te verdienen. Het is de hele sfeer er omheen, vooral de 

laatste dag met het inhalen van de vele lopers, met langs 

de kant al die enthousiaste mensen. Men heeft respect voor 

elkaar, iedereen is gelijk. Eigenlijk zou dat in het dagelijks 

leven ook zo moeten zijn, er is veel ellende op de wereld door 

macht. Maar ja …’

‘Vergeleken met de beginjaren, is het wel veel drukker en 

commerciëler geworden. Onvoorstelbaar zoveel mensen, ook 

langs de kant. Er wordt tegenwoordig minder gezongen, dat is 

wel jammer, want dat loopt zo fijn.’. 

En zo kan Gerrit nog 

uren doorpraten. Als ik 

na een zeer geanimeerd 

gesprek met een hoofd 

vol verhalen en wijze 

uitspraken weer vertrek, 

ligt de bijl nog op dezelfde 

plaats. De halsstarrige 

boomwortel kijkt ons 

aan. ‘Het werk is niet 

weggelopen’, zegt Gerrit, 

‘dan heb ik morgen ook 

weer iets te doen.’ 

Als hij iets doet, doet 

hij het goed, met veel 

inzet én lang, en dat niet 

alleen in de sport! Wat 

een sterke, gezonde en 

sportieve levensgenieter. 

En wat  een warme 

persoonlijkheid! Deze man 

heeft inderdaad een hekel 

aan niets doen, dat is wel 

duidelijk geworden. 

Een man met een bijzondere verzameling 

schaats- en wandelmedailles.

Hennie breit de sokken op maat. Met de kleinkinderen.

Klompen Gerrit, een man die  

een hekel heeft aan niets doen
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Nieuwbouw   Verbouw   Onderhoud   Renovatie/Restauratie

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

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

 

Les... 




...& more 












* TNT Post    

* (digitale)Fotoservice

* Drogisterij    

* Kopieerservice

* Stomerij   

* Bloemen & Planten

* Bezorgservice  

* Telefoonkaarten

* Gratis parkeren  

* Gratis Pinnen

Janssen Hummelo

WAT JE DICHTBIJ HAALT, IS LEKKER…

Dorpsstraat 20, Hummelo Tel. 0314-381281

Janssen

Meipoortstraat 4  •  Doesburg  •  www.ter-steeg.eu
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19 april opende Grant Bistro de Rotonde in Vorden de deuren. De 

markiezen van E&S geven nog eens extra cachet aan het toch al 

fraaie pand. 

Markiezen staan bekend als echte pandaankleders, ze bieden u 

de mogelijkheid om behoorlijk wat extra uitstraling te geven aan 

uw woning of bedrijfspand. De vele modellen en mogelijkheden 

bieden voor een ieder wat wils. Voor een bedrijf is het ook met 

tekst mogelijk. 

Met veel kennis in huis, kan zowel de particuliere- als de zakelijke 

klant op volledige ondersteuning rekenen. Maar ook de doe-’t-

zelver kan uitstekend bij E&S terecht. 

Robuust & Tijdloos maakt het terras helemaal af, met de 

sfeervol en strak vormgegeven terrasmuur met daarin verwerkt 

een sfeerhaard & BBQ. Onderhoudsvrij, gemak dient de mens. 

Inmiddels zijn er vele mogelijkheden in sfeerhaarden. Zeker nu 

loungen helemaal in trek is kan men een daarbij knapperend 

vuurtje bijna niet meer wegdenken. 

Kortom de lentekriebels bij E&S en Robuust & Tijdloos zijn 

volop aanwezig. In deze zonnige tijden draaien deze bedrijven 

op volle toeren om particulieren en bedrijven te voorzien van 

passende zonweringen en schanskorven. 

Het brede scala biedt iedere klant wat wils. Informeer eens 

naar de mogelijkheden of neemt u eens een kijkje op 

www. achterhoekzonwering.nl.

E&S en 

Robuust & Tijdloos  

werken samen

Voor meer informatie:
Showroom E&S Zonwering: 

Torenallee 8 Hummelo

Telefoon:  0314-389393

E-mail:  verkoop@zonweringachterhoek.nl

Info:  www.zonweringachterhoek.nl

advertorial

3939





De Hessencombinatie | juni 2011

Se
iz

o
en

 2
01

0-
20

11



Al maanden zijn de voorbereidingen in volle gang en eind 

augustus is het zover. Dan komt de Stichting Openluchtspel Hummelo 

‘Het Enghuizen’ naar buiten met een nieuw openluchtspel, dat zeker 

niet de laatste zal zijn in de reeks publiekstrekkers.
Tekst: Josée Postmaa

Foto’s: Wim van Hof en Harold Pelgrom

Strijd op De Zuylenkamp 

Openluchtspel in drie 

bedrijven. 
Regie: Gerrit Garritsen en Dinie Jansen

Speeldata: wo 24 t/m za 27 augustus

Aanvang: 19.30 uur

Locatie: de Grote Schuur aan de 

Greff elinkallee in Hummelo

Kaartverkoop: Spar Jansen en via 

www.openluchtspel-hummelo.nl

Met ‘Strijd 

op De Zuylen-

kamp’ zet het 

openluchtspel 

haar zegetocht 

voort  

Het bestuur laat zien wat ‘Brullufte-neugen’ is. ‘Lullemannen’ Leo Meijer, 

Han Wenneker en Henk Tiecken nodigen Diesje Jansen, Carla Harenberg 

en Gerrit Luesink uit voor het bruiloftsfeest. Voorzitter Gert-Jan Bos ontbreekt 

op deze foto.
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Van 24 t/m 27 augustus zal het heel druk zijn in Hummelo, wanneer aan het begin van de avond drommen 

mensen zich lopend of fietsend naar de Grote Schuur aan de Greffelinkallee begeven. Vol verwachting op weg 

naar een nieuw openluchtspel. De voorbereidingen voor het nieuwe stuk  begonnen al in november. En hoewel 

de speeldata  al wel waren vastgezet, bleef zelfs de werktitel lang geheim. Maar nu mag iedereen weten dat 

‘Strijd op De Zuylenkamp’ vier avonden gespeeld gaat worden.

Wat bezielt mensen om in de open lucht toneel te gaan spelen, 

in een klimaat waar het zelfs in augustus niet gegarandeerd 

warm is en de kans op regen groot. En hoe komt het dat bij ie-

dere  opvoering van een openluchtspel in Hummelo de tribune 

volgepakt zit met mensen die eventuele kou, regen of wind 

voor lief nemen? In de aanloop naar vier avonden openlucht-

spel spraken we met Carla Harenberg en Gerrit Luesink. Twee 

bevlogen mensen die al heel lang de liefde voor het opvoeren 

en ontwikkelen van het openluchtspel in Hummelo met elkaar 

delen en in deze drukke tijd voorafgaand aan de première dage-

lijks met elkaar optrekken.  

Hoe het in Hummelo allemaal begonnen is

Carla Harenberg en Gerrit Luesink, ‘toen nog strak in het vel en 

met een bos haar’, speelden beiden begin jaren negentig toneel 

bij Jong Gelre, de plattelandsjongerenvereniging. Puur voor het 

plezier gingen zij eens een kijkje nemen bij een openluchtspel 

in Zelhem en kwamen  enthousiast terug. Dit was het helemaal! 

Toneel in de openlucht, met allerlei levende have en voertuigen 

… Een aantal jaren bleven zij rondlopen met het idee dat dit 

toch ook in Hummelo van de grond moest kunnen komen. Bij 

de eigen toneelvereniging ontbrak daarvoor echter de interesse 

en, niet onbelangrijk, ook het geld. Gelukkig doofde dit niet hun 

enthousiasme. Dus, op zoek naar medestanders! Die vonden 

zij in de persoon van Gerrit Harenberg, lid van de Evenemen-

tencommissie Hummelo – de stichting 

die kleine en grotere evenementen 

organiseert ten gunste van de plaatselijke 

muziekvereniging ‘De Eendracht’. Hij was 

direct enthousiast en legde het plan voor 

aan de voltallige Evenementencommissie. 

Deze bleek niet alleen bereid het open-

luchtspel te financieren, maar wilde ook 

meehelpen met de organisatie.

Het eerste openluchtspel wordt gepland 

voor het jaar 2000. Voor de regie wordt 

Gerrit Garritsen  aangetrokken, een 

ervaren regisseur van openluchtspelen, 

met name in Baak. Samen met de spelers 

van het eerste uur: Gerrit Luesink, Gert-Jan 

Bos, Tonnie Smeitink, Gerrit Harenberg, 

Carla Harenberg en de helaas te vroeg 

overleden Riekie Baerends, gaat hij de 

uitdaging aan. De keuze voor het stuk valt 

op De Heite Wetholder en Gerrit Garritsen bewerkt dit, zodat 

het aansluit bij de Hummelse beleving. Een geschikte locatie 

wordt gevonden bij de familie Besselink aan de Broekstraat. Zij 

stellen ruimte beschikbaar op hun bedrijf en gedurende vele 

maanden zijn de spelers en overige medewerkers hier welkom 

voor de repetities en al het nodige voorbereidende werk. De 

boerderij met erf, stallen en schuren vormen een prachtige 

achtergrond voor het spel en zijn een inspiratiebron voor de 

decorbouwers Garrit-Jan Jolink, Evert Harenberg, Herman Ha-

renberg, Gerrit Luesink en Gert-Jan Bos. Vanaf het eerste begin 

weet het openluchtspel een grote groep enthousiaste vrijwil-

ligers aan zich te binden en dankzij die inzet en hulp kan in 

juni 2000 de Hummelse bewerking van De Heite Wetholder in 

première gaan. Het publiek kijkt zich de ogen uit en vermaakt 

zich kostelijk. Voor alle betrokken partijen is het een groot en 

overtuigend succes. Met hun enthousiasme en zeggingskracht 

hebben Carla Harenberg, Gerrit Luesink, Gerrit Garritsen, 

Gert-Jan Bos en de rest van de crew het publiek in Hummelo 

voorgoed weten te veroveren en iets blijvends toegevoegd 

aan het culturele aanbod van het dorp Hummelo. 

In de jaren die volgen blijven de successen zich herhalen. Na 

De Heite Wetholder komen nieuwe stukken op het repertoire: 

Jan van de Gruntelman (2001), Heisa an de grenze (2003) en 

Genieten van het mooie plaatje 
Een openluchtspel is een toneelstuk, meestal een  

(plattelands)komedie in dialect, dat – levensecht  

gesitueerd – in de buitenlucht wordt gespeeld.  

Veel meer dan in een zaal, gaat het om het schouwspel, 

het mooie plaatje. Natuurlijk zijn ook de teksten in  

een openluchtspel erg belangrijk, met name mooie 

woordgrappen worden door het publiek gewaardeerd. 

En ook als je het dialect niet helemaal kunt volgen,  

zul je genieten. Want er valt altijd en overal op het 

speelvlak iets te zien. Neem de paarden die komen 

opdraven en het rijdend materieel, zoals een kar, een 

trekker, landbouwwerktuigen, fietsen, een motor met 

zijspan, een auto. Kom daar maar eens om, in een zaal 

met een doorsnee podium. Decors wisselen is er buiten 

niet bij. Dus op de speelplek moet alles kloppen:  

geschilderd metselwerk op ware grootte suggereert 

een boerderij, een daglonerhuisje of een brandgang,  

en die zware deur lijkt echt die van de varkensstal. 
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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

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

www.reisburolensink.nl

Betrouwbaar (online) uw reis boeken

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

email: info@reisburolensink.nl

Wittehemelweg 16 

6996 AZ Drempt

a.vanos2@upcmail.nl

Tako van Os
06-51922252

Bestrating         Riolering         Grondwerk
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Ni-je wetse fratsen (2006). Alle herschreven door en onder 

regie van Gerrit Garritsen. Het toestromend publiek blijkt niet 

alleen meer afkomstig te zijn uit het dorp en de directe om-

geving. Het openluchtspel van Hummelo raakt steeds meer 

bekend, ook in de kring van collega-stichtingen. Men bezoekt 

elkaars voorstellingen en daaruit ontstaan inspirerende en 

waardevolle contacten. Wat daarbij opvalt is dat met name 

Hummelo ernaar streeft, de stukken betrekking te laten heb-

ben op het eigen dorp en de geschiedenis daarvan. 

Bij de aanloop naar Ni-je wetse fratsen (2006) wordt afscheid 

genomen van de locatie aan de Broekstraat en wordt gezocht 

naar een gebouw dat dienst kan doen als oude school. Het 

oog valt op de oude schuur, achterin de Greffelinkallee. In 

goed overleg en met alle medewerking van Graaf van Rechte-

ren Limpurg wordt dit de nieuwe, blijvende locatie. 

Zelfs een winteropenluchtspel

Intussen blijft het bij Carla Harenberg kriebelen. Ze wil ook 

eens iets totaal anders doen op toneelgebied en ziet een win-

teropenluchtspel als grote uitdaging. Ondanks enige scepsis 

– de risico’s van een strenge winter – vormt zich al snel een 

groepje enthousiastelingen dat de organisatie op poten wil 

zetten. Ook het vinden van voldoende spelers blijkt geen enkel 

probleem te zijn. Geschikte stukken om als winterspel op een 

buitenlocatie te spelen, liggen niet voor het oprapen. Daarom 

wordt net zolang gebrainstormd totdat alle ingrediënten voor 

een eigen klucht op tafel liggen. Vervolgens blijkt Arlette Juch 

als scenarioschrijfster uit de eigen kring een talent te zijn.  

Het winteropenluchtspel Onwies op de ski’s, gespeeld op 30 

en 31 januari 2009, wordt een unieke belevenis. Op de fraaie, 

ommuurde locatie achter de Grote Schuur ontrolt zich tus-

sen  prachtige decorstukken, en inderdaad in de sneeuw, de 

geschiedenis van een Hummelo’s echtpaar dat dankzij een ge-

wonnen prijsvraag in de Oostenrijkse skiwereld verzeild raakt.

Het publiek raakt er niet over uitgepraat en ook de belangstel-

ling van de media is groot.

‘Hummelo in oorlogsjaren’ als lustrumstuk 

Als vijfde in de reeks openluchtspelen wordt voor de zomer 

van 2009 gekozen voor een serieus stuk. Hummelo in oor-

logsjaren, gebaseerd op het stuk De donkere jaren 40-45 van 

Willem Wilterdink is een immens succes. Om een zo authentiek 

mogelijk beeld te scheppen zijn, voorafgaande aan de bewer-

king van het stuk, oudere inwoners van Hummelo uitgebreid 

geïnterviewd over het leven in Hummelo tijdens de oorlog. 

Het publiek wordt ondergedompeld in een heel herkenbaar 

en soms bitter verhaal met aangrijpende momenten en raakt 

ook letterlijk overdonderd door de vele (geluids)effecten. 

De humoristische kanten van personages bieden gelukkig 

genoeg tegenwicht aan de zwaarte van het stuk.

Als stichting zelfstandig verder

Na tien jaar en in totaal zes succesvolle producties zet de vaste 

spelersgroep van het openluchtspel een volgende stap en 

gaat zelfstandig verder. Op 25 maart 2010 resulteert dit in de 

officiële oprichting van de Stichting Openluchtspel Hummelo 

‘Het Enghuizen’, met als  bestuursleden: Gert-Jan Bos, Carla 

Harenberg, Gerrit Luesink, Han Wenneker, Henk Tiecken, Diesje 

Jansen en Leo Meijer. Dat resultaten uit het verleden wel degelijk 

een basis kunnen bieden voor de toekomst’, mag blijken uit de 

gevonden investeerders. Zij geloven in de nieuwe stichting. Met 

deze financiële startgaranties verwacht de stichting binnen 2 à 3 

jaar zichzelf te kunnen bedruipen. En dan zijn er nog verrassende 

incidentele acties: een inwoner van Hummelo die 65  werd en 

geen cadeaus wilde, maar geld vroeg voor het openluchtspel, of 

sponsoren die in natura iets aanbieden, zoals plaatmateriaal en 

alle verfbenodigdheden voor de decors. En wie had kunnen den-

ken dat één oproep in de huis-aan-huisbladen kastenvol kleding 

en accessoires zou opleveren? Carla: ‘Je gelooft het niet: van  

hoge hoeden tot knipmutsen, schorten nog in het stijfsel, 

Sinds 2000 ook in Hummelo
In Nederland is het openluchtspel vooral populair in  

Friesland, Drenthe en Overijssel. In veel plaatsen in die  

provincies – Diever, Havelte, Roderwold, Ruinen en Markelo zijn 

voorbeelden – is deze vorm van theater een traditie en wordt 

tweejaarlijks, en soms zelfs jaarlijks, een voorstelling gepresen-

teerd. Soms in speciale openluchttheaters (Diever en Havelte), 

maar doorgaans wordt buitenaf een locatie gevonden bij een 

boerderij of een weiland waar een tribune kan worden gebouwd.  

In onze streek staat Baak bekend om zijn openluchtspelen die 

daar sinds 1990 om de drie jaar voor veel publiek en met veel 

succes worden opgevoerd. In Hummelo werd het fenomeen 

openluchtspel geïntroduceerd in 2000.
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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

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

SPIJKER

Meipoortstraat 11a

6981 DH Doesburg

0313-475963

www.etos.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

- Verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s

- Reparatie en onderhoud van nieuwe en gebruikte auto’s

- A.P.K. keuringsstation

- Schade, reparatie en expertise

- Airco service

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

Internet: www.bergsmahummelo.nl / E-mail: info@bergsmahummelo.nl
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Nu alle aandacht voor ‘Strijd op De Zuylenkamp’ 

Na de fase van brainstormen lag in december vorig jaar het 

raamwerk klaar voor het nieuwe spel en kon een kerngroep 

beginnen met het verzamelen van informatie en het schrijven 

van het stuk. Strijd op De Zuylenkamp speelt in de jaren 50, op 

het achtererf van de gelijknamige, statige herenboerderij. Hier 

woont een rijke herenboer, samen met zijn vrouw en stiefdoch-

ter. Voor deze stiefdochter wordt, uiteraard binnen de eigen 

kringen, gezocht naar een geschikte huwelijkskandidaat. Zijzelf 

echter, heeft haar zinnen gezet op de zoon van een van de 

pachters … Een aantal typische gebeurtenissen uit die tijd zal 

de revue passeren. We maken de mechanisatie van de land-

bouw mee, maar ook het (soms enorme) standsverschil tussen 

de herenboer en zijn pachters.

Het stuk zal gespeeld worden in Hummelo’s dialect en authen-

tieke namen bevatten. De gebeurtenissen zijn echter volledig 

verzonnen en berusten louter op de fantasie van de schrijvers. 

Naast de hoofdpersonages maken diverse personen hun op-

wachting in het stuk, in bijrollen of als figurant. 

pandjesjassen en ga zo maar door. Alle benodigde kleding 

voor Strijd op De Zuylenkamp kwam in twee weken binnen.’ 

Plannen voor de toekomst zijn er in overvloed en aan ambitie 

ontbreekt het Carla, Gerrit en de andere bestuursleden zeker 

niet: een tweede winteropenluchtspel; een theatraal oogst-

feest; een dauwopenluchtspel op Hemelvaartsdag als toeris-

tische trekpleister, … ‘Het ene jaar een openluchtspel en in 

het andere jaar iets experimenteels, dat is voorlopig de opzet.’ 

Het is duidelijk, we zullen nog veel gaan zien en horen van de 

Stichting Openluchtspel Hummelo ‘Het Enghuizen’. 

De repetities op locatie begonnen in april en bijna gelijktijdig 

gingen ook de decorbouwers aan de slag. Carla wil de laatste 

groep hier bij naam noemen: Gert-Jan Bos, Evert en Herman 

Harenberg, Gerbrand Hilhorst, Jurgen Klein Bleumink, Marc 

Levers, Gerrit Luesink, Theo Tankink en Harm Veeneman. 

Aanvankelijk werd wekelijks gerepeteerd, maar nu de première 

nadert, neemt het aantal repetities toe en zijn er vrijwel 

dagelijks spelers en medewerkers bij de Grote Schuur te 

vinden. Inmiddels heeft zich daar een metamorfose voltrokken 

en blijkt opnieuw hoe goed deze locatie zich leent voor een 

openluchtspel. Met authentieke elementen en levensgrote 

decorstukken hebben de decorgroep en de technici het hier 

omgetoverd tot een perfecte speelplek. De tribune voor 450 

toeschouwers is zo geplaatst dat opkomst en  afgaan van 

spelers, wagens en dieren tijdens het spel heel natuurlijk kan 

verlopen. Als publiek wanen we ons straks op een werkelijk 

bestaand  boerenerf en kunnen  we getuige zijn van verras-

sende gebeurtenissen en moeten we afwachten hoe deze 

geschiedenis zal aflopen. 

En dat laatste is maar op één manier te ontdekken. Zorg dat u 

tijdig een kaartje weet te bemachtigen!

Achter de schermen
Het overbrengen van het geluid is een moeilijke factor in 

de buitenlucht. De geluidstechnici hebben er de handen 

vol aan om voldoende diepte te geven en het geluid na-

tuurlijk en duidelijk te laten overkomen. Gezien het grote 

aantal spelers (20 spelers en nog eens zoveel figuranten) 

zijn twee regisseurs niet overbodig. Dit heeft vooral te 

maken met de relatief lange looplijnen die spelers en figu-

ranten moeten afleggen. Binnen kan één van de regisseurs 

via een tv-scherm alles volgen en zo nodig aanwijzingen 

geven aan zijn collega op de speelplek.

Vrijwilligers zijn onmisbaar
Bij het organiseren van een openluchtspel komt heel wat 

kijken, zoals kostuums en rekwisieten, een uitgebreid decor, 

het bouwen van een tribune, het installeren van geluid en 

licht en het zorgen voor tijdelijke faciliteiten zoals feesttent, 

catering, toiletten en parkeergelegenheid. Naast de spelers-

groep, de regie en technici is een grote groep vrijwilligers dan 

ook onontbeerlijk. Om maar niet te spreken over de nood-

zakelijke financiën, waarvoor fondsen en sponsoren moeten 

worden gezocht.
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De Worstepinne,  keurslager
Ooipaartstraat 30, 6981 DV Doesburg
Tel: 0313-472314 fax: 0313-479161

E-mail: info@worstepinne.nl   Website: www.worstepinne.nl

Menu 1
• Worstje

• Kinderspies

• Hamburger saté

(evt. geschikt als kindermenu)

   Prijs € 3,75

Menu 2
• Karbonade

• Hamburger

• Saté

• Drumstick

• Speklapje

   Prijs € 5,50

Menu 3
• Lamskotelet

• Shaslick

• Katenschijf

• Zwitsers worstje

• Golfstick

   Prijs € 6,95

Menu 4
• Saté

• Speklapje

• Karbonade

• Hamburger

• 2 sausjes

• Rundvleessalade

• Stokbrood

• Kruidenboter

   Prijs € 8,95

Vanzelfsprekend kunt u ook uw 

eigen pakket samenstellen.

Barbecue All-Inn

Bij dit pakket kiest u voor een compleet

pakket vlees, salades en sauzen. En toch

hebt u alle vrijheid om uw eigen pakket

samen te stellen.

•  5 soorten vlees per persoon naar keuze

(m.u.v. “specials”)

• 4 soorten salade naar keuze

• 4 soorten saus naar keuze

• Stokbrood, kruidenboter en satésaus

  Prijs € 12,00 per persoon.

Vanaf 10 personen.

Bovenstaand Barbecue All-in pakket kunt

u ook met vier soorten vlees (i.p.v. 5)

per persoon naar keuze (m.u.v. “specials”)

bestellen, de kosten bedragen dan

€ 10.25 p.p. (vanaf 10 pers.)

Salades (per 500 gram)

• Rundvleessalade    € 3,50

• Kartoff elsalade naturel   € 3,00

• Kartoff elsalade met ei of spek  € 3,80

• Rijst kerriesalade    € 5,00

• Komkommersalade    € 6,25

• Kip Hawaïsalade    € 6,50

• Pastasalade     € 5,75

• Beenhamsalade    € 7,00

• Rauwkost selderij extra   € 6,25

• Boeskoolsalade    € 2,95

Wenst u verdere informatie over alle barbecuevlees-producten, de salades, sausjes, 

dessertmogelijkheden, gasbarbecue's en andere attributen, bezorgen, enz.?

Kom even naar de winkel, telefoneer of kijk op www.worstepinne.nl
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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

De Worstepinne,  keurslager
Ooipaartstraat 30, 6981 DV Doesburg
Tel: 0313-472314 fax: 0313-479161

E-mail: info@worstepinne.nl   Website: www.worstepinne.nl



… maar het resultaat is overheerlijk.

Muziekfestival in de tuinen van Kasteel Keppel op 26 juni

Indrukwekkende 
line-up Jazztime 
at the Keppel Castle

Zondag 26 juni 2011

Jazztime at the Keppel Castle

Dorpsstraat 39, 6998 AA Laag-Keppel

Hoofdprogramma van 12.30-22.00 uur

Festivalterrein open vanaf 11.00 uur

advertorial

Initiatiefnemers Jazztime at the Keppel Castle. Op de foto’s van links naar rechts: 

Robert Erkelens, Willem van Lynden, Chiel Erkelens en Geurt Schouten.

In juni vindt voor de tweede maal Jazztime plaats in Laag-Keppel. In de tuin van Kasteel 

Keppel is op 26 juni elf uur lang non-stop jazzmuziek te horen. Dit jaar met een betere, 

bredere en een meer internationale line-up. Een line-up om de vingers bij af te likken, 

ook voor de inwoners van Hummelo en Keppel.

Jazztime staat aan de vooravond van het tweede evenement. Nu al wordt het gezien als een van de interessantste 

jazzevenementen van Oost-Nederland. Artiesten uit binnen- en buitenland, zo’n tachtig in totaal, moeten op 26 juni zorgen 

voor een onvergetelijke muziekdag in de tuin van ‘Keppel Castle’. 

De organisatie van Jazztime is in handen van Erkelens & Schouten BV. Zakenman Robert Erkelens uit Laag-Keppel runt het 

bedrijf samen met zijn zoon Chiel en diens compagnon Geurt Schouten, beiden actief in de cateringbranche. Tussen ruim 

achthonderd containers met handelswaar en vele internationale zakenreizen door,  is Erkelens druk geweest om een sterke 

line-up neer te zetten voor de tweede editie van Jazztime.

Erkelens waardeert veel muziekstijlen. ‘Van klassiek tot rockmuziek van de mannen van Jajem.’ Met jazz had hij op zich niet 

zo veel, tot hij via een van zijn vele zakenrelaties in aanraking kwam met vertolkers van deze muziekstijl. Het idee voor een 

jazzevenement ontstond, gevolgd door het zoeken naar een passende locatie. Met Willem baron van Lynden werd 

overeengekomen een jaarlijks terugkerend festival in de tuinen van Kasteel Keppel te organiseren.
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Organisatie van Jazztime:

Erkelens & Schouten BV

Olmiuslaan 8

6998 AE  Laag-Keppel

tel. 06-51 60 56 90

e-mail: info@jazztime.nl

Voor het bestellen van kaarten:

www.jazztime.nl

tel. 06-20 64 10 12

eppel op 26 juni

Speciale 

aanbieding 
voor alle lezers van 

De Hessencombinatie.

Zie de coupon in 

de advertentie op 

pagina  53 van dit 

magazine.

Stefan Bos

Na een goed debuut met zo’n vijfhonderd bezoekers, gaat 

het dit jaar allemaal een niveau hoger. Meer artiesten. Betere 

artiesten. Meer gasten. En betere faciliteiten. Jazztime in Laag-

Keppel gaat geschiedenis schrijven, zo zijn de verwachtingen.

Improviseren

‘We willen een zo breed mogelijk programma realiseren. Vergeet 

niet dat jazz een stroming is van heel veel muzieksoorten. We 

halen wereldsterren naar Keppel en onderscheiden ons in elke 

stroming van de jazz’, aldus Erkelens.

Een van de toppers dit jaar is Big Jay McNeely. Erkelens: ‘Big Jay 

is 84 jaar. Hij loopt wat moeilijk en is een tikkeltje corpulent. Om 

zo’n topper naar Laag-Keppel te halen moest ik improviseren. Big 

Jay maakte kenbaar een Europese afscheidstournee te houden. 

Hij wilde wel naar Nederland komen, maar dan alleen vliegen per 

business class en met speciale stoelwensen. Ons reisbureau heeft 

met de KLM uitstekende afspraken gemaakt waarmee iedereen 

happy is. Big Jay NcNeely komt zijn ‘Europe Goodbye tour’ in Kep-

pel afsluiten en brengt zelfs een Amerikaanse fi lmcrew mee om 

dit alles vast te leggen. Het is ongeloofl ijk dat deze jazztopper 

straks in de tuin van Kasteel Keppel  optreedt.’

Een andere topband is de Brastislava Hot Serenaders. ‘Deze 

topformatie treedt een keer of vier per jaar buiten Slowakije 

op. Ik ben trots dat ze naar Laag-Keppel komen. De muziek is 

gebaseerd op de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. Alle 

22 leden van het orkest zijn klassiek geschoold. We boeken nu 

al tickets uit het buitenland vanwege de aanwezigheid van deze 

band.’

En dan is er nog Mike Sanchez. Een bijzonder verhaal, volgens 

Erkelens. ‘Sanchez is een rasentertainer. Het swingt de pan uit. 

Hij gaat door het leven met grootheden als Paul McCartney en 

Charlie Watts, de drummer van The Rolling Stones. Sanchez is 

meerdere malen uitgeroepen tot de beste boogiewoogie-pianist 

van Groot-Brittannië. Mede door Sanchez willen we een bredere 

doelgroep aanspreken.’

Jong talent

Erkelens is er trots op om ook jong 

talent op Jazztime te kunnen presen-

teren. ‘Het gaat om Stefan Bos. Hij is 

slechts veertien jaar oud en komt uit 

Gaanderen. Bos is een van de toptalen-

ten van Nederland op piano, speelde al 

op het Jeugd Prinsengrachtconcert in 

Amsterdam en was al eens te zien in de 

TV Show van Ivo Niehe. Speciaal voor dit 

festival is Mix of Six in het leven 

geroepen, een band eenmalig 

geformeerd rond Stefan Bos.’

Ambitie

Jazztime denkt zo’n duizend 

bezoekers te verwelkomen. Het 

dubbele van vorig jaar. De gasten 

worden fl ink in de watten gelegd. De catering 

draait op volle kracht en biedt een breed programma: van 

smaakvolle snelle happen tot uitgebreide buff etten. Ook is het 

mogelijk om als VIP-gast meer exclusiviteit te krijgen. Kortom, 

het zal gasten aan niets ontbreken.

Voor inwoners van Hummelo en Keppel en omliggende dor-

pen biedt Jazztime de ideale gelegenheid om te genieten van 

jazz en zich een dag te begeven in de tuinen van Kasteel Kep-

pel. Erkelens: ‘Jazz is er voor alle mensen. Er zijn zoveel verschil-

lende stromingen in de jazzmuziek, dat iedereen er wel iets 

van zijn gading in kan vinden.  Wij zetten een zo gevarieerd 

mogelijk programma neer, zodat in deze sfeervolle ambiance 

iedere bezoeker van deze muziek zal genieten.’

Duidelijk is dat de tweede editie alweer een stuk beter wordt 

dan vorig jaar. Maar daar blijft het niet bij. Erkelens wil meer. 

‘We willen binnen een paar jaar doorgroeien naar ruim 

drieduizend bezoekers. Ook hebben we ideeën over meerdere 

podia. Het zou prachtig zijn om jazzbands op een boot over 

de Oude IJssel te laten varen. Of om in een van de vijvers een 

podium te bouwen en daarop een band te presenteren. Ook 

willen we meer samenwerken met grote festivalorganisatoren 

in Europa. Samen kunnen we nog betere bands naar Europa 

halen. Bijvoorbeeld uit Zuid- of Latijns-Amerika. Verder willen 

we ons meer richten op buitenlandse gasten. Nu al 

verwachten we aardig wat bezoekers uit Duitsland, maar dat 

zullen er in de toekomst alleen maar meer worden. Kortom, 

Jazztime heeft ambitie en toekomst. Na de pieper zet nu ook 

jazz Keppel op de kaart.’
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Aangemoedigd door het succes van het eerste 
festival op 1 augustus 2010, is Jazztime at the 
Keppel Castle in 2011 internationaal geworden. 
Veel PR wordt er gemaakt in de door ons omrin-
gende landen en bands en solisten reizen van 
verre om op 26 juni 2011 aan een geweldig festival 
deel te nemen.

11.00 uur - 12:15 uur Big Band Studentproof (NL)
12.30 uur - 13.45 uur OhnO! Jazzband (NL)
14.00 uur - 15.15 uur Mix of Six (NL)  
15.45 uur - 17.45 uur Bratislava Hot Serenaders (SK)
17.45 uur - 18.45 uur Jay Jay’s Border Jazzmen (NL)
19.00 uur - 22.00 uur Martijn Schok boogie en Blues Band (NL)
   Big Jay McNeely (USA)
   Mike Sanchez (UK)
   Joerg Hegemann (DE)

A3.indd   2 8-5-2011   21:35:35

Het hoofdprogramma van Jazztime at the Keppel Castle 2011 begint 
om 12.30 uur en duurt tot 22.00 uur. De kasteeltuinen zijn geopend 
vanaf 11.00 uur.  De Big Band Studentproof heet u van harte welkom. 
Het is meer dan de moeite waard om vroeg te komen.

Erkelens & Schouten BV
Olmiuslaan 8
6998 AE Laag Keppel
Nederland

Robert F. Erkelens
Tel.: 06 - 51 60 56 90
E-mail: info@jazztime.nl
Website: www.jazztime.nl

De organisatie van het festival is in handen van:

DEZE COUPON IS UITSLUITEND IN TE LEVEREN OP DE 
KEPPEL CULTUURZOMERDAG OP 19 JUNI 2011.

Bij inlevering van deze coupon ontvangt u maximaal 2 toegangskaarten 
voor het 11 uur durende festival Jazztime at the Keppel Castle voor de 
kennismakingsprijs van € 30,00 i.p.v. € 49,50 p.p.

De coupon kunt u inleveren op zondag 19 juni 2011 bij de kraam van
Jazztime, welke zich bevindt bij de ingang van het kasteel.

De samenwerking tussen Jazztime at the Keppel Castle en Martijn Schok
resulteert in 2011 in een geweldige 3 uur durende show, waarbij de groten 
van de wereld zijn vastgelegd. 

Uit Los Angeles komt de Legende Big Jay McNeely. Uit de United Kingdom 
komt Mike Sanchez en Duitsland sluit aan met wellicht het grootse talent 
binnen de internationale Boogiewoogie wereld Joerg Hegemann. Martijn 
zorgt zelf voor een forse inbreng en bewijst in de wereld top thuis te beho-
ren. Zijn onvolprezen band zorgt voor de totale begeleiding en Greta Holtrop 
zorgt er voor, dat wij na zoveel uren prachtige muziek, niet in slaap vallen. 
Deze show is de afsluiting van Jazztime at the Keppel Castle 2011.

A3.indd   3 8-5-2011   21:35:41
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DORPSSTRAAT  14-16      STEENDEREN

1200 m2 Winkelplezier 750 m2 Parkeerruimte

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

MARKTPOP 2011

Zaterdag 23 en zondag 24 juli

BRADERIE

Zondag 31 juli 

KERMIS

8, 9 en 10 september

Meer info op www.hotelheezen.nl

Ontvang bij aankoop van een Connect 40 led gratis een Connect 22 t.w.v. 

799 euro.

Actie geldig van maandag 2 mei tot en met donderdag 30 juni 2011.

Actievoorwaarden bij uw Loewe-vakhandelaar.

In deze ruimte kunt u uw dealerlogo plaatsen. Uw logo dient in zwart/wit te zijn, 
mag niet groter zijn dan het Loewe-logo en dient binnen de stippellijntjes geplaatst 
te worden. De stippellijntjes mogen echter niet mee afgedrukt worden: u moet ze 
verwijderen. Als u met meerdere Loewe-vakhandelaars adverteert, mogen geen 
logo‘s gebruikt worden én moet eenzelfde lettertype gehanteerd worden.

Loewe Connect 22 gratis:   
Het perfecte cadeau 
voor uw kinderen. 

Dealer_ZomeractieDUO_260x190_VL.indd   1 29/04/11   09:54Dealer_ZomeractieDUO_260x190_VL.indd   1 29/04/11   09:54

Expert Eliesen  | Nieuwstad 45  | Zutphen  | (T) 0575 - 54 32 02  | www.expert.nl

Expert Eliesen  | Zutphen-Emmerikseweg 46  | Baak  | (T) 0575 - 55 10 00  | www.expert.nl
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Landschap Elderik

Foto: Wim van Hof 
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Marti Bulten
Bronkhorsterweg 3
7221 AA Steenderen
T (0575) 45 19 78
E marti.bulten@upcmail.nl
I www.regiobank.nl

Deze Hessencombinatie 

is opgemaakt en gedrukt 

door youprinting.nl

Wij verzorgen al uw drukwerk, 

vraag vrijblijvend een off erte aan!

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

info@youprinting.nl - www.youprinting.nl

De beste kwaliteit

voor de beste prijs!

Als het om uw paard gaat

Een allround paardensportbedrijf dat 
al sinds 1970 garant staat 

voor kwaliteit.
*

Spring- en dressuurinstructie 
*

Pensionstalling
*

Advies bij aan of verkoop 
van uw paard

www.groot-zande.nl

Ruitersportcentrum
Groot-Zande

Hummelo
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Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas. 
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Marti Bulten
Bronkhorsterweg 3
7221 AA Steenderen
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I www.regiobank.nl

5757



… maar het resultaat is 

overheerlijk.

‘Winst GVB-beker 
in 1972 sportief 
hoogtepunt van H en K’
Tekst en foto: Richard Kok 

De teamfoto is afkomstig uit het archief  H en K (fotograaf onbekend)

Bijna veertig jaar geleden behaalde H en K een sportief hoogtepunt: het winnen van de GVB-beker. Het team van trainer 

Jaap Halberstadt ontpopte zich in 1972 tot een ware cupfi ghter en realiseerde het schier onmogelijke. Oud-spelers Henk 

Kosstede (61) en Eef Luesink (63) kijken nog eenmaal terug op de memorabele bekerwinst. Een reünie op papier.

Het was een gedenkwaardig jaar. H en K verloor de eerste vijf 

wedstrijden in de Eerste Klasse van de onderafdeling. Daarna 

volgden vijf winstpartijen op rij. Gelijktijdig ontpopte zich een 

nieuw fenomeen: de bekercompetitie. De bekerwedstrijden van 

de Gelderse Voetbal Bond (GVB) werden gaandeweg belangrij-

ker dan de competitieduels en voortdurend won H en K bij die 

bekerwedstrijden. Na in de halve fi nale te hebben afgerekend 

met het Winterswijkse Ratum was de bekerfi nale een feit. Een 

ongekend sportief hoogtepunt voor de voetbalclub uit 

Hoog-Keppel. Maar het zou allemaal nog mooier worden.

39 jaar na dato zitten Henk Kosstede en Eef Luesink met 

een bak koffi  e aan tafel, gebogen over een jubileumkrant van 

H en K uit 1986. Turend naar een elftalfoto uit 1972. 

Een foto met een verhaal.

‘De bekerfi nale tegen Rijnland werd in Gendringen gespeeld’, 

begint Kosstede zijn fl ashback. ‘Rijnland was verreweg de favo-

riet en wij waren de underdog. Het verhaal ging dat ze al een 

feesttent hadden klaarstaan. Rijnland was net door een fusie 

tussen Thesos en Lobithse Boys tot stand gekomen en ze waren 

dat seizoen kampioen geworden. Ze hadden een heel sterk 

team, maar een heel zwakke schakel. En dat wisten we.’ 

‘De wedstrijd ging aardig tegen elkaar op’, weet Luesink zich te 

herinneren. ‘We kwamen met 1-0 achter en een kwartier voor 

tijd scoorde Henk Kosstede de gelijkmaker.’ Kosstede: ‘Chris Smei-

tink kopte een voorzet door, richting tweede paal en ik kon ‘m 

eenvoudig binnentikken. Bij het doel werd ik besprongen door 

diverse dolenthousiaste H en K-supporters.’ Een kleine glimlach 

kan Kosstede zoveel jaren later niet onderdrukken.

‘In de verlenging liepen we op ons tandvlees. Er waren er zelfs 

een paar met kramp. Maar we wisten een ding: die doelman van 

Rijnland was hun zwakke schakel. Dus we gingen voor de straf-

schoppen. Voor ruim vijftienhonderd, misschien wel tweedui-

zend toeschouwers 

wonnen we de 

strafschoppenserie. 

Wat volgde was 

een ongekend fraai 

feest. Het sportieve 

hoogtepunt uit 

mijn carrière. Ik ben 

nog wel eens 

een paar keer kam-

pioen geworden, 

maar de bekerwinst staat daar ver boven’, aldus Kosstede.

Nu, 39 jaar later, nemen Kosstede en Luesink de hoofdrolspelers 

nog eens door. De reünie op papier zorgt voor fraaie herinnerin-

gen bij de zestigers. 

Harrie Oldersma

Was reservekeeper en kwam net uit de jeugd. Was zoon van de 

oud-voorzitter en verkaste vrij vroeg naar het westen van het land 

vanwege zijn studie. Type ‘serieuze jongen’. 

Gerrit Wunderink

Man met de uitschuifbare benen. Speelde laatste man en als je 

dacht dat je ‘m voorbij was, dan kwam je ‘m nog een keer tegen. 

Kon door zijn lengte goed koppen. Was een echte verdediger, 

sportief en een loopwonder. Kwam door zijn drukke boerenwerk 

vaak op het laatste moment op het veld voor een training of 

wedstrijd. Luesink: ‘Gerrit was een gezellige vent, een danser. Op 

bruiloften was hij de gangmaker en waternat van het dansen. Zat 

het gros nog op de stoel, dan was Gerrit op de dansvloer te vinden.’

Dick Bloemers

Voorstopper. Een degelijke voetballer. Stond z’n mannetje. Was in 

1972 nog jong en stond aan het begin van zijn carrière. Was ook 

een tikkeltje eigenwijs en erg serieus. Heeft ruim tien jaar in het 

eerste van H en K gespeeld.

Gerrit Bartels

Het kanon van H en K. Man van de doelpunten. Type Gert Muller. 

Bartels was in 1972 al een beetje aan het eind van zijn carrière, 

maar was nog van grote waarde. Had in het strafschopgebied maar 

een klein kansje nodig om te scoren. Buiten het veld was hij een 

gezellige vent die van grappen en grollen hield. Werkte lang in de 

bouw en is inmiddels al heel wat jaartjes met pensioen.

Chris Smeitink

Misschien wel de beste speler van het team. Smeitink had de 

jeugd doorlopen bij De Graafschap en kwam als kersverse senior-

speler bij H en K. Een technisch begaafde aanvaller en sterk met 

het hoofd. Gewoon een heel goede voetballer, en nog steeds. 

Werkt bij het Kadaster en traint nog regelmatig op zondagochtend 

op het veld bij HC’03. Henk Kosstede 

en Eef Luesink 
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an H en K’

Henk Kosstede

Was een veelzijdige speler. Heeft op alle posities gestaan, 

behalve in de goal. Tweebenig. Speelde het liefst op het mid-

denveld, maar stond in 1972 vaak linksbuiten. Hield en houdt van 

gezelligheid. Regelde veel. Als er wat georganiseerd werd, zat hij 

erbij. Recent gestopt met werken na een lange periode in het 

bankwezen. Traint op zondagochtend nog met de oudjes. 

Paul Winkelhorst

Winkelhorst kon leuk voetballen, maar was mentaal iets minder. 

Een beetje week, niet hard genoeg. Wel stond hij bekend om z’n 

goede technische vaardigheden. Winkelhorst was een beetje een 

mooi-weer-voetballer. Altijd een vriendelijk jongen gebleven. 

Jaap Halberstadt

Halberstadt werd door de spelers van H en K opgemerkt in een 

wedstrijd tegen GSV’38, toen hij trainer was in Giesbeek. Die man 

moeten wij hebben, dachten de H en K’ers. Een jaar later was 

hij trainer in Hoog-Keppel. Halberstadt was een aardige, rustige 

man. Had de leiding op een natuurlijke manier. Spelers hadden 

respect voor de trainer en weten zich te herinneren dat hij een 

verschrikkelijk mooie dochter had. Jaap Halberstadt was drie jaar 

lang trainer van H en K. Hij is enkele jaren geleden overleden.

Chris Jansen

Jansen was elftalleider van het voetbalteam, maar was meer 

een biljarter. Kon vreselijk goed biljarten en deed voetbal er een 

beetje bij. De uit Laag-Keppel afkomstige Jansen woont inmid-

dels in Aalten, na een leven met behoorlijk wat persoonlijke 

tegenslagen. 

Jaap Langeweg

Langeweg was in 1972 nog een jonge vent. Een technisch vaar-

dige speler. Had de bal graag aan de voet. De linksbuiten trok 

veel op met Dick Bloemers. Langeweg verhuisde na zijn huwelijk 

naar Halle waar hij net buiten de bebouwde kom woont. Kwam 

nog jaren op de fi ets naar Hoog-Keppel om aan het gezellige 

eindejaarstoernooi deel te nemen.

Eef Luesink 

Linkspoot en doorzetter. Had door rugproblemen een typerende 

‘kromme loop’. Was desondanks behoorlijk snel en zette met zijn 

Teamfoto H en K 1, bekerwinnaar 1971/1972

Staand van links naar rechts: Harrie Oldersma, Gerrit 

Wunderink, Dick Bloemers, Gerrit Bartels, Chris Smeitink, 

Henk Kosstede, Paul Winkelhorst, Jaap 

Halberstadt (trainer/coach) en Chris Jansen (elftalleider).

Geknield van links naar rechts: Jaap Langeweg, 

Eef Luesink, Gerrit Lobeek, Hans Jansen, Bennie 

Migchelbrink, Gerrit Bloemen, Siem Oosterink.
linkerpootje menig tegenstander op het verkeerde been. Lue-

sink had een goede voorzet in de benen en stond buiten het 

veld als een gezellige man bekend. Is op 63-jarige leeftijd nog 

steeds als trainer actief. Traint al heel wat jaartjes de dames van 

HC’03.

Gerrit Lobeek

Lobeek was rechtsbuiten en kon met z’n kleine pasjes hard 

lopen. Lobeek maakte regelmatig een doelpunt en was een 

positieve jongen voor het elftal. Was niet zo’n prater. Ging 

zijn woorden nog meer wegen toen hij als trainer aan de slag 

ging bij diverse eerste elftallen in de regio, waaronder H en K. 

Lobeek woont in Voor-Drempt en is nog regelmatig op het 

sportcomplex te vinden.

Hans Jansen

‘Onze zwarte panter’, stellen Kosstede en Luesink. Jansen 

was een uitstekende doelman, vooral op de lijn. Kwam uit de 

handbalwereld en hield in het begin van zijn voetbalcarrière 

de ballen nagenoeg alleen met de voeten tegen. Stratenma-

ker Jansen was er een van de stoere verhalen en maakte 

in het veld indruk door zijn postuur. Woont in Voor-Drempt. 

Werkt tegenwoordig als boswachter.

Bennie Migchelbrink

Migchelbrink was de spelverdeler. Mid-mid met een Jan Wou-

ters postuur. Technisch zeer vaardig, maar niet zo’n kopper. 

Zowel binnen als buiten het veld zorgde Migchelbrink voor 

de humoristische toon. Later maakte hij furore met muzikale 

tonen als tekstschrijver van menige hit van boerenrockgroep 

Normaal. Is onlangs, op 63-jarige leeftijd, gestopt met werken.

Gerrit Bloemen

Bloemen was een stugge verdediger met kwaliteiten. Speelde 

op 17-jarige leeftijd al in het eerste. Moest wel eens worden 

aangespoord door zijn teamgenoten. Rustig in het veld, maar 

na een paar biertjes een feestvarken buiten de krijtlijnen. Na 

een carrière als automonteur belandde hij in de veehandel, 

wat hij tot de dag van vandaag nog doet.

Siem Oosterink

‘Een halve rode’, omschrijft Luesink zijn voormalige teamge-

noot. Oosterink was een harde werker. Altijd fel, een echte 

doorzetter. Begon als middenvelder maar werd later verdedi-

ger. Oosterink werkte jarenlang als agrariër en vrachtwagen-

chauff eur. Woont aan de Hessenweg in Hummelo.
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kippen
afhalen kan ook bij de Garvo fabriek

Molenweg 38  6996 DN Drempt 

iedere zaterdag van 8.00 - 12.00 uur

ingang Bronksestraat

Kippen zijn altijd bezig en zorgen voor leven in de brouwerij. 

Of u graag eitjes wilt of gewoon de aanwezigheid van de 

dieren waardeert, altijd is een vitale en gezonde kip het be-

langrijkst. Bij de Garvo voeders ligt de nadruk niet op snelle 

groei of hoge productie maar op gezondheid… en een 

gezonde kip legt natuurlijk regelmatig een lekker eitje.

Garvo heeft een compleet assortiment voeders voor vrijwel 

alle dieren. Vraag bij uw voederhandel naar de hoogwaar-

dige hobbyvoeders van Garvo.

Garvo voeders zijn zuinig in gebruik en zijn samengesteld 

voor een hoge natuurlijke weerstand en vitaliteit.

VOOR UW COMPLETE

SCHOONHEIDSVERZORGING

Carolien Plagman

Gedipl. Schoonheidsspecialiste

Gildeweg 42 • 6996 AV Drempt

Telefoon 0313 - 47 66 52

www.studiocarolien.nl

-

Hengelo

Vordenseweg 84

7255 LE Hengelo Gld

0575-46 16 22 

Hummelo

Dorpsstraat 1c

6999 AA Hummelo

0314-35 96 36

Specialist 

in 

elektrischfietsen

Leigraafseweg 33 F 

6983 BR Doesburg

T 0313 - 41 27 27

E info@xycleservice.nl

W www.xycleservice.nl Na de reformatie (vanaf ongeveer 1580) hebben de Dremptse 
katholieken jarenlang gekerkt in zogenaamde schuilkerken. 
De belangrijkste was gevestigd in een schuur bij boerderij Het 
Hoefken aan de Hoefkensestraat in Achter-Drempt (1781). In het 
archief van het bisdom Utrecht is deze schuilkerk terug te vinden 
als ‘Katholieke Gemeente Het Hoefke in Drempt bij Doesburg’. 
De parochie telde toen zelfs 763 zielen!
Begin 1800 begonnen de Dremptse parochianen steeds meer te 
klagen over de moeilijk begaanbare wegen en de afstand die ze 
moeten afl eggen. Ook de geestelijke bediening vanuit de paro-
chie Olburgen liet te wensen over en bovendien vertoonde de 
schuur ernstige vormen van bouwvalligheid. Allemaal redenen 
om te komen tot een eigen parochiekerk. Het eerste verzoek 
hiervoor werd ingediend in augustus 1839. Pas in oktober 1859 
wordt de Willibrordusparochie Drempt daadwerkelijk gesticht. 
Pastoor Otten wordt aangesteld als (bouw)pastoor. In 1863 
wordt de eerste kerk, naar ontwerp van de bekende architect 
Wennekers, ingezegend door pastoor Otten. Hij deed dit samen 
met zijn opvolger pastoor Holtkamp. Ook de pastorie werd toen 
in gebruik genomen.
Op de prentbriefkaart, die kort na 1910 gemaakt is vanaf de 
kant van het huidige sportcomplex, zien we links deze kerk, 
in het midden de statige pastorie en rechts daarvan de dorps-
school. Wat opvalt is dat de kerk geen toren heeft. De in 1863 
gebouwde toren viel op 29 december 1868 ten prooi aan een 
zware storm. Middels diverse acties is geprobeerd geld bijeen te 
brengen voor de herbouw. Tevergeefs, de opbrengsten bleken de 
kosten bij lange na niet te dekken. 
De pastorie is in 1910 voorzien van een verdieping. In 1967 
werd het pand afgebroken en in 1968 vervangen door de huidige 
pastorie.
In 1934 stelde pastoor Batenburg vast: ‘Deze kerk is te koud 
voor vrouwen en kinderen’. De regen sloeg aan alle kanten door 
het dak en de ramen, waardoor de kerk regelmatig helemaal 
blank stond. Het besluit werd genomen om de kerk te slopen en 

Jaar in jaar uit rijd je langs een 
gebouw of plek waarvan je 
vermoedt dat hieraan een verhaal 
kleeft. Maar welk verhaal? 
In dit nummer zetten we de 
schijnwerpers op de 
Sint Willibrorduskerk, centraal 
gelegen in Achter-Drempt. 

te vervangen door een nieuw godshuis. Deze nieuwe kerk werd, 
nu precies andersom, gebouwd op de fundamenten van de vorige 
kerk. Het is een ontwerp van architect H.C.M. van Beers. Een 
neo-klassieke kerk van het zogenaamde Hallehuis-type. Exteri-
eur en interieur zijn geheel uitgevoerd in baksteen.
In de kerk bevindt zich nog een fraai orgel uit 1904. Dit orgel 
werd aangeschaft voor de prijs van fl . 1750,- bij de bekende 
orgelbouwers Gradus en Henricus Gradussen uit Winssen. 
Van oorsprong bouwers van kerkinterieurs, maar in de peri-
ode 1870-1900 hebben zij ook veel orgels in Gelderse kerken 
gebouwd. Bij de sloop van de kerk werd het orgel opgeslagen en 
in 1936 weer opgebouwd in de huidige kerk. Het orgel werd in 
1999 uitgebreid gerestaureerd.

Prentbriefkaart, 1912 
(collectie Rinus G.M. Rabeling) 

De Sint Willibrorduskerk in Achter-Drempt
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Het gebouw, toen en nu

Na de reformatie (vanaf ongeveer 1580) hebben de Dremptse 
katholieken jarenlang gekerkt in zogenaamde schuilkerken. 
De belangrijkste was gevestigd in een schuur bij boerderij Het 
Hoefken aan de Hoefkensestraat in Achter-Drempt (1781). In het 
archief van het bisdom Utrecht is deze schuilkerk terug te vinden 
als ‘Katholieke Gemeente Het Hoefke in Drempt bij Doesburg’. 
De parochie telde toen zelfs 763 zielen!
Begin 1800 begonnen de Dremptse parochianen steeds meer te 
klagen over de moeilijk begaanbare wegen en de afstand die ze 
moeten afl eggen. Ook de geestelijke bediening vanuit de paro-
chie Olburgen liet te wensen over en bovendien vertoonde de 
schuur ernstige vormen van bouwvalligheid. Allemaal redenen 
om te komen tot een eigen parochiekerk. Het eerste verzoek 
hiervoor werd ingediend in augustus 1839. Pas in oktober 1859 
wordt de Willibrordusparochie Drempt daadwerkelijk gesticht. 
Pastoor Otten wordt aangesteld als (bouw)pastoor. In 1863 
wordt de eerste kerk, naar ontwerp van de bekende architect 
Wennekers, ingezegend door pastoor Otten. Hij deed dit samen 
met zijn opvolger pastoor Holtkamp. Ook de pastorie werd toen 
in gebruik genomen.
Op de prentbriefkaart, die kort na 1910 gemaakt is vanaf de 
kant van het huidige sportcomplex, zien we links deze kerk, 
in het midden de statige pastorie en rechts daarvan de dorps-
school. Wat opvalt is dat de kerk geen toren heeft. De in 1863 
gebouwde toren viel op 29 december 1868 ten prooi aan een 
zware storm. Middels diverse acties is geprobeerd geld bijeen te 
brengen voor de herbouw. Tevergeefs, de opbrengsten bleken de 
kosten bij lange na niet te dekken. 
De pastorie is in 1910 voorzien van een verdieping. In 1967 
werd het pand afgebroken en in 1968 vervangen door de huidige 
pastorie.
In 1934 stelde pastoor Batenburg vast: ‘Deze kerk is te koud 
voor vrouwen en kinderen’. De regen sloeg aan alle kanten door 
het dak en de ramen, waardoor de kerk regelmatig helemaal 
blank stond. Het besluit werd genomen om de kerk te slopen en 

Jaar in jaar uit rijd je langs een 
gebouw of plek waarvan je 
vermoedt dat hieraan een verhaal 
kleeft. Maar welk verhaal? 
In dit nummer zetten we de 
schijnwerpers op de 
Sint Willibrorduskerk, centraal 
gelegen in Achter-Drempt. 

te vervangen door een nieuw godshuis. Deze nieuwe kerk werd, 
nu precies andersom, gebouwd op de fundamenten van de vorige 
kerk. Het is een ontwerp van architect H.C.M. van Beers. Een 
neo-klassieke kerk van het zogenaamde Hallehuis-type. Exteri-
eur en interieur zijn geheel uitgevoerd in baksteen.
In de kerk bevindt zich nog een fraai orgel uit 1904. Dit orgel 
werd aangeschaft voor de prijs van fl . 1750,- bij de bekende 
orgelbouwers Gradus en Henricus Gradussen uit Winssen. 
Van oorsprong bouwers van kerkinterieurs, maar in de peri-
ode 1870-1900 hebben zij ook veel orgels in Gelderse kerken 
gebouwd. Bij de sloop van de kerk werd het orgel opgeslagen en 
in 1936 weer opgebouwd in de huidige kerk. Het orgel werd in 
1999 uitgebreid gerestaureerd.

De huidige  Sint Willibrorduskerk (foto Pieter Plass, 2009)

Prentbriefkaart, 1912 
(collectie Rinus G.M. Rabeling) 

Tekst: Rinus G.M. Rabeling

De Sint Willibrorduskerk in Achter-Drempt
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De eet- 
cultuur van  
de familie  
Sjamojani

Dertien jaar geleden kwam Ella Sjamojani (nu 45) als weduwe, 

samen met haar toen 12-jarige dochter Nadia en 3-jarige zoon 

Temoeri, vanuit Georgië naar Nederland. Zij behoren tot de Jezidi’s, 

Koerden die een religieuze minderheid vormen en door aanhoudend 

rassengeweld generaties terug onder meer in Georgië terechtkwa-

men. Politieke redenen noodzaakten Ella om Georgië te verlaten. 

De familie Sjamojani woont sinds 2002 in Laag-Keppel en we zijn 

van harte welkom om ons iets te laten vertellen over de Georgische 

eetcultuur en verrast te worden met een traditioneel recept. 

Haar kinderen – ze heeft inmiddels ook een tweede zoon, Iwan 

(6) – mogen dan wel grote liefhebbers zijn van patat, frikadel, 

hamburgers en pizza, maar Ella zorgt er duidelijk voor dat er heel 

gevarieerd en gezond wordt gegeten. Dagelijks is er soep (met of 

zonder vlees) en iedere warme maaltijd bestaat uit vlees (rund- 

of varkensvlees of kip), veel groenten en bijna altijd rauwkost 

(komkommer, lenteuitjes en tomaat). Daarnaast gebruikt ze veel 

noten, met name walnoten en (gedroogd) fruit. Groenten als au-

bergine, broccoli, champignons, courgette, kool, paprika, wortels 

en prei worden meestal geroerbakt. Vaak staat ook verse spinazie 

op het menu. Die wordt dan kort gekookt en daarna fijngehakt. 

Vermengd met veel gemalen noten, knoflook en fijngesnipper-

de, gebakken ui, staat al na een korte bereidingstijd een heerlijke 

schotel op tafel als bijgerecht van een vlees- of kipschotel. Het is 

een van de favoriete maaltijden van de kinderen. Net als chatsja-

poeri, Georgisch kaasbrood, dat Ella maakt in de vorm van een 

kaaspannenkoekentaart. 

Kruiden zijn heel belangrijk in de Georgische keuken, onder 

meer voor de bereiding van soepen en sauzen, en omdat vlees 

vaak gemarineerd wordt. Het meest gebruikt worden specerijen 

als korianderzaad (ketoembar), komijn (karwijzaad), kruidnagel, 

laurierblad, paprikapoeder en zwarte peper. Als verse kruiden 

gebruikt Ella o.a. dille, dragon, koriander, munt en peterselie. Haar 

handigste en meest gebruikte keukenhulp is een molentje dat ze 

aan de tafelrand bevestigt en waarmee ze vlees, walnoten, verse 

kruiden, etc. maalt. 

Khmeli soeneli (een mengsel van gemalen saffraan, hoornklaver-

‘Ons huis is ook jullie huis. Je bent altijd welkom. Nee, je hoeft geen  

afspraak te maken en het is vanzelfsprekend dat je aanschuift  

bij de maaltijd. En wordt het gezelschap te groot, dan vragen we  

iemand om te komen helpen koken. Ook dat is heel gewoon.’

… maar het resultaat is overheerlijk.

Tekst: Josée Postmaa 

Foto’s: Wim van Hof
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an  

zaad en korianderzaad) is niet makkelijk in Nederland te ver-

krijgen en wordt als een schat door Ella bewaard en gebruikt. 

Saffraan (de rode stempels van een krokussoort) is overigens 

de duurste specerij ter wereld en wordt in Georgië vaak ver-

vangen door de gedroogde blaadjes van de goudsbloem. 

Voordat de kinderen naar school gaan is aan tafel ontbeten, 

met thee, brood en melk. De jongens houden van pindakaas 

en jam, maar het is niet vreemd als op een beboterd stukje 

brood een lepeltje kaviaar (Ella gebruikt kuit van de snotolf ) 

wordt gestreken. De lunch wijkt niet echt af van de Neder-

landse broodmaaltijd. ’s Avonds wordt uitgebreid gedekt 

en komen er veel schalen op tafel. Het is heel gewoon om 

meerdere gerechten te maken. Toch blijkt Ella binnen het uur 

een dergelijke maaltijd te kunnen bereiden. Vaak zijn er gasten 

– in Georgië houdt men van gezelligheid en gebruikt men 

het liefst met veel mensen de maaltijd. Ella ‘lost dit op’ door 

beurtelings in Laag-Keppel en bij een vriendin in Doesburg te 

eten. De kinderen houden niet echt van lang aan tafel zitten – 

en mogen na zo’n 20 minuten opstaan – maar de volwassenen 

doen dit rustig twee uur. 

Bij feestelijke gelegenheden wordt heel veel werk gemaakt 

van de maaltijd. Extra handen zijn dan wel nodig. Op tafel 

komen wel vijftien verschillende schalen te staan. Naast de 

gerechten met vlees, kip, vis en groenten is er ook brood en 

fruit, later gevolgd door verschillende taarten. Onder veel 

gebabbel en vrolijkheid schept iedereen zelf iets op het bord. 

Regelmatig worden zowel de borden als de schalen bijgevuld. 

De volwassenen drinken er wijn en soms wodka bij. Zo’n 

maaltijd kan een hele avond duren en wat overblijft wordt aan 

de gasten meegegeven. 

Als Ella zo aan het vertellen is, klinkt er heimwee door. Desge-

vraagd geeft ze aan dat ze hier in Nederland inderdaad vaak 

het gezellige en vanzelfsprekende mist van een grotere groep 

familieleden, vrienden en bekenden. ‘Maar ik woon hier graag 

hoor, zeker omdat de kinderen het hier goed hebben.’

Ella’s recept voor chatsjapoeri, 

voor een taart van ongeveer  

tien pannenkoeken

Voor het deeg:  Voor de vulling:   

 

1000 gram meel  roomboter

20 gram verse gist  300 gram jong belegen kaas

½ theelepel zout  2 x 200 gram feta kaas

½ theelepel suiker 

50 ml lauwe melk

½  liter lauw water

Doe de lauwe melk in een glas, verbrokkel daarin de gist en 

voeg suiker en zout toe. Na goed roeren het gistmengsel 5 mi-

nuten laten staan. Giet het lauwe water in een grote kom, voeg 

het gistmengsel toe en roer goed door. Nu met kleine beetjes 

tegelijk het meel toevoegen en goed mengen en kneden tot 

een soepel deeg is gevormd. De kom afdekken en op een 

warme plaats twee uur laten rijzen. 

Maak ondertussen de vulling:  

maal of rasp de kaas, snij de feta eerst in blokjes en daarna rul 

met een vork en meng alles door elkaar.  

Maak van het gerezen deeg tien bollen. Op een met meel 

bestoven ondergrond elke deegbol uitrollen tot een rondje 

van 20 cm in doorsnee. Leg in het midden 1/10 van het kaas-

mengsel. Sla het deegplakje om de kaas en druk de randen 

stevig aan. Met de droge, met meel ingewreven, deegroller 

de builtjes nu voorzichtig platrollen en daarna één voor één 

zonder boter in een hete Tefal koekenpan bakken. Eerst de 

ene kant en dan de andere kant, totaal in ongeveer 3 minuten. 

De eerste pannenkoek vervolgens op een warm bord laten 

glijden en bestrijken met boter. (Dit gaat heel handig met een 

aan de lange zijde losgemaakt pakje boter uit de koelkast). De 

volgende koeken komen hier bovenop en worden steeds met 

boter bestreken. 

Tip van Ella: 
gebruik een grote keukenschaar om de taartpunten  

te knippen.  

Chatsjapoeri vraagt 

het nodige kneed- en 

handwerk …
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Een warm nest 
voor een grote 
familie

Gert en Marja Langeweg zetten zich met hart en ziel in voor pleegkinderen 

Grootbrengen van kinderen doe je niet zomaar, weet elke ouder. Daar komt veel inzet, liefde en af en toe een opgeheven vingertje aan 

te pas. Neem je ook nog de opvoeding van pleegkinderen op je, dan zijn passie, gedrevenheid, een groot hart en onvoorwaardelijke 

liefde noodzakelijk. Dat blijkt uit het verhaal van Marja Langeweg uit Laag-Keppel, die samen met haar man Gert 15 jaar geleden 

besloot hun gezin uit te breiden met pleegkinderen. Inmiddels kennen meer dan 35 pleegkinderen de woning aan de Dorpsstraat in 

Laag-Keppel als een warm nest, waar ze altijd welkom zijn.

Tekst: Gerard Menting 

Foto’s: Wim van Hof

Van jongs af aan wilde Marja al graag met kinderen werken, en 

dan het liefst in het buitenland. De liefde kwam er echter tussen. 

Al jong kreeg ze verkering met Gert, haar huidige echtgenoot. 

Ze kregen drie kinderen, twee meisjes (nu 28 en 25) en een 

zoon (21). En vijftien jaar geleden werd het gezin voor het eerst 

uitgebreid met een pleegkind. Op dat moment was Gert al ziek. 

Er werd multiple sclerose (MS) vastgesteld, een ziekte die lichaam 

en geest op slopende wijze steeds verder aantast. Aanvankelijk 

konden ze zich samen volledig inzetten voor de kinderen, later 

werd dat steeds moeilijker voor Gert. Hoewel hij al twee jaar in 

Den Ooiman verblijft, is hij de keren dat hij thuis is nog steeds 

net zo bevlogen als in het begin. Waar het kan gaat hij met de 

scootmobiel met de kinderen mee fietsen. ‘En natuurlijk mee 

naar het voetballen. Als het even kan is hij erbij als de kinderen 

bij HC’03 spelen’, vertelt Marja.

Het betekent wel dat zij de complete zorg voor haar rekening 

neemt van een gezin dat momenteel bestaat uit acht kinderen: 

haar biologische zoon van 21, twee kinderen van zes, een van 

zeven, een van negen, twee van tien en een oudere pleegzoon 

die al op kamers in Apeldoorn woont, maar vanwege een stage 

in Doetinchem weer regelmatig thuis slaapt. 

Vanaf het eerste moment dat de kinderen in huis komen horen 

ze bij het gezin. Marja vindt het belangrijk om dat te  

benadrukken. ‘We hebben nooit onderscheid gemaakt, het zijn 

allemaal onze kinderen, ongeacht ras of geloof. Normaal eindigt 

de pleegzorg als de kinderen 18 zijn, maar hier mogen ze ook  

na hun achttiende blijven. Ze blijven gewoon deel uitmaken van 

ons gezin en we zijn er ook voor hen als ze op kamers gaan en 

een eigen plekje gaan zoeken.’

Beertje

Alle kinderen krijgen wanneer ze voor het eerst binnenkomen 

een beertje. ‘Laatst belde een meisje dat hier tien jaar geleden 

één week was. Ze was vanuit Ethiopië naar Nederland gekomen 

en was bij ons als crisisopvang. Die tijd heeft veel betekenis voor 

haar gehad. Ze vertelde hoe het nu met haar was, dat het beertje 
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nog altijd op haar bed staat en dat ze inmiddels op het vwo zit.’

In de pleegzorg wordt onderscheid gemaakt tussen  

crisisopvang (wanneer kinderen acuut een opvangplek  

nodig hebben),  kortstondige opvang en langdurige opvang. 

Marja: ‘Het nadeel van crisisopvang is dat kinderen, die al zo  

beschadigd zijn en hechtingsproblemen hebben, weer verplaatst 

moeten worden. Veel beter is om ze direct een plek te geven 

waar ze kunnen blijven.’

De stichting Nidos, waar Marja en Gert het meeste mee te maken 

hebben, organiseert de opvang van buitenlandse kinderen: 

minderjarige asielzoekers (ama’s) of kinderen van vluchtelingen 

waar de eigen ouders niet meer voor kunnen zorgen. Een enkele 

keer komen er ook pleegkinderen via de stichting Lindenhout, 

die belast is met de pleegzorg voor Nederlandse kinderen.

Jezelf wegcijferen

‘Ze komen niet voor niets. Het zijn allemaal probleemkinderen, 

die soms erge ervaringen als oorlogstrauma’s, mishandeling 

of verkrachting bij zich dragen. De eerste drie maanden willen 

ze vooral lief gevonden worden, daarna wordt de ware aard 

zichtbaar. Daar moet je tegen kunnen, je moet veel schipperen, 

jezelf wegcijferen. Ik kan dat, ik ben gek op kinderen en doe dit 

uit passie.’ Pleegouder worden moet je overigens niet doen als je 

denkt dat je er wat voor terugkrijgt, stelt Marja nuchter vast.

De kinderen hebben allemaal een voogd, die formeel verant-

woordelijk is. Vrijwel alles rond het leven van de kinderen kan en 

mag Marja zelf regelen, maar officiële handelingen zoals  

handtekeningen zetten moet de voogd doen.

Ze loopt soms tegen heel wrange situaties aan. Zoals een kind 

dat uit huis wordt geplaatst omdat de ouders niet voor hem of 

haar kan zorgen. Later krijgen ze opnieuw een kind, dat ook weer 

uit huis wordt geplaatst.

Het liefst houdt Marja, als het even kan, broertjes en zusjes bij 

elkaar. Ze vertelt over een Kroatische familie, waarvan de vijf 

kinderen uit huis waren geplaatst. Bij Marja en Gert vonden ze 

een fijn gezin, maar toen de ouders teruggingen naar Kroatië 

moesten de kinderen mee. ‘De kinderen hebben daar een hele 

moeilijke tijd gehad’, vertelt Marja, die weer contact met ze heeft. 

‘Vooral een van de jongens. Als ik dat had geweten had ik zeker 

geprobeerd om hem hier te houden.’

Buitenstaander

Niet uit te leggen vindt ze de verplichting dat een kind van een 

vluchteling, hoewel in Nederland geboren, zich toch een keer per 

jaar (later per vijf jaar) moet melden bij de IND (Immigratie- en 

Naturalisatiedienst) in Zwolle. ‘Wij doen met ons gezin ons best 

om het kind erbij te laten horen en via dit soort regelingen maak 

je van een kind een buitenstaander. Als een kind in Nederland is 

geboren is zo’n regeling onzin, de kinderen zouden dan gewoon 

Nederlandse staatsburgers moeten zijn.’

Haar kinderen gaan in Hoog-Keppel naar De Bongerd en daar is 

Marja heel content mee.  ‘De school staat altijd voor ze klaar. Ook 

als kinderen leerproblemen hebben, en eigenlijk in het speciaal 

onderwijs thuishoren, kunnen ze hier terecht. En als ouders kun-

nen we altijd terecht voor overleg, dat is echt super. Bij mijn zus, 

die ook pleegkinderen heeft, gaat dat heel anders.’ 

Vanuit het Nidos krijgen ze een maandelijkse vergoeding voor de 

zorg van de kinderen. ‘Als ik ze hetzelfde wil geven als mijn eigen 

kinderen lukt dat daar niet van. Sport of de muziekschool wordt 

bijvoorbeeld niet vergoed. We doen hier gewoon alles in één pot 

en iedereen deelt er van mee.’

Of ze niet moe wordt, dag in en dag uit zorg dragen voor zoveel 

kinderen? ‘Je krijgt er ook heel veel energie voor terug. Ik ben hart-

stikke trots op mijn kinderen. Ik ben nu 51 maar voel me lang niet 

zo oud, door de kinderen blijf je jong.’ En als ze nu met een baby 

komen? ‘Ik zou wel erg twijfelen… maar het dan zo weer doen! 

Wat mij betreft kunnen ze mij een heel huis vol kinderen geven, 

maar dan wel graag met wat hulp voor de was, de afwas en het 

koken …’

Pleegzorgorganisaties zijn 

altijd op zoek naar gezinnen 

voor pleegkinderen. 

Informatie daarover is te  

vinden op de websites 

www.nidos.nl en 

www.pleegzorg.nl. 

Daar kan ook de test 

Ontdek de pleegouder in 

jezelf worden gedaan.  
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voor al uw schilderwerk

Drempt
06-52007080

Een gezellige familie 
Camping & Jachthaven 
bij U om de hoek.
Even een weekend 
er tussen uit of dit 
jaar geen zin om 
ver te rijden en toch 
het ultieme vakantie 
gevoel.
Boek bij ons uw 
verblijf, wij zorgen 
er voor dat u een 
fijn weekend of 
vakantie heeft.

Geen zin om te koken vanavond, 
Geen probleem!
Reserveer dan uw tafeltje bij 
Eetcafé Het Zwarte Schaar, 
Eekstraat 17, 6984 AG Doesburg. 
Tel.: 0313 – 474 448
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Dé Makelaar die THUIS is in uw regio 

Kerkstraat 31    6981 CL Doesburg        0313-483 215        info@hoogenkampmakelaars.nl        www.hoogenkampmakelaars.nl

Deze vrijstaande bungalow is werkelijk schitterend  
gesitueerd aan een mooie laan in het dorp Hoog- 
Keppel. De woning is voorzien van een onder  
architectuur aangelegde achtertuin met diverse  
terrassen, houten chalet, inpandig te bereiken garage  
en eigen oprit. Uniek, gelijkvloers en beschermd  
wonen in een royale bungalow aan de rand van 
het bos.  

Vraagprijs: € 459.000,- k.k. 

Monumentenweg 26 te Hoog-Keppel

Deze sfeervolle twee onder één kapwoning is gelegen 
in een rustige en kindvriendelijke straat van Hummelo. 
Het bos, buurtsuper, basisschool, openbaar vervoer, 
golfbaan en uitvalswegen liggen in de directe omge-
ving. Dit woonobject is voorzien van een royale oprit, 
carport, vrijstaande stenen berging en zonnige achter-
tuin.  

Vraagprijs: € 249.500,- k.k.

Beatrixlaan 4a te Hummelo

In moderne kleurstelling uitgevoerde twee onder één 
kapwoning met aangebouwde garage en zonnige 
achtertuin is gelegen in een rustige en kindvriendelijke 
woonwijk. Basisschool, Keppelse bossen, openbaar ver-
voer en uitvalswegen liggen in de directe omgeving. 
Kortom een woning die klaar is voor gebruik. 

Vraagprijs: € 224.500,- k.k.

Waardeel 9 te Drempt
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En drie (eigenlijk vier) eervolle 

vermeldingen voor …

De eervolle vermeldingen komen toe aan (in willekeurige 

volgorde): 

Myrthe Rosema, 12 jaar en leerling op de Gildeschool. Ze 

neemt ons in haar verhaal mee naar een andere magische we-

reld onder de kolk, het is een heel sfeervol en mysterieus verhaal 

met een spannend open einde.

Sander van Zuilen, 11 jaar, leerling op de St. Willibrordus-

school. Hij heeft een beeldende schrijfstijl zodat zijn verhaal zich 

als het ware als een fi lm voor je ogen afspeelt. Het bijzondere 

van zijn verhaal is ook dat het in twee tijden speelt (de Mid-

deleeuwen en het heden) en dat hij o.a. kasteel Keppel heeft 

gebruikt als locatie. Hij heeft zodoende goed gebruik gemaakt 

van de plaatselijke omgeving en geschiedenis. Hij is creatief en 

schrijft spannend. Zijn vervolg op het verhaal kun je lezen na dat 

van Chanel.

Verhalenwedstrijd  
Het was geen eenvoudige opgave om de verhalenwedstrijd te jureren! We ontvingen maar liefst 

37 verhalen van kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar en velen van hen hebben duidelijk talent! 

Spanning en avontuur, griezelig en grappig, lang en kort: er zat van alles bij. 

Juryleden Hanny Braakhekke en Loes Hazelaar over de verhalenwedstrijd De Zwarte Kolk 

Uit alle inzendingen hebben we als jury, apart van elkaar, precies dezelfde verhalen gekozen die 

ons opvielen. We hebben drie eervolle vermeldingen uitgekozen en een winnaar. Het is altijd fi jn 

om te merken dat de jury op één lijn zit: dat betekent dat de schrijver die door ons gekozen is 

als prijswinnaar, ook werkelijk opvalt door het talent waarmee ze het verhaal geschreven heeft. 

Inderdaad, het is een ze: het is een jonge talentvolle schrijfster, 11 jaar oud en leerling van de St. 

Willibrordusschool in Drempt. Haar naam is Chanel Booltink en hoe zij het verhaal heeft afge-

maakt is verderop te lezen. 

Eerste prijs voor Chanel Booltink 
Wat heeft ons doen besluiten om voor Chanels verhaal te kiezen? 

Het is een origineel verhaal met mooie poëtische zinnen, de stijl is levendig. Chanel is een 

creatieve en fantasierijke schrijfster, met zinnen als: 'Ik wil nog niet dood, ik moet nog zoveel 

doen in m’n leven’. Ze gebruikt ook aansprekende vergelijkingen als: '’t Was net of er een soort 

glas om het bos zat, een onzichtbare koepel’. Chanel gebruikt alle zintuigen van haar persona-

ges en laat ze ook denken en voelen, zodat de lezer optimaal kan meeleven met de ik-persoon 

in haar verhaal. Bovendien gebruikt ze humor. 

Uit alle inzendingen 

hebben we als jury, 

apart van elkaar, 

precies dezelfde 

verhalen gekozen 

die ons opvielen
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Tekst: Loes 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 gehoor-

zaam. Als ik hem roep, komt hij altijd direct. Maar nu niet. 

Het begint te schemeren en een klamme kou trekt op 

tussen de stammen. 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 sparren door een heuvel op. Weer hoor ik 

De 
Zwarte 
Kolk

Britt Meerbeek, 10 jaar, leerling op de St. Willibrordusschool. 

Britt noemen we als laatste, maar ze is zeker niet de minste! Ze 

is een van de jongste deelnemers en haar verhaal viel op omdat 

het zo compleet en levendig is met veel personages, spanning 

en actie, alles zit erin, tot aan de ontknoping, waar blijkt dat 

'alles een droom was'. Maar daarom niet minder levensecht en 

boeiend!

De foto op deze pagina is van Guinevere Wolvetang, ze 

stuurde deze mee met haar verhaal. Een prachtige foto, waarmee 

ze heel goed de sfeer bij de Zwarte Kolk heeft weten vast te 

leggen. Ze vond het leuk te horen, dat we haar foto graag als 

illustratie gebruiken.

 

Als jury waren we erg blij dat we zoveel inzendingen hebben 

ontvangen. We hopen dat alle deelnemers vooral blijven lezen 

en schrijven. 

Chanel, Myrthe, Sander en Britt ontvangen binnenkort de 

uitnodiging voor de workshop die Loes gaat geven! 

De jury: Hanny Braakhekke en Loes Hazelaar

geblaf en dan gejank. Mijn hart roffelt. 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 

herinner ik me waar ik ben. Dit is de Galgenbult. Jaren ge-

leden 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 nor-

maal!’  Recht voor me aan de voet van de heuvel, weet ik, 

ligt de Zwarte Kolk. Het inktzwarte water 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,’ fluister 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. …

Chanel Booltink vervolgt het verhaal met:

Ik was zo bang en ik hoopte dat het Levi was. Ik draaide me 

om. Het was Levi niet.

Het was een lange man met een baard en heel wit gezicht.

Hij riep tegen mij ‘ik neem wraak op jullie allemaal’. 

Mijn gezicht werd opeens spierwit! Ik sprak mezelf moed in.

Alleen mijn angst was te groot, dadelijk zou hij mij vermoor-

den.

‘Ik wil nog niet dood, ik moet nog zoveel doen in mijn leven’.

Mijn benen kregen een eigen wil en ik begon te rennen.

Ik wilde er niet aan denken wat hij met Levi gedaan zou heb-

ben.

Ik riep nog één keer heel hard ‘Levieeeeeeeeeeee!’. Weer 

hoorde ik gepiep en geblaf.

Zou ik er naar toe gaan? Maar … straks stond die man op mij 

te wachten! Wat moest ik nou doen? Ik stopte met rennen en 

rustte uit bij een holle boom. Ik dacht aan wat opa mij vertel-

de. Dat hier vroeger mensen werden opgehangen. Misschien 

staat de galg in het bos en dan wil de vreemde man mijn kop 

eraf hakken! Weer hoorde ik geblaf en gejank. Maar Levi was 

mijn beste vriend! Ik moest voor hem opkomen. Toen hoorde 
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T: 0314 - 62 82 00
www.degoudenleeuwgroep.nl

Dagverzorging

Thuiszorg Rijn en IJssel

Zorghotels

Wonen met zorg

“ Voor iedere zorgv raag  

een passende oplossi
ng ! ”

Iedere vrijdag t/m zondag een heerlijk

3 gangen diner
voor slechts €18,00
Voor reserveringen 0314 - 38 21 41

Rijksweg 91 te Laag-Keppel
www.restaurantdegoudenleeuw.nl

Bar-Resto ,,De IJsselwaard’’
Uniek stukje paradijs op het water!

Party boot
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“ Voor iedere zorgv raag  

een passende oplossi
ng ! ”
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ik in de verte: ‘Ik kom je halen, ik neem wraak op iedereen en ik 

begin met jou’. Ik begon te huilen en zei tegen mezelf: ‘Echte 

stoere jongens huilen niet!’  Ik moest me verstoppen. 

Ik zat nog steeds bij de boom. Toen zag ik een opening waar 

je zó kon inkruipen en dat deed ik. Ik zag het dagboek liggen 

van een jongetje. Ik begon het te lezen. Er stond dat er een 

geest leefde in dit bos en dat die soms te voorschijn kwam als 

er ’s avonds iemand in het bos was. Het jongetje zelf werd ook 

achtervolgd. Er stond letterlijk: ‘Wie dit leest, moet maken dat hij 

wegkomt. Je bent hier niet veilig. De man is eigenlijk een geest 

en komt je halen. Maak vooral geen geluid! Ik leef waarschijnlijk 

niet meer, maar vertrouw me’. Ik vond de tekst heel eng, maar 

ik moest Levi wel vinden. Hij was er altijd voor mij dus nu was ik 

er ook voor hem. In het dagboek stonden ook de bezigheden 

van de geest. Ik wist dus dat hij in de zon niet kon leven, waar 

de beste hutten waren, maar ook waarom hij zo boos was op 

iedereen. In 1765 was hij opgehangen omdat ze dachten dat hij 

iemand had vermoord. Dat was helemaal niet zo, iemand anders 

had het gedaan. Nu neemt hij dus wraak. Ik schreef ook een 

pagina in het dagboek. Als ik dood 

zou gaan moest iemand tegen 

mijn ouders zeggen dat ik van ze 

hield. Toen keek ik op. Ik hoorde 

weer geblaf en gejank. Dat was 

Levi, ik wist het zeker! Ik wou het 

bos uitrennen. Ik deed het heel stil 

tot ik bij de bosrand was. Ik moest 

nog maar één stap. Ik zette de stap, 

maar ik kon helemaal niet weg. Het 

was net alsof er een onzichtbare 

koepel om het bos zat. Eén ding 

wist ik zeker: ik kom hier voorlopig 

niet weg. Ik moest erachter komen 

hoe ik de onzichtbare koepel kon 

laten verdwijnen. Ik wist zeker dat 

de geest daar meer van wist. Nu ik 

toch niet weg kon, kon ik maar be-

ter een schuilplaats gaan zoeken. 

Ik ging terug naar de holle boom, 

pakte het dagboek en haalde de 

kaart eruit. Er stond een weg met 

stippellijntjes naar een hut bij de ri-

vier. En ook waar de hut van de geest was. Ik stopte het dagboek 

in mijn jaszak en liep heel stil naar de rivier. Ik hoorde: ‘Je kunt je 

wel verstoppen, ik vind je toch wel…’ Het was de geest!

Ik vroeg me af: waarom moet hij mij hebben? Ik kwam aan bij de 

rivier; op de kaart stond een luik. Ik zocht een tijdje en uiteindelijk 

vond ik het. Ik kroop erin en zag een tafel, een bed, wat bordjes 

en een kast staan. Gewoon een huis onder de grond. Op tafel lag 

een brief. Er stond: ‘Aan degene die dit leest. Je bent in levensge-

vaar, je kunt je niet voorstellen wat de geest allemaal met je kan 

doen’. Ik wist inderdaad niet wat de geest met me kon doen. Ik 

keek een beetje rond, ik moest Levi vinden en als ik daarvoor de 

geest moet bestrijden dan zou ik dat doen!

Op het bed lag een fl esje met een klein briefj e erin. Het was weer 

een briefj e van het jongetje dat dit ook had meegemaakt. Er 

stond op: ‘Ik weet wat je meemaakt maar al die tijd dat de geest 

rondzwierf ben ik erachter gekomen waar zijn hut is. Alles wat 

leeft en in het bos komt probeert hij gevangen te nemen. Ook 

ben ik erachter gekomen hoe je hem moet vangen. Alleen, je 

moet er wel wat voor doen. Je hebt dit fl esje nodig, daar moet 

je hem in vangen. Je hebt ook nog een blad van de Grote Babi 

boom nodig. Die boom staat aan de rand van het bos en een 

blad is heel moeilijk te pakken. Verder nog een poot van de 

blauwkleurige pad; er is er maar één van in het hele bos dus vind 

hem snel! Ook nog wat water van een meertje en het moeilijkste: 

iets van de geest zelf. Als je dit boven vuur met elkaar vermaalt 

en zorgt dat de geest het op zich krijgt zal hij nooit meer terug-

komen. Ik heb het ook geprobeerd, mij lukte het niet. Je eigen lot 

ligt nu in jouw handen’. 

Ik dacht: ‘Ik kan dit wel aan. Ik ga Levi redden en het monster ver-

slaan.’ Ik moest wel heel stil zijn. Ik ging op pad naar de rand van 

het bos om het blad van de Grote Babi boom te vinden. Toen 

ik er aankwam zag ik de boom. Hij was zó groot; er zaten maar 

een paar bladeren helemaal boven in de top. Hoe moet ik dit nu 

doen? Ik begon te klimmen, maar kwam niet verder dan vijf me-

ter hoog. Ik probeerde het nog een keer. Weer kwam ik niet in de 

top. Toen zag ik opeens een touw. Ik zat op rugby, dus ik kon best 

ver gooien. Ik gooide het touw en dat bleef haken aan een tak. Ik 

klom in de boom en pakte een blad. Nu op weg naar de kikker. 

Ik ging zoeken en hoorde gekwaak toen sprong de blauwe pad 

naar voren. Hij zag er giftig uit dus deed ik mijn jas over mijn 

handen en probeerde hem te pak-

ken. Ik had beet maar nu moest ik 

er nog een poot afhakken. Ik ben 

helemaal tegen dierenleed. Maar 

het moest! Ik pakte een steen, 

deed mijn ogen dicht, en hakte! 

Ik liet de kikker snel los en stopte 

de poot in het fl esje. Ik liep naar 

een meertje en zag het water… Ik 

pakte wat water. Nu nog iets van 

de geest. Ik keek op de kaart en 

liep zachtjes naar zijn hol. Ik hoorde 

gepiep en gejank. Ik pakte snel 

een stukje van een boek van hem. 

Nu alles boven het vuur vermalen. 

Ik rende naar het ondergrondse 

hutje toe en zette het mengsel op 

het vuur. Het stonk heel erg! Toen 

het drankje klaar was moest ik wel 

weer naar de geest toe. Ik moest 

Levi redden. Ik liep zachtjes naar 

zijn hut en zag Levi liggen met een 

halsband om. Ik liep naar Levi toe. 

Toen verscheen de geest vlak voor mijn neus. Ik riep: ‘Aaaaaaah!’ 

en liet het fl esje vallen. De geest kwam op me af. Hij zei: ‘Mij wil je 

toch niet doden hè? We kunnen de beste maatjes worden voor 

zo’n vijftig seconden. Want daarna maak ik jou dood!’ Hij pakte 

me vast en sleurde me mee naar de galg. Ik wilde niet onthoofd 

worden. Toen hoorde ik Levi heel hard blaff en. De geest zei:’Bek 

dicht, hond!’ Levi werd zó boos dat hij zijn halsband helemaal 

kapot beet. Hij pakte het fl esje met zijn bek en gooide het tegen 

de geest aan! Ik hoorde: ‘Aaaah!’ De geest was opeens weg. Het 

enige dat ik nog zag was een zwarte plas. Ik stopte het zwarte 

water in het fl esje en gooide het in het meer. Opeens werd het 

water helemaal zwart! In het water stond geschreven: IK KOM 

TERUG!

Vanaf nu noem ik het water de ZWARTE KOLK! Levi kwam aange-

lopen. Ik wilde hem helemaal dood knuff elen, zó dankbaar was ik 

hem. Toen ik thuiskwam waren mijn ouders ongerust. Ik vertelde 

ze alles, maar je raadt het al, ze geloofden er geen woord van! 

Toen liet ik het dagboek zien. Ze lazen het helemaal uit. Toen 

schrokken ze. Ze vroegen: ‘Hoe ben je dan ontsnapt aan die 

man?’ Ik keek Levi aan en zei: ‘Mam, pap, we hebben een echte 

held in de kamer…. LEVI!’
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Sander van Zuilen maakt het verhaal als volgt af:

Ik draaide me om en zag een witte gedaante die al snel  

verdween. Snel ging ik maar weer verder en riep weer: 

'Leeeevi!!!!!! Leeeeevi!!!!'

Na een uur ging ik terug naar de camping in de hoop dat Levi 

vanzelf terug zou komen. Toen ik op de camping was aangeko-

men, was er geen camping meer. Er stond een dorp met hou-

ten huizen. Toen ik er doorheen liep, zag ik een ouderwetse 

smid, een groenteboer en een houtopslagplaats. Er kwam een 

oude man naar me toe. De man liep krom, hij had een soort 

jurk aan en een rare muts op. Hij vroeg waar ik naar stond te 

kijken. ‘Waar is de camping?’, vroeg ik. ‘Wat is een camping?’, zei 

de man. 'U weet wel, een kamp waar allemaal tenten staan!', 

antwoordde ik. 'Ooo, die staan bij het kasteel in Laag-Keppel', 

zei de man. Ik ging naar het kasteel. Onderweg snapte ik er 

niks meer van; hoe kon de camping nou zomaar verdwijnen? 

Eindelijk! Ik was in Laag-Keppel. Maar opeens kwam er een 

ruiter langs. Niet zo'n ruiter die je normaal ziet, maar een 

Middeleeuwse! Toen ik bij het kasteel aankwam, geloofde ik 

mijn ogen niet! Er stond een Middeleeuwse tentenkamp! Met 

ridders, soldaten en nog veel meer! Ik liep naar een soldaat toe. 

Ik vroeg in welke tijd we zaten. Hij antwoordde tot mijn grote 

schrik '1568'. Ik was stomverbaasd.  ‘Waar kom je vandaan?’, 

vroeg de soldaat. ‘Ik kom van Rotterdam’, zei ik. ’Wat doe je in 

ons kamp?’ ‘Ik zoek mijn hond Levi en zo kwam ik hier terecht.’  

‘Waar zijn je ouders?’, vroeg de soldaat. ‘Die heb ik hier niet. 

Maar wat zijn jullie hier aan het doen?’, vroeg ik. ‘We bereiden 

ons voor op de aanval van de Spanjaarden. We vechten voor 

Willem van Oranje! Maar je kan beter weggaan, de Spanjaar-

den kunnen op elk moment aanvallen!' 'Maar ik moet terug! 

Terug naar huis!', riep ik. De soldaat zei dat ik gewoon weg 

moest. Ik gehoorzaamde en ging terug naar de plaats waar de 

camping was. Maar het was nog steeds een dorp. Ik liep naar 

de Zwarte Kolk ik had het gevoel dat ik daar terug kon naar 

de camping. Toen ik bij de Zwarte Kolk aankwam, was het al 

donker. Maar ik zag een klein vuurtje, er stonden drie witte 

gedaanten bij. Ze leken op de gedaante dat ik eerder in de 

struiken zag. Ik durfde niet dichterbij te komen. 

'Je moet wel, misschien kunnen ze je helpen om terug te 

komen!', zei een stem in mijn hoofd. Maar de witte gedaanten 

vervaagden opeens. Ik moest terugkomen, het moest!

Ik ging terug naar de plek waar ik eerder de witte gedaante in 

de struiken zag verdwijnen. Onderweg zag ik een hutje, ik ging 

er heen en klopte aan. Er deed een oude kromme man open. 

Ik vroeg of ik bij hem kon overnachten. De man aarzelde even, 

hij maakte een handgebaar dat ik binnen mocht komen.  

'Hoe heet je?', vroeg de man. 'Ik heet Jeri’, antwoordde ik. 

'Je kan hier wel overnachten. Maar morgen moet je weg’, zei de 

man. Hij haalde een vel uit een kist en gaf het aan mij. 

‘Ga maar slapen’, zei hij, ‘je ziet er moe uit.’

En ik ging ook slapen, nu pas merkte ik hoe moe ik was. En ik 

viel ook in slaap.  ‘s Morgens zag ik de man niet meer, ik ging 

naar buiten en hij zat aan een vuur.  ‘Ik heb een haas gevangen’, 

zei hij. ‘Wil je wat te eten?’, vroeg hij.  ‘Nee, ik ga snel weer ver-

der’, zei ik. Ik ging terug naar de plek waar de camping stond. 

En hij stond er weer ik rende naar onze plek toe. Ik zag mijn 

ouders met Levi gewoon barbecuen. Ik zei: 'Hebben jullie me 

niet gemist?’  ‘Hoezo gemist?’, zei mijn vader, ‘je was maar een 

uurtje weg.' ‘Nee, ik ben wel een dag weg geweest’, zei ik. 

‘Volgens mij ben je gewoon moe’, zei mijn vader. ‘Nee, er was 

een legerkamp en ridders en een kasteel’, vertelde ik. ‘Ga maar 

slapen, je bent gewoon moe’, zei mijn vader. 

Einde

'Hebben jullie me 

niet gemist?’  

‘Hoezo gemist?’, 

zei mijn vader, 
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Maak kans op 1 van deze 
fantastische prijzen

•  Grolsch Horloge t.w.v. € 50,-

•   Lingeriebon van Jackie’s Lingerie 

t.w.v. € 25,-

•  Dinerbon De Gouden Leeuw t.w.v. € 25,-

•  Als extra prijs heeft de stichting 

Openluchtspel twee entreekaarten 

voor een van haar voorstellingen 

beschikbaar gesteld.

Puzzel mee! Dit keer 
met een fotopuzzel

Hoe goed 
ken ik mijn 
omgeving?

De oplossing van de puzzel in de 

maartuitgave was:
Horizontaal: 1. Sjoukje. 5. Drempt. 7. Eef. 8. Weerman. 9. 

Jeroen. 11. Pellen.

Vertikaal: 2. Karper. 3. Oudolf. 4. Sperwer. 6. Hessenweg. 

10. Hemelvaart.

Onder de goede inzenders zijn de volgende prijzen 

verloot: 

•  Cadeaubon Slaapspecialist: mw. G. Meijer 

uit Drempt.

• Grolsch Horloge: mw. A. Bergsma uit Hummelo 

•  Cadeaubon FF naar Steef: mw. R. van der Beek uit 

Drempt.

De plaatsen waar Harold Pelgrom onderstaande foto’s heeft 

gemaakt, liggen verspreid in ons gebied van ‘een stad, vijf 

dorpen en een buurtschap’. De opdracht is (of lijkt) eenvoudig: 

beantwoord bij iedere foto de gestelde vraag. 

Bent u zo bekend met onze omgeving dat u direct het antwoord 

kunt geven of wordt het toch op pad gaan en ter plekke het 

antwoord zien te vinden? Mogelijk slaat u ook thuis de juiste 

boeken er nog eens op na. 

Een ding zult u zeker vaststellen: we wonen in een steeds 

verrassend en ongeloofl ijk mooi gebied. Een beloning op 

zich als u niet in de prijzen valt.

 1. Wat is het complete woord?  2.  Waar staat dit overblijfsel van een oud 
bedrijf?

 3.  Wat is de volledige naam en het adres van 
dit gebouw?

Om mee te dingen naar 

die leuke prijzen stuurt u 

uw antwoorden – 

genummerd van 1 t/m 18 –

naar de redactie van 

De Hessencombinatie: 

redactiehc03@hotmail.com 

of per post naar 

Kruijsakker 12, 6996 DL Drempt.

De sluitingsdatum is 17 juli.  
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16.  Hier lijkt de tijd te hebben stilgestaan. Wat 
is de naam van dit gebouw?

17.  Geen wasserij, maar welk bedrijf is dit 
dan wel?

18.  Waar vind je dit bouwwerk met 
verdragende functies?

10.  Je kunt hier meer dan alleen aardappelen 
kopen. Wat is de naam van dit bedrijf?

11. Bij welk terrein houden wij de wacht? 12.  Dit hekwerk staat sinds kort op de monu-
mentenlijst. Wat is hierachter te vinden? 

13.  Nu nog Teletubbieland. Waar kun je straks 
met een gvb wél spelen?

14. Waar gluurt dit jochie naar binnen? 15.  Waar is dit nieuwe stuk natuur met die 
moeilijke naam te vinden?

 7. Wat is het adres van deze woonboerderij? 8. Waar is dit reliëfj e te vinden?  9.  Wat is de naam van dit water, dat o.a. door 
Het Heekenbroek stroomt?

 4.  ‘Pas op, wij kunnen ook spugen’, op welk 
adres kom je ons tegen?

5. Welke boerderij gebruikt dit logo?  6.  Welk gebouw wordt door dit wapen 
opgesierd?
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Marion Bremer-Weverink

I:  www.KnipCrew.nl

T:  06-23 00 92 38

Uw kapster aan huis

Uw Wellnessleverancier voor Achterhoek en Liemers.

- Zwembaden

- Overkappingen

- Warmtepompen

- Zonnecollectoren

- Waterbehandelingsproducten

- 4Seasonsspas

- Sauna’s

- Infraroodcabines

- Stoomcabines

- Onderhoud /reparatie alle merken

Openingstijden:

Maandag t/m donderdag op afspraak

Vrijdag: 10.00 uur tot 18.00 uur

Zaterdag: 10.00 uur tot 16.00 uur

Zondag: Gesloten

Spazone   Eekstraat 2-b   6984 AE    Doesburg

T 0313-482865   M 0648688260   E info@spazone.nl 
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• DeRöwa-adviseurmeetallebenodigdegegevens

• Hetbedsysteem(lattenbodemenmatras)wordt

Rijksweg20,Drempt,0313-476218

Gratisafvoervanoudematrassenenslaapkamermeubilairmogelijk.

DICHTERBIJ
DANUDENKT!

aSlaapsp210x297.indd   1 22-11-2010   13:39:50

Activiteitenkalender

juni tot december 2011

juni 
do   9  •   Avondmarkt St. Willibrordusschool, Achter-Dremptvr   10  •   Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en Hummelo, Het Wissel in 

Hummelo,10.00-12.00 uur 
 •  In en rond het Hessenbad in Hoog-Keppel, jubileum-activiteiten en tevens het afscheid van Zwem- en polovereniging DWL, voor leden en oud-ledenza   11   •  Ophalen oud papier vanaf 8.30 uur 
zo  12   •  4e editie van de Keppelrun, start vanuit Hoog-Keppel. Vanaf 10.30 uur 
ma 13   •  Laatste dag Kunstwandelroute 2011, landgoed Enghuizen, Hummelo 
zo  19   •  Zomercultuur Laag-Keppel in de Dorpsstraat met muziek, dans, kunst en kinderactiviteiten, 12.00-18.00 uurma 20 t/m vr 24 
  •  Avondvierdaagse vanuit Hummelo
ma 20   •  Start Collecteweek Nederlands Rode Kruis   •  Bijeenkomst Contactcommissie Hummelo en Keppel, De Bongerd, 19.30 uur
vr   24  •  Høken in Toldijk
zo  26   •  Openluchtdienst met koffi  e, Prot. Gem. Drempt en Oldenkeppel, 10.00-13.00 uur
  •  Koffi  econcert Normaal in Toldijk
   •  Jazztime in de tuin van Kasteel Keppel van 12.30-22.00 uur. Het park is geopend vanaf 11.00 uurwo 29  •  Afscheid juf Henny Bennink, leerkracht Gildeschool Voor-Drempt
  •  Afscheid Wim Kok, leerkracht De Woordhof 

in Hummelo 

juli 
za 2 t/m zo 24   
 •   Tour Toto Drempt, gedurende de drie weken 

van de Tour de France
vr   8   •  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en Hummelo, Kerkhuis Hoog-Keppel, 10.00-12.00 uur
  •  Oefenwedstrijd De Graafschap–Streekelftal (met spelers van HC’03), Sportpark ’t Doornslag in Achter-Drempt, 19.00 uur    
za   9  •  Ophalen oud papier vanaf 8.30 uur
zo  17   •  IVN-wandeling ´Rondom Kasteel Keppel´, vanaf parkeer-plaats De Gouden Leeuw, Laag-Keppel, 10.30 uurza  30     •  Rommel- en Hobbymarkt bij camping Het Zwarte Schaar, vanaf 11.00 uur
zo  31   •  Openluchtdienst Protestantse Kerk Hummelo op Camping Jena, Rozegaarderweg 7, aanvang 10.00 uur (bij slecht weer wordt uitgeweken naar de kerk)   •  Rommel- en Hobbymarkt bij camping Het Zwarte Schaar, vanaf 11.00 uur

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
di 16 t/m vr 19 
  •  Achterhoekse Wandel4daagse

za   20     •  Concours hippique Rijvereniging Hummelo, terrein aan de Sliekstraat in Hummelo. Dressuur en springen voor paarden, 9.00-17.00 uur 
zo  21    •   Concours hippique Rijvereniging Hummelo i.s.m. PSV Doornslagruiters, aan de Sliekstraat in Hummelo. Dressuur en springen voor pony’s, 9.00-17.00 uurwo 24 t/m za 27 
   •  Openluchtspel ‘Strijd op De Zuylenkamp’, locatie Greff elinkallee in Hummelo, aanvang 19.30 uurza   28   •  Start Volksfeest Keppel en Eldrik

september 
ma  5  •  Start collecteweek KWF Kankerbestrijdingvr    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 
   •  IVN-wandeling ´Ulenpas en Heekenbroek´, vanaf wijnboerderij ´t Heekenbroek, Achter-Drempt, 14.00 uurdo 22   •  Start bridgeseizoen Ochtend bridge Hummelo, FF naar Steef, aanvang 9.00 uur
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 uurwo 28  •   Fietstocht, als eerste activiteit nieuwe seizoen 

Vrouwengroep Drempt  
do  29   •  Start bridgeseizoen Bridgeclub Hartenkoning, 

Dorpshuis Drempt, aanvang 19.30 uur

oktober 
za   1   •  Kinder- en tienerkledingbeurs t.b.v. Ethiopië 10.00-12.00 uur, Gildeschool in Voor-Drempt
za   8  •  Ophalen oud papier vanaf 8.30 uur
vr  14    •  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en Hummelo, Kerkhuis Hoog-Keppel, 10.00-12.00 uur   

november
di   1   •  Open avond NBvP Vrouwen van Nu, dubbelportret Van Gogh-Tsjaikowski, De Gouden Karper, 19.45 uurvr  4 en za 5 
  •   Het jubilerende Zanglust met de musical 

Havenlichten  
vr  11   •  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en Hummelo, Pastoriezaal Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur
za  12  •  Ophalen oud papier vanaf 8.30 uur

Deze data worden verzameld door de Contactcommissie Hummelo en Keppel. Aanvullingen en wijzigingen 

kunnen worden doorgegeven via het e-mailadres watisertedoenindhk@live.nl.

Foto: Harold Pelgrom
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Wij meten –

en u ligt beter

Lengte, gewicht, lichaamsbouw, slaapgewoontes… ieder mens is 

anders. Het is daarom bijzonder belangrijk dat ook ieder bed 

‘anders’ is; tot in detail afgestemd op degene die erin slaapt.

• DeRöwa-adviseurmeetallebenodigdegegevens

• Hetbedsysteem(lattenbodemenmatras)wordt

 perfect op u afgestemd.

Ervaar het gevoel van comfortabel en ergonomisch correct 

liggen – met het Ecco 2-bedsysteem.

Rijksweg20,Drempt,0313-476218
www.slaapspecialistdrempt.nl

Gratisafvoervanoudematrassenenslaapkamermeubilairmogelijk.

DICHTERBIJ
DANUDENKT!

aSlaapsp210x297.indd   1 22-11-2010   13:39:50



Broekstraat 1 – 6999 DE Hummelo 

Tel: 0314-38 18 42 –  info@pelgrom.nl www.pelgrom.nl 

PELGROM, uw land- en 
tuinbouwspecialist 
voor verkoop, onderhoud en reparatie...

we zijn o.a. 
dealer van:


