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Van de 
redactie 
Er zijn plannen voor een groot melkveebedrijf aan de Tol-

straat in Achter-Drempt. En hoewel het defi nitieve besluit van 

de gemeente Bronckhorst over de vergunningaanvraag nog 

genomen moet worden, houdt die nieuwe stal ondertussen 

de gemoederen behoorlijk bezig. Wat logisch is, want het 

wordt een groot melkveebedrijf op een markante plek.

In dit septembernummer van De Hessencombinatie schrijven 

we over de bouwplannen en laten we omwonenden aan het 

woord.

Over de plannen en de directe reactie daarop kunnen we 

alvast twee dingen zeggen. Melkveehouder Eric Albers uit 

Twello heeft alle recht om op die plek een nieuw en perspec-

tiefvol melkveebedrijf te willen stichten. Net zoals de omwo-

nenden die daar niet blij mee zijn, alle wettelijke mogelijk-

heden mogen benutten om de stal te weren. Dit is in 

Nederland en dus ook in Bronckhorst gewoon geregeld. 

Maar daarmee is de kous niet af. Er lijkt wat te schorten aan 

de gemeentelijke communicatie. Een rondgang langs de 

betrokkenen maakt duidelijk dat er irritatie heerst over de rol 

van de gemeente. De gemeente zou meten met twee maten. 

Waar een burger in het buitengebied jarenlang moet 

soebatten over de bouw van een schuur lijkt een paar 

kilometer verderop de vergunning voor een compleet nieuw 

melkveebedrijf bijna voetstoots te worden afgegeven. Een en 

ander hoeft niet strijdig met elkaar te zijn. Maar de gemeente 

heeft haar burgers wel wat uit te leggen. Hoe steekt de vork 

in de steel. Welke routes zijn bewandeld. Wat waren de 

argumenten. Waarom is het bestemmingplan in het ene 

geval jarenlang een hinderpaal, terwijl dat in het andere

geval kennelijk veel minder speelt.

Deze vragen verdienen een antwoord. Hier ligt een schone 

taak voor de gemeente.
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Nadat ik in mijn vorige columns nogal stichtelijke woorden heb gewijd aan onze gemeenschap, dacht 

ik gewoon maar eens te schrijven over wat mij soms verbaast of bezighoudt. 

Afgelopen week belde een dame van mijn huisbankier. Nadat ze netjes had gevraagd of de 

verhuizing van mijn klantgegevens van de ene naar de andere regio voorspoedig was verlopen, 

kon ze het natuurlijk niet nalaten ook even op zoek te gaan naar mijn latente behoeftes. Ik vind 

het wel mooi hoe dat dan gaat: ‘Nu ik u toch aan de telefoon heb … ik zie hier dat uw inboedel-

verzekering geen garantie tegen onderverzekering heeft.’ Alsof haar blik tijdens ons onderhoudend 

telefoongesprekje heel toevallig was afgedwaald naar mijn digitale dossier en

ze ineens een lacune in mijn verzekeringspolis had ontdekt …

Natuurlijk snap ik dat de betreff ende dame op zoek is naar koopsignalen en voor haar werkgever 

een paar centjes probeert te verdienen. Ik werk zelf ook bij een commercieel bedrijf en begrijp 

wel hoe dat werkt. Maar wat ik me dan wel eens afvraag is, waarom dit met zo’n omweg moet 

gebeuren. Waarom kan die dame niet gewoon zeggen wat er echt speelt: ‘Goedendag meneer Huis 

in ’t Veld. U hebt uw bankzaken bij een ander regiokantoor ondergebracht en komt in mijn systeem 

als nieuwe klant naar voren. Aangezien ik commercieel wordt afgerekend, ga ik proberen u iets te 

verkopen zodat u uiteindelijk meer bij onze bank gaat uitgeven. Nu we elkaar toch aan de telefoon 

hebben … hebt u nog problemen ondervonden bij de verhuizing? Als dat zo is, kan ik dat namelijk 

weer aangrijpen om u iets extra’s te verkopen …’

Zo werkt het blijkbaar niet, omdat je dat als klant niet wilt horen. Maar eerlijk gezegd spelen dat 

soort gedachten wel door mijn hoofd als ik dit soort gesprekken voer. Overigens geldt dit 

voorbeeld van een telefonisch verkoopgesprek niet alleen voor deze bank. Laat duidelijk zijn dat 

bovenstaande ervaring voor mij geen aanleiding is om van bank te wisselen. 

Een ander mooi voorbeeld, waar ik me onlangs over heb verbaasd, is de markt voor babyspul-

letjes. Mijn god wat een zooi kun je voor dat kleine wonder krijgen. Dat is natuurlijk ook waar men 

handig op inspeelt. Jouw kleintje is het liefste en mooiste dat er is en verdient dus veel spulletjes 

en alleen van de allerbeste kwaliteit. Ik zou wel eens willen weten met hoeveel procent die markt 

de afgelopen jaren is gegroeid. Loop eens een gemiddelde huiskamer binnen van een gezin met 

twee kinderen onder de vijf jaar. Je mag blij zijn als je zonder vallen weer naar buiten kunt. Er staat 

vaak meer speelgoed dan meubels en wat er staat, is vaak ook nog in drie- of viervoud aanwezig. In 

80% van het elektrische speelgoed zitten geen batterijen meer en van de vier loopfi etsjes is er altijd 

wel één kapot. Het lijkt mij soms wat overdreven, vooral als ik het vergelijk met de hoeveelheid 

speelgoed uit mijn eigen jeugd. En helemaal als je het zou vergelijken met de speeltjes die mijn 

ouders vroeger hadden. Natuurlijk verandert de tijd, maar soms heb ik wel het idee dat we te ver 

doorschieten. Dit wilde ik nog even kwijt, nu het nog kan … Mijn vrouw is namelijk – op het mo-

ment dat ik deze column schrijf – over een week uitgerekend van ons eerste kindje. Ook wij hebben 

al heel wat spullen in huis staan; voor een baby die nog geboren moet worden. Ik acht de kans dan 

ook vrij groot dat het ons hetzelfde zal vergaan als de gezinnen in mijn voorbeeld, maar nu had ik 

nog een kans om er iets over te zeggen. Een beetje bezinning vooraf is goed, af en toe.

En dan tot slot … Mart Smeets! Mijn vrouw vindt hem verschrikkelijk. Op Twitter lees ik dat verschil-

lende bekende Nederlanders citaten aanhalen uit het tourprogramma De Avondetappe, waaruit 

duidelijk blijkt dat het Mart Smeets toch vooral om zichzelf is te doen en niet om zijn gasten. ‘Mag 

ik dat zeggen? … Ja, dat mag ik zeggen dames en heren.’ ‘En ik zeg: dat is het verdict van deze 

etappe.’ En nog meer van dat soort quotes. Om eerlijk te zijn mag ik graag naar Smeets kijken. Naast 

een schijnbare arrogantie en zelfi ngenomenheid, heeft hij een enorme kennis van zaken en is op 

virtuoze wijze in staat om stukken beeld aan elkaar te praten. Ik heb het idee dat de gasten bij hem 

aan tafel dit ook beseff en en bepaalde eigenschappen van hem daarom voor lief nemen. 

Hij is wat mij betreft wel een standbeeld waard voor de wielersport. Ik ben blij dat de NOS zich 

heeft bedacht en volgend jaar De Avondetappe toch weer gaat uitzenden. Of Smeets erbij is? 

Waarschijnlijk wel, want De Avondetappe zonder Smeets is als bier zonder alcohol of een beha aan 

de waslijn: het mooiste is er uit! 

Till next time …

Een beetje bezinning 

vooraf is goed, af en toe.

Column Jeroen Huis in ‘t Veld
Voorzitter HC‘03

Soms verbaas ik me … 
over van alles en nog wat. 

Foto: Wim van Hof
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Nieuw groot 
melkveebedrijf 
aan de Tolstraat

Een aanvraag voor een nieuw melkveebedrijf in Achter-Drempt wekt beroering. 

Buurtbewoner Paul Scholten vindt dat de gemeente de aanvraag niet 

klakkeloos moet honoreren, maar een eigen gemeentelijk standpunt moet 

innemen over wat hij noemt ‘industriële veebedrijven’.  

Melkveehouder Eric Albers uit Twello wil in Achter-Drempt een 

nieuw melkveebedrijf stichten. Het bedrijf is gepland aan de 

Tolstraat, tussen de Zomerweg en de Roomstraat, halverwege 

de huisnummers 3 en 5. Vanaf de Zomerweg gezien, zou het 

bedrijf rechts van de weg komen te liggen; een stukje van de 

weg af en omgeven door zo’n 55 hectare land.

Als het bedrijf er straks staat, zal het prominent aanwezig zijn. 

Niet alleen door zijn omvang, maar ook doordat het huidige 

open stuk iets hoger komt te liggen.

Over hoe groot het bedrijf gaat worden is enige onduidelijk-

heid. Volgens de gemeente Bronckhorst gaat het in de aanvraag 

om 150 melk- en kalfkoeien en 100 stuks jongvee. 

Melkveehouder Albers noemt ook dit aantal van 150 melk-

koeien plus bijbehorend jongvee. Volgens buurtbewoner Paul 

Scholten daarentegen gaat het om een veel groter bedrijf 

dan aangegeven. Volgens hem meet de grootste stal 37 x 75 

meter. Scholten heeft de bouwtekeningen bekeken en komt 

op basis daarvan op een totaal van meer dan 300 boxen 

inclusief jongvee. ‘Wat daar nog bijkomt is dat als zo’n bedrijf er 

eenmaal is, het volgens de Wet ruimtelijke ordening ook nog 

mag uitbreiden. Dat is wat ik bedoel als ik zeg dat het hier om 

een industriële vorm van landbouw gaat. Zeker, de agrarische 

ontwikkeling moet kansen krijgen, maar er zijn grenzen nodig. 

Een groot bedrijf met meer dan 300 plaatsen is teveel in dit 

kleinschalig coulisselandschap.’ 

Scholten, tot 2001 burgemeester van Arnhem, is verklaard 

tegenstander van een melkveebedrijf aan de Tolstraat. 

Hij vindt dat het huidige open gebied, omsloten door 

Roomstraat, Tolstraat en Zomerweg, open moet blijven. Voor 

een groot, nieuw melkveebedrijf met gebouwen tot 10 meter 

hoog is daar in zijn optiek geen plaats. ‘Dat kan op de enorme 

vlakten in de Flevopolders of in de buurt van Duiven en 

Zevenaar. Niet in het prachtige coulisselandschap aan een 

van de oudste eikenlanen van de gemeente en vlakbij een 

kruispunt waaraan alle bebouwing gemeentelijk monument 

is. De Tolstraat is immers onderdeel van de eeuwenoude 

verbinding tussen Emmerik en Zutphen, die loopt via 

Laag-Keppel en de oude Tol.’

Ander bestemmingsplan nodig

Om vergunning te kunnen geven voor de bouw van een 

melkveebedrijf aan de Tolstraat is een wijziging van het 

bestemmingsplan nodig. B en W van de gemeente 

Bronckhorst hebben in principe geen bezwaar tegen wijziging 

en de komst van het melkveebedrijf. Volgens de gemeente is 

er geen sprake van hinder voor de directe omgeving. 

De dichtstbijzijnde woningen en/of bedrijven liggen op een 

afstand van 250 meter. Ook liggen de gronden niet in 

bijvoorbeeld de EHS (ecologische hoofdstructuur) of in een 

grondwaterbeschermingsgebied. Wel vindt de gemeente dat 

het bedrijf goed landschappelijk moet worden ingepast met 

o.a. (beuken/struweel)hagen langs het perceel.

Onduidelijkheid over defi nitieve omvang
Tekst: Leo Tolhuijsen

Foto’s: Wim van Hof
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De woordvoerster van de gemeente wijst er op dat in het be-

stemmingsplan geen verdere uitbreidingsmogelijkheden voor 

vergroting van het bouwblok van 1,8 hectare wordt gegeven. 

Binnen deze oppervlakte moet de veehouder ook kuilvoer en 

mestopslag aanleggen. 

Het inmiddels door de Welstandscommissie goedgekeurde 

schetsplan omvat circa 250 ligboxen in de ligboxenstal en in de 

jongveestal zijn 36 boxen en een viertal strohokken gepland.

 

Megastal of niet

Voor het melkveebedrijf aan de Tolstraat is ook wel de term 

megastal gevallen. Of dat terecht is, is niet een-twee-drie te 

beantwoorden. Om te beginnen al niet, zolang onduidelijk 

is hoe groot het bedrijf precies gaat worden. Melkveehouder 

Albers spreekt van 150 melkkoeien. Ook volgens een woord-

voerster van de gemeente Bronckhorst is er geen sprake van 

een megastal en komen de dieraantallen uit de aanvraag 

overeen met 200 nge. (Nge staat voor Nederlandse 

grootte-eenheid en is een maat om agrarische bedrijven qua 

economische activiteit te kunnen vergelijken).

Albers kent de bezwaren van buurtbewoner Paul Scholten, 

maar geeft aan dat hij zijn plannen om een melkveebedrijf in 

Achter-Drempt te beginnen op dit moment niet verder wil toe-

lichten. Noch wil hij reageren op de bezwaren die Paul Scholten 

tegen het bedrijf aanvoert. ‘In zekere zin ben ik hier geen partij. 

Ik heb wel vergunning aangevraagd, maar waar het hier om 

draait is eerst een zaak tussen Scholten en de gemeente. 

Ik wacht geduldig af wat daar uitkomt. Dan zien we verder.’

De term megastal is niet keihard en is bedacht door tegen-

standers van de intensieve veehouderij, de Noord-Brabantse 

actiegroep Megastallen Nee. Om wat helderheid te scheppen 

heeft het Wageningse instituut Alterra de term gekwantifi ceerd. 

Dit kennisinstituut van Wageningen Universiteit stelt de grens 

bij wat op 1 à 1,5 hectare maximaal mogelijk is: 300 nge, ofwel 

250 koeien, 2.500 vleeskalveren, 120.000 leghennen, 220.000 

vleeskuikens, 7.500 vleesvarkens of 1.200 fokzeugen. Ruwweg is 

dat drie keer de gemiddelde bedrijfsgrootte in Nederland. 

Bij melkveebedrijven ligt dat gemiddelde momenteel op zo’n 

80 melkkoeien per bedrijf. 

Er is in de melkveehouderij, vooruitlopend op het afl open van 

de melkquotering in 2015, een schaalsprong gaande, getuige 

ook de wens van Albers om van 100 koeien in Twello naar de 

door hem genoemde 150 in Achter-Drempt te gaan.

Overigens haalt de gemeente Bronckhorst bij de uitleg van de 

term megastal de rapporten aan van het Centrum voor 

Landbouw en Milieu (CLM) ‘Megastallen nader gewogen’ en 

die van de Raad voor het Landelijk Gebied. Beide noemen een 

bedrijf vanaf 500 nge pas mega, ofwel 320 melkkoeien met 

bijbehorend jongvee, en meer. 

Deze zomer vindt in Nederland de Dialoog Megastallen plaats 

op basis waarvan staatssecretaris Henk Bleker komend jaar een 

standpunt over schaalgrootte in de veehouderij inneemt. 

Hangende deze dialoog heeft Bleker de provinciebesturen 

gevraagd geen vergunningen af te geven voor bedrijven 

waarvan het zogenoemde bouwblok groter dan anderhalve hec-

tare is. Bij het geplande melkveebedrijf aan de Tolstraat is sprake 

van een bouwblok van 1,8 hectare. ‘Reden temeer om uiterst 

terughoudend te zijn’, vindt Scholten. Overigens zij 

hierbij vermeld dat de nationale Dialoog Megastallen zich vooral 

toespitst op de intensieve veehouderij en in mindere mate op de 

melkveehouderij.

Paul Scholten praat dan ook niet in termen van megastal. 

De discussie daarover interesseert hem niet. ‘Ik stel: Is het niet 

nodig om zorgvuldig af te wegen of we in dit kleinschalig 

coulisselandschap toe moeten naar steeds grotere stallen?’ Om 

dan gelijk het antwoord op de vraag te geven. ‘Het is juist goed 

dat de uiteindelijke vergunningverlening bij de gemeente ligt. 

Die kan, afgestemd op de plaatselijke situatie, de juiste afweging 

maken. Wat ik bepleit is dat B en W van Bronckhorst op dit punt 

een visie ontwikkelen en niet klakkeloos iedere aanvraag goed-

keuren. Wat voor windmolens wel is gebeurd, namelijk dat die 

geweerd moeten worden omdat ze een te grote inbreuk op het 

landschap maken, moet ook gebeuren bij stallen. Ik heb meteen 

gezegd, en dat vind ik ook, dat de agrarische ontwikkeling een 

kans moet hebben, ook in deze gemeente. Maar er zijn grenzen 

nodig. Het gaat hier om plannen voor een industriële vorm van 

veehouderij. Melkveehouderij oké, maar ruim 300 plaatsen, 

dat is andere koek. Dat is heel veel voor dit gebied.’ 

De gemeente Bronckhorst gaat de inspraakreactie 

beantwoorden, waarna in het najaar het ontwerp 

bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.
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Evelien van Keulen, Zomerweg 62: 

‘Hartstikke goed plan om daar een melkveebedrijf te zetten. Leuk 

voor opgroeiende kinderen dat daar straks weer koeien in de wei 

staan.’

Armand Hulshof, Zomerweg 64: ‘Prima, geen bezwaar. Het is 

goed dat er daar wat levendigheid komt. Koetjes in de wei, dat is 

toch wat ze zeggen.’

Johanna Oortgiesen, Zomerweg 71: ‘Wij vinden het niks. Mijn 

dochter en mijn schoonzoon die hier vooraan wonen, vinden het 

helemaal niks. Die kijken er recht op. Het is zonde van het mooie 

uitzicht. We snappen het ook niet goed, er staan verschillende 

bedrijven te koop, maar die worden niet gekocht.’

Marichel Bolder, Zomerweg 77: ‘Ik ben er geen voorstander 

van zoals het nu gaat. Ik snap dat de gemeente een agrariër 

de kans wil geven en het bestemmingsplan wil wijzigen. Maar 

waarom dan niet eerst gekeken naar boeren die hun bedrijf te 

koop hebben staan. Die moeten ook geholpen worden. Wat hier 

nu gebeurt is meten met twee maten. Voor ons zou de komst 

van de stal het uitzicht fl ink veranderen. Maar dat is niet mijn 

eerste bezwaar. Het is de manier waarop het gaat.’

André Uunk, Tolstraat 5: ‘Ik ben niet blij met het bedrijf daar en 

de bedrijvigheid die het dag en nacht met zich meebrengt. Dat 

wordt een grote lichtbak ’s nachts; kijk maar elders naar die grote 

bedrijven. Ik kan niet goed begrijpen hoe de gemeente vlakbij 

twee EHS-gebieden (ecologische hoofdstructuur, red.) een in 

potentie zo groot bedrijf kan toestaan.’

Sierd Hiddink, Roomstraat 31, hoek Tolstraat: ‘Tweeën-

half jaar geleden, voordat we dit huis kochten, hebben we de 

gemeente Bronckhorst gevraagd naar eventuele plannen met 

de Haverkamp. Antwoord: ‘In principe gebeurt er de komende 

5 à 10 jaar niets, want het ligt vlakbij EHS-gebieden Nu zijn we 

tweeënhalf jaar verder en staat dit te gebeuren. Wij voelen ons 

zogezegd bij de neus genomen. Afgezien van het feit dat ik in 

algemene zin zo’n groot bedrijf niet vind passen op die plek.’ 

Peter Vels, Tolstraat 6: ‘In principe ben ik niet tegen de komst 

van een melkveebedrijf. Mijn uitzicht wordt er niet anders van. 

Het mag wel duidelijk zijn dat ik als biologische boer wat moeite 

heb met de omvang. Het zou mij niet verbazen als het bedrijf 

van 150 melkkoeien doorgroeit naar 300. Ik heb wel moeite met 

de wijze waarop het gaat, het gemak waarmee de gemeente wil 

instemmen. Het lijkt alsof je hier eerder een vergunning voor een 

stal van 75 meter lang en vijf enorme sleufsilo’s voor elkaar krijgt dan 

een voor een dakkapelletje.’ 

Maarten Rexwinkel, Roomstraat 29: ‘Wij hebben over de komst 

van het melkveebedrijf wel een mening, maar houden die voor ons.’

Hans Minkhorst, Roomstraat 27: ‘Wat ik vind? Dat is niet iets om 

in het blad op te schrijven. Wat ik vind, dat weten de mensen hier in 

de buurt wel. De agrariërs weten dat ook .’

Marian van de Steeg, Roomstraat 25: ‘Ik snap prima dat iemand 

zijn bedrijf wil uitoefenen, dat vind ik in principe ook goed. Maar in 

dit concrete geval vind ik het wel jammer van het mooie open veld 

dat er door verloren gaat. Het gaat echt anders worden door een 

bedrijf met ’s nacht ook zoveel licht. Jammer dat ze deze plek kiezen 

terwijl er ook zoveel bedrijven leeg staan.’  

Rob Klokman, Roomstraat 23: ‘Geen bezwaar. Het is vooral import 

dat tegenwerkt. Ik ben autochtoon, ik ben niet tegen. Ik laat het aan 

het oordeel van de gemeente over of daar zo’n bedrijf kan komen.’

Koos Aaldering, Roomstraat 21: ‘Schrijft u van mij maar even 

niets op, geen negatief verhaal, geen positief verhaal. Laat maar 

even rusten.’

Leny Weijkamp, Roomstraat 19: ‘Ik vind het echt geweldig als dat 

bedrijf er komt. Ik voel me er opperbest bij. En geen prutsbedrij� e, 

nee echt een groot bedrijf dat klaar is voor de toekomst. Een waarop 

de ondernemer een goed sociaal leven kan leiden. Ik stoor me erg 

aan de mensen die van landbouw helemaal geen verstand hebben 

en zich er wel een oordeel over aanmatigen. Ik ben als ex-boerin 

echt blij met het nieuwe bedrijf.’

Gerrit Gaikhorst, Roomstraat 19: ‘Ik heb er geen moeite mee. 

We zitten in het buitengebied. Ik ben zelf boer. Als je hier zo’n bedrijf 

niet kunt stichten, waar dan nog wel. Ik hoor ook zeggen dat dit 

bedrijf zo enorm groot zal worden, maar zo gemakkelijk gaat dat ook 

weer niet.’ 

Harry Ruesink, Roomstraat 13: ‘Ik heb er niet echt een mening 

over. Ja, jammer van het uitzicht. Ik zit straks recht tegen die ge-

bouwen aan te kijken. Ik zit er niet op te wachten. Voor weer koeien 

hierachter in de wei hoeft het niet: ik heb zelf nog wat jongvee 

lopen. Maar tegenhouden kun je het niet; die man moet ook kun-

nen boeren.’ 

‘Prima’, ‘jammer van het 

uitzicht’ en ‘onbegrijpelijk’ 

De meningen van de omwonenden van 

de Haverkamp, het gebied waar het 

nieuwe melkveebedrijf gepland staat, 

zijn gevarieerd. Er zijn omwonenden 

die uitgesproken positief zijn, er zijn 

omwonenden die redelijk neutraal 

tegenover de plannen staan of de komst 

van de stal onvermijdelijk vinden en er 

zijn tegenstanders. We laten ze aan het 

woord. 
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In de tweede uitgave van De Hessencombinatie (maart 2011) 

deed burgemeester Aalderink de uitspraak dat voetbal-

verenigingen die midden in de samenleving staan en 

samenwerken met andere organisaties, de toekomst hebben. 

Die uitspraak sluit geheel aan bij de visie van HC’03. 

Voorzitter Jeroen Huis in ’t Veld is er duidelijk over en verwijst 

naar de natuuronderzoeker Darwin. ‘Deze stelde dat het niet de 

sterkste van een soort is die overleeft en ook niet de meest intel-

ligente, maar diegene die het meest ontvankelijk is voor veran-

dering. Voor een gezonde toekomst is verandering noodzakelijk.’

Huis in ’t Veld: ‘We moeten vaststellen dat de gemeente Bronck-

horst zich – mede ingegeven door bezuinigingsopdrachten 

– terugtrekt en verantwoordelijkheden gaat verleggen naar 

de gebruikers  van buitensportaccommodaties. Voor ons als 

voetbalclub betekent dit dat wij meer verantwoordelijkheden 

krijgen, die wij gaan oppakken met onze leden. De verantwoor-

delijkheid voor de gebouwen hebben wij als bestuur al op ons 

genomen en wij sluiten niet uit dat wij in de toekomst ook het 

onderhoud van de velden zelf gaan doen. Wij schrikken daar niet 

van terug, maar gaan vooraf wel goede afspraken maken met 

de gemeente. Samen werken wij aan een toekomstbestendige 

vereniging.’

Multifunctionele voorziening

HC’03 werkt hard aan de accommodatie van de toekomst. 

Vorig jaar werd een extra wedstrijdveld in gebruik genomen en 

op 6 februari 2011 opende clubicoon Klaas-Jan Huntelaar de 

nieuwe kleedaccommodatie. Nu wordt alles op alles gezet om 

het huidige clubgebouw geheel te vernieuwen. Het gebouw 

krijgt binnen de uitstraling van een ‘huiskamer’ en wordt 

toegankelijk voor jong en oud. Huis in ’t Veld: ‘Juist in deze tijd 

is het belangrijk dat iedere investering goed wordt benut. Een 

voetbalkantine is het grootste deel van de tijd onbenut. In de 

onbezette tijden kunnen ouderen er kaarten, verenigingen er 

vergaderen, kan de EHBO er instructie geven. Wij willen ook 

plaats bieden aan jongeren, die nu hun heil moeten zoeken op 

straat of in een Jongeren Ontmoetingsplek. Het bestuur van 

HC´03 heeft niet afgewacht, maar nam zelf het initiatief door te 

spreken met de provincie, de gemeente en maatschappelijke 

partijen in Hummelo, Keppel en Drempt.’

Veel partijen tonen belangstelling

HC´03 ziet de ontwikkeling van de ‘huiskamer’ als een project. 

In de initiatieff ase is gesproken met de gemeente. Daar trof het 

bestuur een geïnteresseerde wethouder Paul Seesing, die ook 

de weg wees naar het Plattelandshuis en de provincie Gelder-

land. De plannen van het bestuur van HC’03 passen in het traject 

van een Toekomstig Bestendig Bronckhorst dat de gemeente is 

ingegaan  – waarbij zij haar burgers oproept tot eigen initiatief – 

en ondersteunt de initiatiefnemers.

Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met diverse verenigingen, 

die belang bleken te hebben bij een goed onderkomen. Huis 

in ´t Veld: `Wij hebben de dorpskernen zien veranderen en er 

verandert nog meer. De plaatselijke horeca neemt af en kan niet 

in alle behoeften voorzien als het gaat om vergaderfaciliteiten 

en het bieden van een ruimte voor bijeenkomsten. 

In 2009 hebben de leden van voetbalvereniging HC’03 de visie op de toekomst bepaald. Deze visie werd 

door het bestuur van de vereniging uitgewerkt onder het motto: HC’03 daar wil je bij horen. HC’03 wil 

midden in de leefgemeenschap staan van Hummelo, Keppel en Drempt. Magazine De Hessencombinatie 

is een belangrijke uiting van deze visie. De volgende stap is een multifunctioneel gebouw waarvan de 

voetballers van de club, jong en oud, en de maatschappelijke organisaties uit de dorpen gebruik 

kunnen maken. Voorzitter Jeroen Huis in ’t Veld is bevlogen en spreekt van ‘de huiskamer’ van 

onze leefgemeenschap.

Het clubhuis 

van HC’03 staat 

midden in de 

samenleving
Tekst: Ceciel Bremer

Foto’s: Richard Kok
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Scholen worden vanuit kwaliteitsoverwegingen geconcentreerd 

en kerken worden gesloten, onder meer vanwege de terugloop 

van kerkgangers.‘

HC´03 blijkt op het juiste moment met dit initiatief te komen. 

‘Volleybalvereniging Focus heeft belang bij vergaderruimte, de 

EHBO-vereniging Drempt kijkt uit naar een moderne instructie-

ruimte, zangkoor Feeling zoekt een oefenruimte nu de kerk gaat 

sluiten en de ouderenbond zoekt een functionele ruimte voor 

haar samenkomsten. Zomaar een greep uit een aantal partijen 

die dit initiatief omarmen. Natuurlijk hebben wij ook gesproken 

met het bestuur van het Dorpshuis in Voor-Drempt en de plaat-

selijke horeca. Wij willen niet concurreren, maar ons versterken 

ten gunste van de sociale cohesie in Hummelo, Keppel en 

Drempt.’

Projectmatige aanpak

De ontwikkeling van de `huiskamer` kent een projectmatige 

aanpak en wordt uitgevoerd onder het motto: Wat mensen 

bindt. Huis in ´t Veld: `Het nieuwe gebouw wordt een belangrijke 

plaats als het gaat om het verbinden van de inwoners van 

Hummelo, Keppel en Drempt. Fusieclub HC´03 weet als geen 

ander wat het positieve eff ect van verbinden is.’  

Om het project binnen een afzienbare tijd te realiseren is het 

bestuur al volop aan de slag gegaan. De architecten Joep 

Koenders en Bart Weusten maken, op verzoek van het bestuur, 

een ontwerp. Wilko Pelgrom ondersteunt het bestuur en zal het 

project leiden. Jeroen Huis in ´t Veld: `Joep ontwierp onze kleed-

accommodatie, Bart leidt een architectenbureau en Wilko heeft 

naast zijn bestuurlijke ervaring, ook ervaring als het gaat om het 

leiden van een project en het verbinden van partijen. 

Dat geeft vertrouwen.` 

Van ontwerp naar ingebruikneming

In het volgende nummer van De Hessencombinatie wordt aan-

dacht gegeven aan het ontwerp van de nieuwe voorziening voor 

Hummelo, Keppel en Drempt. Architect Joep Koenders komt dan 

uitgebreid aan het woord. Voor het gebouw er staat, is er nog 

veel te doen. Denk daarbij aan de benodigde vergunningen, de 

Het project is te volgen 

via de site www.hc-03.nl

Belangstellenden kunnen daar de meest 

actuele informatie vinden. 

Een reactie over het project kunt u richten 

aan hc-03@hc-03.nl

wijziging van het 

bestemmingsplan, 

de fi nanciering 

en de oprichting 

van de eventueel 

noodzakelijke be-

heerstichting. Op dit 

moment, afgaande 

op de geluiden in 

het afstemmingsoverleg met de gemeente Bronckhorst, 

wordt gekoerst op een ingebruikneming van het gebouw 

per 2013.

In maart 2011 gaf burgemeester Aalderink verenigingen 

het advies mee de aanval te kiezen en niet in de 

verdediging te gaan. Met een team, dat naast HC´03 

bestaat uit diverse maatschappelijke partijen en de lokale 

overheid, ligt het gekozen doel binnen bereik.
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Geniet van uw nieuwe badkamer

Gotink beschikt over een prachtige showroom waar u zich uitstekend kunt laten

voorlichten. Als totaalinstallateur kunnen we u daarnaast helpen bij de complete

inrichting van uw badkamer naar uw wensen: van schetsontwerp tot montage. 

Gotink Installatie Molenenk 6 7255 AX Hengelo (Gld.)   

T 0575 - 46 52 58    F 0575 - 46 01 81

E info@gotinkinstallatie.nl I www.gotinkinstallatie.nl



Op 23 september is het weer zover, de herfst begint. De barbecue maakt lang-

zaam plaats voor de open haard en de bomen laten hun blaadjes weer op de 

grond belanden. De zomer lijkt iets van eeuwen geleden als de herfstregen naar 

beneden komt. Maar toch betekent dit niet dat we bij de pakken moeten gaan 

neerzitten. In de omgeving zijn voldoende activiteiten te vinden. 

En ook de tuin dient weer winterklaar te worden gemaakt.

Bezoek het WK Zaalvoetbal 
voor politieteams!
De sterke arm der wet zal dit najaar ook de benen moeten 

trainen. Van 10 t/m 14 oktober staat namelijk het 

wereldkampioenschap zaalvoetbal voor politieteams op 

het programma. In de plaatselijke sporthallen in Marveld, 

Eibergen en Zieuwent zullen overuren worden gedraaid om 

dit evenement vlot te laten verlopen. Maar liefst 180 teams uit 

44 landen zullen uitmaken wat het beste politie zaalvoetbalteam 

is. De deelnemers komen overal vandaan: van Brazilië tot 

Rusland, en van Bermuda tot Andorra. Er is zowel een 

 mannen- als een vrouwentoernooi.

Ga in de tuin werken!
Ook in en om de tuin zijn er nog voldoende werkzaamheden. 

Zo is het handig om, voor de winter begint, de sloten en 

scharnieren van schuren en hekwerken in te vetten. 

Dit voorkomt het ontstaan van roest. Verder kan eind oktober 

ook nog een laatste keer het gras worden gemaaid. Maai het 

echter niet te kort. Vergeet ook niet het gras en andere 

bladresten weg te ruimen. Als je het laat liggen verstikt het gras, 

en ontstaan er lelijke plekken op het gazon. Voor de struiken 

en bomen geldt dat alleen de zieke takken hoeven te worden 

verwijderd. Verdere verzorging volgt in het voorjaar.

Wandel door het bos!
Bewoners van de Achterhoek hebben het geluk om in een 

bosrijke omgeving te wonen. In de herfst kunnen sommige 

bomen ook hun vruchten verliezen. En het is natuurlijk zonde 

om te wachten tot moeder natuur deze opruimt. Tamme 

kastanjes en andere boomvruchten kunnen goed gegeten 

worden, en in combinatie met het natuurschoon kan het 

rapen hiervan een leuke activiteit zijn. 

Tekst: Jasper Hazelaar

Herfsttips

Rol door de modder!

In het kleine dorpje Linde, gelegen tussen Vorden en Hengelo, 

wordt dit jaar op 30 oktober voor 

de vierde keer de BlubberRun 

gehouden. Deze crossloop leidt 

de deelnemers door weilanden, 

akkers, sloten en andere wilde 

terreinen. Onderweg kan van de 

fraaie natuur van Linde worden 

genoten. Er zijn drie afstanden, 

namelijk de vier, de zes en de 

twaalf kilometer. Je kunt je als 

individu of team opgeven op de 

website van de BlubberRun 

(www.blubberrun.nl). De start is 

bij de Lindemolen om 11 uur ´s 

ochtends. De loop probeert elk 

jaar weer zo veel mogelijk geld 

op te halen voor KWF Kanker-

bestrijding. Het is dus niet alleen 

goed voor jezelf, maar je steunt ook nog een goed doel!
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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 
beschikbaar waarin werk wordt 
getoond van gerenommeerde 
kunstenaars.
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 
voorop 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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Nieuwbouw

Verbouw

Renovatie

Onderhoud



Mensen houden van zekerheden in het leven. Maar niet van allemaal. 

Volgens een veelgehoord cliché zijn dat er eigenlijk maar twee: 

doodgaan en belasting betalen. En soms gaan deze ook prima 

samen, we noemen het dan Erfbelasting, of  Successierecht zoals 

het heette voor de wetswijziging van 1 januari 2010.

Op die datum is de gewijzigde Successiewet van kracht geworden, 

waarin een groot aantal forse wijzigingen zijn doorgevoerd. Alles 

moest echter ‘budgetneutraal’, dus denk niet dat u plots de dans 

ontspringt; het zijn niet voor niets zekerheden. 

Naast vereenvoudiging van de tarieven zijn er ook nog een aantal 

‘kleine’ nevenwijzigingen doorgevoerd. Eén daarvan is artikel 10, 

met mogelijk grote gevolgen. 

In het verleden kwam het vaak voor, ook in deze regio, dat het 

ouderlijk huis door ouders aan de kinderen werd overgedragen. 

Vervolgens bleven de ouders zelf in het huis wonen en kregen 

het zogenaamde vruchtgebruik of de rechten van gebruik en 

bewoning. Het idee hierachter was dat bij overlijden van de 

ouders de woning niet meer in de nalatenschap zou vallen – 

het was immers al eigendom van de kinderen. 

Overigens werd er door de kinderen maar zelden daadwerkelijk 

betaald voor de aankoop. 

Om dit tegen te gaan werd in de Successiewet lang geleden al 

een artikel 10 opgenomen, waarin stond aangegeven dat de 

woning bij overlijden van de ouder(s) alsnog werd belast met 

successierecht. Toch school ook hierin nog een voordeel, 

namelijk dat men voor het bepalen van deze successierechten 

op grond van een resolutie uit 1964 mocht uitgaan van de 

waarde ten tijde van de overdracht aan de kinderen. Dus: als 

in 1970 het huis werd overgedragen aan de kinderen en men 

kwam in 2005 te overlijden, dan werd het huis successierechtelijk 

‘slechts’ belast tegen de waarde van de woning in 1970. 

Deze ‘ongehoorde coulance’ van de overheid moest natuurlijk 

worden hersteld, hetgeen is gebeurd bij de herziening 

van de wet per 1 januari 2010, waarbij voormelde reso-

lutie is ingetrokken. Concreet betekent dit het volgende: 

indien in het verleden een woning door de ouder(s) aan 

één of meer kinderen is overgedragen terwijl de ouder(s) 

er zelf zijn blijven wonen – ‘het genot is voorbehouden’ 

zoals de wetgever dit noemt – dan wordt deze woning 

bij het overlijden van de ouder alsnog volledig belast én 

dat tegen de (WOZ-)waarde van dat moment! Overigens 

wordt het genot al geacht te zijn voorbehouden wanneer 

niet minimaal 6% van de werkelijke waarde per jaar aan 

huur wordt betaald. Zou de ouder een huur betalen van 

6% of meer, dan is geen sprake van voorbehouden genot.

Dit keer geen anekdote uit het verleden, maar een 

regelrechte waarschuwing voor de toekomst. 

Eigenlijk zou iedereen bij wie deze situatie speelt of in 

de toekomst mogelijk kan gaan spelen van dit dreigende 

probleem bewust gemaakt moeten worden. 

Vraag is natuurlijk: wie is ‘iedereen bij wie dit speelt’, 

en hoe waarschuw je deze mensen. 

Zo dus: via een column in De Hessencombinatie …

Tip van de notaris

van de notaris

Zekerheden 
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 

10 woont hij in Voor-Drempt.
Tekst: Jeroen te Lindert

Foto’s: Wim van Hof

Een voorbeeld: In 1990 heeft moeder als weduwe de woning 

overgedragen aan haar twee kinderen; waarde op dat moment: 

fl . 300.000. Moeder blijft in de woning wonen en heeft verder 

geen noemenswaardig vermogen meer. Bij het overlijden van 

moeder in 2011 heeft de woning inmiddels een waarde van 

€ 300.000. Ondanks dat moeder geen vermogen meer heeft, 

zal ieder van de kinderen een bedrag van ongeveer € 14.400 

aan erfbelasting verschuldigd zijn. In totaal dus € 28.800.

Erfbelasting besparen door het afstand doen van gebruiksrecht.

In de praktijk proberen we nu deze heffi  ng te voorkomen door 

ervoor te zorgen dat het ‘genot’ van moeder tijdig eindigt. 

Dit wordt gedaan door moeder afstand te laten doen van haar 

gebruiksrecht. Daardoor krijgen de kinderen een schuld aan 

moeder. Moeder gaat vervolgens de woning van de kinderen 

huren tegen een huursom van minimaal 6% per jaar. De te 

betalen huur wordt vervolgens verrekend met de schuld van 

de kinderen. Tijdig betekent in dit geval wel dat dit uiterlijk 

180 dagen voor het overlijden moet gebeuren. Maar het leven 

is levensgevaarlijk, dus planning is in de meeste gevallen wat dit 

betreft nogal moeilijk. Uitstel van actie is dan ook riskant. 

Wanneer moeder in het bovenstaande voorbeeld 80 jaar is, heeft 

haar gebruiksrecht in 2011 nog een waarde van 24%, ofwel 

€ 72.000. (Deze 24% wordt bepaald aan de hand van daarvoor 

geldende leeftijdtabellen in de Successiewet). Bij afstanddoening 

krijgen de kinderen dus voor dit bedrag een schuld aan moeder. 

Moeder betaalt vervolgens 6%, zijnde  € 18.000 per jaar aan huur 

aan de kinderen, zodat deze schuld (met rente) na ongeveer vijf 

jaar is afbetaald. 

Overigens is er momenteel nog een discussie gaande met het 

specialistenteam van de belastingdienst te Zwolle over de hier-

boven genoemde oplossing. De belastingdienst verzet zich met 

hand en tand. Zekerheid over de afl oop is er dus nog allerminst, 

maar ja, welke zekerheden hebben we nou helemaal. Bij niets 

doen zijn het er in ieder geval twee … 
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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 
beschikbaar waarin werk wordt 
getoond van gerenommeerde 
kunstenaars.
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 
voorop 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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Bewogen 
       vermogen

46 jaar maatschappelijke 
betrokkenheid en 
lokale sponsoring  

Hoe deze beheerstichting tot stand kwam 

De stichting is in 1965 ontstaan nadat haar voorloper, 

de Stichting Spaarbank Keppel, werd ontbonden en de bij deze 

bank ondergebrachte spaargelden en renteverplichtingen 

werden overgeheveld naar de toenmalige Raiff eisenbank 

Doesburg e.o. (de latere Rabobank). Buiten die overheveling 

werd evenwel gehouden het vermogen dat in de loop der jaren 

was ontstaan door het verschil tussen de renteverplichtingen 

aan de spaarders en de gemaakte rentewinsten.

Het bestuur van de voormalige Spaarbank Keppel achtte het 

terecht dat dit vermogensbestanddeel geheel ten goede zou 

komen aan de lokale gemeenschap. De betreff ende spaargelden 

waren immers ook ingelegd door inwoners van Hummelo en 

Keppel. En aldus werd besloten daarvoor een afzonderlijke 

beheerstichting – die met de lange naam – in het leven te 

roepen. 

De initiatiefnemers waren bekende personen uit de gemeente, 

te weten de heren: Klomp, Laag-Keppel; J.Th. Remmelink, 

Prinsenhof Hoog-Keppel; J.W. Wullink, Hummelo; H.J. van Holten, 

Hummelo; J.A. Eggink, Hummelo; L.J. Hartke, Hoog-Keppel; K.G. 

Noij, Hoog-Keppel en E.J.W. Veltink, Eldrik. Oudere lezers zullen 

zich hen zeker herinneren. De oprichting en de vaststelling van 

de statuten vonden plaats op 25 maart 1965.

Een fi nanciële ruggensteun aan instellingen

Als doel van de nieuwe stichting werd omschreven: ‘Het 

verlenen van fi nanciële steun aan binnen het Rijk gevestigde 

instellingen die op cultureel, ideëel, algemeen maatschappelijk 

of sociaal gebied werkzaam zijn’. Overeenkomstig een der 

doelen van de opgeheven Spaarbank Keppel werd de 

uitwerking van die doelstelling beperkt tot verenigingen en 

instellingen in Hummelo en Keppel.

De fi nanciële steun kon blijkens de statuten alléén van jaar tot 

jaar worden verleend en nooit in de vorm van vaste of 

geregelde toelagen. Het bestuur bepaalde elk jaar opnieuw 

aan welke verenigingen of organisaties een bijdrage zou 

worden verstrekt en stelde daarbij de hoogte van de bedragen 

vast. Een instelling hoefde er in beginsel niet om te vragen: 

als de inwoners van Hummelo en Keppel profi jt van haar 

activiteiten hadden of konden hebben kon een ruggensteun 

tegemoet worden gezien.

Vaak ging het om substantiële hulp. Soms kon naar het 

oordeel van het bestuur met minder worden volstaan of werd 

van toekenning afgezien, waardoor andere instellingen wat 

meer konden krijgen. 

Voor wie deze steun ontving, betekende dit hulp die zeer 

welkom was. Vooral in fi nancieel moeilijke tijden.  

Incidentele bijdragen

Naast het verlenen van steun aan uiteenlopende plaatse-

lijke verenigingen, zijn in recente jaren ook veel incidentele 

bijdragen verstrekt ten behoeve van activiteiten of initiatieven 

met een duidelijk maatschappelijk doel en nadrukkelijk in het 

belang van de inwoners van het werkgebied. Als voorbeelden 

noemen we: de basisscholen, de restauratie van de kerk in 

Hummelo, de Stichting Keppelse Molens, het herinnerings-

boek Hummelo en Keppel (bij de herindeling naar 

Bronckhorst), de Stichting Sravana en het zorgbad 

Zonnewater. Mede door deze fi nanciële hulp konden plannen 

van deze instellingen worden verwezenlijkt.

Einde bereikt

Maar nu is, kortweg gezegd, de kas leeg, het vermogen 

uitgeput. Vele jaren kon het stichtingsbestuur de bijdragen 

verstrekken uit de rente van het te beheren vermogen. 

De rentestand is al lange tijd echter zodanig laag dat redelijke 

hulp op die manier niet meer gegeven kan worden. 

Tekst: Koob ter Haar

Beeldmateriaal uit het archief van de stichting

De ‘Stichting tot beheer van het vermogen der voormalige Spaarbank te Keppel’ is op 10 mei 

van dit jaar zonder veel ophef verleden tijd geworden.

Nou en …, zo zullen lezers die nog nooit van deze stichting ‘met- de- lange- naam’ hebben 

gehoord misschien denken. Of, àls er al een vaag besef ‘van horen zeggen’ opkomt, er geen weet 

van hebben wat deze instelling in onze contreien uitvoerde. Hoog tijd dus om die onbekendheid op 

te heff en, voordat de stichting onterecht in de vergetelheid zou geraken.
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Ook het – overigens beperkte – vermogen zelf moest worden 

aangesproken en omdat daarin geen aanvulling plaats vond, 

is platweg gezegd ‘de koek op’ en dus het einde bereikt van de 

mogelijkheden om  schenkingen te doen. Handhaving van de 

stichting is om die reden zonder zin geworden en zo moest, na 

ruim 46 jaar, het onvermijdelijke besluit tot opheffi  ng vallen. 

Het kleine liquidatiesaldo wordt beschikbaar gesteld aan de 

Dorpsraad DHK, zodat dit een laatste goede bestemming krijgt 

die alle inwoners van onze voormalige gemeente ten goede 

komt. Voor tal van plaatselijke verenigingen zal het even zoeken 

zijn naar alternatieve bronnen, want duidelijk is dat het wegval-

len van deze steun een gevoelig fi nancieel verlies betekent. 

Erkentelijkheid

Gedurende 46 jaar leverde de ‘Stichting tot beheer van het 

vermogen der voormalige Spaarbank te Keppel’ een waardevolle 

bijdrage aan onze lokale samenleving. De fi nanciële steun die 

verleend is aan de uiteenlopende verenigingen en stichtin-

gen binnen Hummelo en Keppel maakte culturele, sportieve, 

recreatieve en ideële activiteiten mede mogelijk en bevorderde 

daarmee de onderlinge betrokkenheid en de leefbaarheid in 

onze dorpen.

Woorden van waardering, niet alleen van de ontvangende 

verenigingen en organisaties, maar van alle inwoners, passen 

dan ook bij deze terugblik. Wij zijn de oprichters, de voorgaande 

besturen en het laatste bestuur van de stichting: voorzitter 

Gradus Scheff er, Drempt; penningmeester Hans Noij, Hum-

melo; secretaris Thijs Verweij, Hummelo en lid Jaap Remmelink, 

Doetinchem, dan ook zeer erkentelijk voor hun inzet en de wijze 

waarop zij hun beheertaken hebben vervuld. Daarbij mag Rudie 

van Holten uit Varsseveld zeker niet ongenoemd blijven. 

Ruim 37 jaar is hij secretaris van de stichting geweest.  

Ook jeugdteams van H en K kregen steun van de stichting. 

  Zoals het C1-team in 1986/1987. 

Pagina uit accountantsrapport: 

de verleende steun in 2003 en 2004.
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www.degoudenkarperhummelo.nl

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

Hotel RestaurantCafé

welkom@degoudenkarperhummelo.nl

lunchen  -  dineren  -  vergaderen  -  logeren  -  arrangementen

SPIJKER
Meipoortstraat 11a
6981 DH Doesburg

0313-475963

www.etos.nl



Tekst: Tom Arntz

Foto: Richard Kok

Maandenlang was er die leegte op de zondagmiddag. De Tour de France was op sommige 

momenten een welkome afl eiding, maar voor de echte voetbalfans was dit niet genoeg. 

Gelukkig kwam zondag 4 september, de eerste competitiespeelronde voor de voetballers van 

HC’03, steeds dichterbij. Tijd voor een terugblik, een vooruitblik en een prognose …

Terwijl iedereen binnen de voetbalvereniging de eindklassering 

van het afgelopen seizoen vooraf niet eens had durven dromen, 

was er na afl oop toch een gevoel van teleurstelling. En dat on-

danks een keurige tweede plaats, achter de terechte kampioen 

SC Groessen. In de strijd om deze tweede plaats was HC’03 in de 

slotfase van de competitie in een nek-aan-nekrace verwikkeld 

met VVG’25. Soms viel de Hessencombinatie door de mand maar 

vaak stond de ploeg er, als ze er moest staan. Als hoogtepunt 

van vorig seizoen kan, naast de eindklassering en het daarmee 

bereiken van de nacompetitie, de uitoverwinning op s.c. Rijnland 

worden genoemd. Rijnland was niet bereid geweest mee te 

werken aan de verplaatsing van de wedstrijd op de heilige 

Dremptse kermiszondag en kreeg hierdoor een getergde selectie 

op bezoek. Met de steun van een handvol trouwe supporters 

werden er op basis van passie, inzet en teamspirit drie punten 

weggehaald voor de poorten van de hel.

Waar in het komende voetbalseizoen het eindstation zal liggen 

voor de HC’03-voetbaltrein is koffi  edik kijken. De competitie 

in klasse 4D is veel sterker geworden. Nieuwkomer RKPSC uit 

Pannerden is vorig seizoen met overmacht kampioen geworden 

in de 5e klasse en ook de andere nieuwe ploegen als VVO, Brum-

men en Veluwezoom zijn bekende namen die hun sporen in het 

verleden meermalen hebben verdiend. 

Hoofdtrainer Theo van Londen die begonnen is aan zijn vierde 

seizoen als oefenmeester bij HC’03 verwacht dat de ploeg dit 

seizoen, ondanks de zware competitie, zich weer met de beste 

kan gaan meten en in ieder geval mee gaat doen in de strijd om 

de periodetitels. Voorwaarde hiervoor – aldus de oefenmeester – 

HC’03-trainer 

Van Londen: 

‘Eindpass 

prioriteit in 

nieuw seizoen’

is dat niet alleen de individuele spelers zich ontwikkelen, maar 

dat ook het team als geheel zich verder blijft ontwikkelen en 

daarmee de weg vervolgt die het de afgelopen seizoenen 

heeft ingeslagen. 

Voetbaltechnisch gezien wil Van Londen het accent gaan 

leggen op de opbouw van achteruit, het middenveldspel en 

de eindpass. Vooral aan dit laatste ontbrak het de ploeg het 

afgelopen seizoen dikwijls, waardoor de meest fantastische 

aanvallen niet werden bekroond met een doelpunt. Verder wil 

de oefenmeester in verdedigend opzicht de focus leggen op 

het druk zetten op de tegenstander middels goed positiespel, 

dat niet gebaseerd is op toeval of op fouten van de tegenstan-

der, maar op een veldbezetting waarin elke speler weet wat hij 

moet doen.

De selectie is nagenoeg intact gebleven ten opzichte van het 

afgelopen seizoen. Wouter Dekker en Rik Pasman hebben de 

ploeg verlaten, kwalitatief gezien een absolute aderlating vol-

gens Van Londen. Hier tegenover staat de overstap van twee 

jeugdspelers vanuit de A1: Wiebe Kets en Robin Makawarung 

zijn twee talentvolle spelers waaraan de ploeg in de toekomst 

nog veel plezier gaat beleven. 

Sinds eind juli is de selectie volop bezig geweest zich voor te 

bereiden op de start van de competitie. Middels duurlopen en 

ander beulswerk presenteerde het team zich fysiek en mentaal 

fi t aan de start, sterk gemotiveerd er een fantastisch seizoen 

van te maken met als ultiem doel het verbeteren van de pres-

tatie van vorig seizoen …
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Herman Garretsen: 

‘Positiviteit brengt kleur 

in mijn leven en in 

mijn zaak’

Garvo met nieuw elan op weg naar 125-jarig jubileum  

Garvo bestaat dit jaar 125 jaar. De geschiedenis van 

het diervoederbedrijf gaat nog verder terug. Tot wel tweehonderd 

jaar. Dit voorjaar is het bedrijf uitgebreid met een nieuw kantoor-

gebouw, nieuwe opslagruimtes en een nieuwe inrichting. Aan het 

roer van de veranderingen staat de 53-jarige Herman Garretsen, de 

vierde generatie van diervoerderzonen. Een man die jaren geleden 

na een persoonlijke bewustzijnstraining het roer omgooide. 

In zijn leven en in zijn zaak. Een gesprek met een 

ontspannen, soms spirituele man die kleur geeft aan 

zijn leven en zijn bedrijf.



Garretsen is van huis uit agrarisch bedrijfskundige. Hij rolde 

als een vanzelfsprekendheid het familiebedrijf in en kwam in 

aanraking met een toenemende kwaliteitsgroei van diervoeders. 

‘Garvo ontwikkelde zich steeds meer tot specialist op het gebied 

van kwaliteitsvoer. Je komt collega-specialisten tegen waarmee 

je gaat samenwerken. Ik werd ook gedreven door eigen 

allergieën. In ben eczeempatiënt en kwam met natuurgenezing 

in contact. Vanuit die positieve ervaring ontstond bij mij meer 

interesse voor grondstoff en en andere producten. Maar 

gaandeweg gaat het sluimeren. Je komt er steeds meer achter 

dat wat je op school hebt geleerd, belemmerend werkt. Want 

dat is rationeel. Dieren en gezondheid hebben juist met emotie 

te maken. Vanuit die emotie liep ik te zoeken naar wat ik wilde in 

het leven. Dit alles gebeurde zo’n vijftien jaar geleden.’ 

Garretsen volgde met de nodige scepsis een persoonlijke 

bewustzijntraining. ‘Ik heb het als een wedergeboorte ervaren. 

Dat is bepalend geweest voor mijn huidige drijfveer. Ik leerde 

luisteren naar mijn innerlijke stem. Als je van daaruit kunt leven, 

is het niet meer overleven maar echt leven. Ik werd steeds 

minder prater en steeds meer luisteraar. Vanuit die gedachte, die 

methodiek heb ik het bedrijf verder ontwikkeld’.

Voorrecht

Garvo groeide de laatste jaren hard. Zo hard dat het uit z’n jasje 

groeide. Afgelopen voorjaar werd een compleet nieuw kantoor-

gebouw geopend. Hypermodern en voorzien van opvallende 

kleuren. ‘Kleur is een rode draad in de groei van mij als persoon 

en die van het bedrijf. Jaren geleden hebben we kleur aange-

bracht op de voerzakken. En ook in het interieur van de nieuw-

bouw is dit doorgevoerd.  

Warme kleuren en aan de muren van de kantoorruimtes kleur-

rijke schilderijen.

Apetrots is Garretsen op zijn bedrijf. ‘Ik voel me soms een soort 

van rentmeester. Op deze plek stond in 1811 al een korenmolen. 

Je gaat je steeds meer bewust worden dat het een voorrecht is 

om hier te zitten. Dit bedrijf op deze plek is een levensdoel. Als ik  

daarover nadenk, word ik emotioneel. Ik vind het een voorrecht 

om tussen deze mensen te werken en te leven. Dat je vanuit 

positiviteit een bijdrage mag leveren aan de maatschappij. Dat 

raakt me. Vanuit die gedachte kun je elkaar inspireren en steeds 

meer met elkaar tot inzicht komen dat de moeilijkheden die er 

zijn alleen je eigen moeilijkheden zijn.’

Familiebedrijf

In 1980 werd Herman medefi rmant in het bedrijf van vader 

Jan en moeder Christien Garretsen en zette als vierde gene-

ratie de traditie van familiebedrijf voort. In 2005 werd Garvo 

een BV. Tegenwoordig runt Herman het bedrijf samen met 

zijn vrouw Janine. Over de opvolging maakt hij zich nog geen 

zorgen. Zoon Henkjan is op de zaterdagen actief in de verkoop 

vanuit het magazijn en ook dochter Sannelien leeft erg mee.

Garvo is jaarlijks goed voor 17.000 ton diervoeder. Vrijwel alles 

is zakgoed, zo’n 800.000 zakken per jaar: hobbydiervoeder 

dat bestemd is voor o.a. kippen, konijnen, schapen, paarden, 

struisvogels, hangbuikzwijnen, postduiven en vogels. Het 

bedrijf telt inmiddels vijftien medewerkers en levert zo’n twee-

honderd verschillende eindproducten in Nederland, Duitsland 

en Groot-Brittannië.

Garretsen wil verder groeien, maar wil vooral de harten 

veroveren van de consument. ‘Iemand die het voer van ons 

heeft gehad, wil niet anders. Mond-tot-mondreclame van de 

eindgebruiker is heel belangrijk. Als mensen overschakelen 

op ons voer dan zeggen ze binnen veertien dagen: ‘goh, ik 

heb een ander dier’. Wij bewijzen dat het helemaal niet nodig 

is om dieren vol te stoppen met medicijnen. Als een dier ziek 

is, is eigenlijk het baasje ziek. De consument is al van alles 

beloofd. Als producent heb je alleen maar te zorgen dat je iets 

waarmaakt. Als je doet wat je zegt, dan doe je het heel goed. 

Authenticiteit. Terug naar eigen waarde, naar je bron. Daar 

gaat het om en dat raakt me.’

Open Huis

Het jubileum in het najaar wordt opgefl eurd met een open 

huis waarbij de buurt, het dorp en de voormalige gemeente 

door Garretsen worden uitgenodigd. ‘Sinds ons 90-jarig 

bestaan in 1977 hebben we niet meer een open huis gevierd. 

Ik vind het een eer om de deur open te zetten. We hebben 

een fantastisch team van medewerkers. Daar ben ik apetrots 

op. Die trots wil ik delen met anderen.’
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Loes 
Hazelaar

De week van:

Loes Hazelaar-Heebing is 49 jaar. Zij heeft twee zoons – Jasper (1991) en Floris (1995) – en woont in Hoog-Keppel. Ze schrijft 

kinderboeken en jeugdromans; inmiddels zijn het er elf in totaal. Haar eerste jeugdroman ‘Een overdosis liefs’ kreeg de debuutprijs 

van de Jonge Jury.

Loes is opgegroeid in Doetinchem, heeft daarna ‘gezworven’ door de wereld en woonde in Breda en Leiden. Na de geboorte van haar 

oudste zoon Jasper is ze weer teruggekeerd naar de Achterhoek waar ze met erg veel plezier woont. ‘Ik ben dol op de bomen en het 

water, het geloei van de koeien, de zwaluwen die door de lucht scheren, het gouden koren. Ook de mensen zijn er om van te houden en 

de sfeer is relaxed: niemand laat zich hier ‘de kop gek maken’.’ 

Het lot van veel kunstenaars is ook de hare: ‘Al ben ik productief, ik kan van het schrijven alleen (nog) niet leven. Daarom werk ik een deel 

van de week bij het Waterschap Rijn en IJssel. De twee werkkringen zijn goed te combineren met elkaar. De afwisseling is ook prettig: 

schrijven doe ik in mijn eentje en bij het Waterschap werk ik op een afdeling met dertig collega’s.’ 

In dit dagboek beperkt Loes zich tot de onderwerpen en werkzaamheden die betrekking hebben op het schrijverschap.

Foto’s: Wim van Hof
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Na de wedstrijd 

gelijk interviews 

voor de camera 

en daarna 

20 minuten 

uitlopen...

Hij was 15 jaar lang ons huisdier. We waren erg aan hem 

verknocht: eigenwijze, grappige, stoere Pip. Hij overleed najaar 

2009. Ik wilde graag over hem schrijven om hem ‘levend’ te 

houden en zo werd het verhaal geboren. En dat Pip nu naar 

Duitsland gaat … hij zou eens moeten weten! Ik ben bezig de 

laatste hand te leggen aan het tweede deel over Hip en Pip. 

Hopelijk wordt dat ook een succesje. En wie weet, wordt Pip 

straks misschien een ‘wereldreiziger’?

Dinsdag 28 juni

Mijn volgende boek, ‘De eerste keer verliefd’, voor lezers van 

9+ moet januari 2012 af zijn. Ik ben al begonnen met de voor-

bereidingen. Om de belevingswereld van 9-jarigen wat beter in 

beeld te krijgen, heb ik De Bongerd en De Woordhof gevraagd 

of ik enquêtes in de groepen 6, 7 en 8 mocht houden. Voordat 

ik een boek schrijf, lees en leef ik me altijd in wat betreft het 

onderwerp/thema en doe ik, indien nodig, onderzoek. Voor de 

jeugdroman ‘Een overdosis drama’ ben ik bijvoorbeeld op bezoek 

geweest in de alcoholpoli in Delft, waar ik een rondleiding kreeg 

van dr. Nico van der Lely. Voor ‘Yasmin’s rare reisje’ ben ik een 

weekje naar Marrakech geweest. Ik praat, naar gelang het ver-

haal, met hulpverleners, politiemedewerkers, fysiotherapeuten, 

Marokkaanse gezinnen, jongeren enzovoort en verdiep me bij-

voorbeeld in wapenbezit, anorexia, het Suikerfeest, comadrinken 

en liefdesverdriet. Het schrijven van verhalen brengt me ‘overal’ 

en bij ‘iedereen’. Vandaag heb ik na mijn werk de ingevulde 

enquêtes opgehaald bij de basisscholen en kwam met een dikke 

stapel thuis. Als dank voor de inspanningen van de leerlingen ga 

ik hen na de zomer vertellen over het schrijven.

Thuis bij de post vind ik de drukproef van mijn vijfde jeugdro-

man: Een overdosis Xtreem. Het is de laatste versie voordat het 

verhaal naar de drukker gaat, dus het is belangrijk dat ik de tekst 

secuur doorneem. Koppen, alinea’s, zinnen, woorden: alles moet 

kloppen! Het boek komt in juli in de winkel. De tweede ‘Hip en 

Pip: Op stap met rat’, zal rond september verschijnen. Daarvan 

schrijf ik vanavond het laatste hoofdstuk. Dat voelt altijd als een 

plechtige fase. Het verhaal is rond, er hoeft niets meer verzonnen 

te worden. Op dat soort momenten, als ik een denkbeeldig ‘ein-

de’ onderaan de pagina schrijf, word ik een beetje melancholisch. 

Het loslaten van een verhaal voelt als afscheid nemen van vrien-

den. Ik hoop dat ik nog een eindeloze serie verhalen over Hip en 

Pip kan maken, net als Annie M.G. haar Jip en Janneke voor altijd 

bij zich had, zou ik dat ook met Hip en Pip wensen! De cover is 

Maandag 27 juni

Ik heb het geluk en voorrecht dat er twee uitgevers zijn die werk 

van me willen uitgeven: Lannoo en House of Books. Ik schrijf 

2 tot 3 boeken per jaar en hoef nooit met mijn werk ‘te leuren’. 

Zo kan ik alle energie steken in het schrijven. Het uitgeven van 

mijn werk, de logistieke kant (het aanbieden aan de boekhan-

del) en de marketing (beurzen, adverteren en dergelijke), kan 

ik met een gerust hart overlaten aan de uitgevers. Zij bewaken 

ook de kwaliteit van mijn werk wat betreft inhoud en uitstraling. 

De onderwerpen van mijn verhalen bepaal ik altijd zelf: ik kom 

met een idee en samen met de uitgever spreek ik dat door en 

beslissen we of het levensvatbaar /bijzonder/leuk genoeg is 

voor een boek. Als een onderwerp eenmaal is gekozen, schrijf ik 

een concept en een proefhoofdstuk. Als de uitgever zich daarin 

kan vinden, ga ik aan de slag. Al gauw krijg ik dan een voorstel 

voor de cover van het nieuwe boek en moet ik een korte tekst 

schrijven voor de aanbiedingsbrochure. Deze staat vol met 

komende uitgaven van de uitgever. Op basis van die brochures 

van uitgevers bestellen de boekhandels hun winkelassortiment. 

Ik heb dus altijd te maken met deadlines: zodra een nieuw boek 

staat aangekondigd in de brochure, ben ik min of meer verplicht 

het manuscript op tijd aan te leveren. Meestal lukt dat, soms lukt 

dat niet. Het belangrijkste is dat het boek goed is, kwaliteit is wat 

telt, ook als daardoor de deadline overschreden wordt, dat vindt 

de uitgever natuurlijk ook. 

Vanmiddag heb ik een bespreking met mijn uitgever Lannoo: 

hun hoofdvestiging is in Tielt (Vlaanderen) maar ze hebben 

ook een kantoor in Velp. Daar word ik om 15.00 uur verwacht. 

Ik krijg mooi nieuws te horen: mijn boeken worden goed 

verkocht en, als klap op de vuurpijl, mijn boek voor beginnende 

lezers ‘Hip en Pip’ wordt in het Duits vertaald.

Dat betekent dat Hip en Pip straks in de Duitse boekhandels en 

bibliotheken te vinden zal zijn. Ik hoop dat dit heel veel nieuwe 

lezer(tje)s zal opleveren! Detail bij Hip en Pip: het verhaal gaat 

over twee hondjes. Een ervan – de oudste – heb ik gebaseerd 

op onze eigen hond, de West Highland White Terrier Pip. 
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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 

Zandbergstraat 5 in Doesburg | Tel. 0313 - 438799
www.galeriemouseion.nl

GALERIE MOUSEION

Teken- & 
Schildermaterialen

en workshops

-

Hengelo

Vordenseweg 84

7255 LE Hengelo Gld

0575-46 16 22 

Hummelo

Dorpsstraat 1c

6999 AA Hummelo

0314-35 96 36

Gespecialiseerd in 

haaraanvulling op maat.

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



al klaar. De rest van de tekeningen is in de maak: het wordt een 

rijk geïllustreerd boek. De tekeningen worden gemaakt door 

Richard Verschraagen. Ik bof erg met zijn medewerking! Hij heeft 

een onmiskenbaar eigen stijl, hij tekent expressief en geeft het 

verhaal een extra fris en vrolijk karakter. Om 22.15 uur ben ik 

klaar met schrijven. Ik zet in gedachten een zwierig ‘einde’ onder 

de laatste pagina en neem een glas witte wijn. Proost, Pip!

Woensdag 29 juni

Ik ontvang gemiddeld drie keer per week ‘fanmail’ van lezers. 

Ze doen dan een boekbespreking of spreekbeurt over een van 

mijn boeken en stellen vragen die ze graag – het liefst vandaag 

nog! – beantwoord zien. Dat doe ik altijd met plezier. Vandaag 

open ik een mailtje van een Belgisch meisje dat helemaal ‘weg’ 

is van mijn boeken en ze allemaal leest. Ze wil zelf ook graag 

schrijfster worden. Ik beantwoord haar vragen en geef haar de 

belangrijkste schrijftip: schrijven is DOEN. Voetballen leer je ook 

niet langs de lijn of binnen een week: dat leer je door steeds te 

blijven trainen, leren en oefenen. Dat geldt ook voor schrijven. 

Naast talent (dat is een innerlijke drang die je voelt) en fantasie 

vraagt schrijven om zelfkritiek, toewijding, durf en doorzettings-

vermogen. Er is ook een mailtje binnengekomen van House of 

Books. De dame van de marketing vraagt of ik wil meewerken 

aan een prijsvraag in een zogenaamd meidenmagazine. De le-

zers kunnen een workshop met mij winnen en ze mogen daarbij 

vijf vriendinnen uitnodigen. Van de workshop zelf wordt dan een 

reportage gemaakt, die ook weer in dat meidenblad verschijnt. 

Het lijkt prima pr te zijn, zegt de marketingdame. Bovendien 

houd ik ervan om met schrijven en jongeren bezig te zijn, dus 

ik zeg ‘JA’! Dan komt er nog een mailbericht binnen van mijn  

uitgever Lannoo. Mijn uitgeefster meldt me het goede nieuws 

dat Heleen Brulot mijn nieuwste boek wil illustreren. Het moeten 

veel en kleurige tekeningen worden, grappig en stoer, en Heleen 

is daar erg goed in! Ik ben dus heel blij dat ze heeft toegezegd 

mee te willen werken. Ik vind het altijd fijner om ook persoonlijk 

kennis te maken met degene die mijn boek illustreert. Heleen en 

ik zullen elkaar komende september gaan ontmoeten. Leuk! 

Donderdag 30 juni 

Bijna juli, de maand van het jaar dat de uitgevers de royalty’s aan 

de schrijvers uitbetalen. Als schrijver verdien ik gemiddeld 10% 

royalty’s per boek (dat komt gemiddeld neer op 1 euro netto per 

boek) en daarnaast krijg ik inkomsten over de uitgeleende boe-

ken in de bibliotheken. Ik google naar mijn telebankierpagina en 

kijk … ja, het is binnen en tja, het is nog geen vetpot maar ach, 

een leven zonder schrijven zou voor mij pas echt schraal zijn!

Ik krijg met de post een aanvraag van SSS (Stichting Schrijvers 

Samenleving: een intermediair dat bemiddelt tussen schrijvers 

en scholen) voor een schrijversdag in Tilburg. Een lyceum nodigt 

me uit om, samen met acht andere auteurs, een dagprogramma 

te vullen: een ochtend met twee lezingen voor brugklassers, een 

lunch en daarna een boekenbeurs. Het is een dag in oktober die  

ik makkelijk vrij kan plannen van mijn werk bij het Waterschap,  

dus ik antwoord aan SSS per mail dat ik graag naar Tilburg kom.  

In de avond verwerk ik de laatste wijzigingen in de drukproef van 

‘Een overdosis Xtreem’ en zet ik ze op de mail naar Lannoo.  

Nu is het wachten op het ‘echte’ boek, dat binnen  

twee weken zal verschijnen. 

Vrijdag 1 juli

Vanmiddag ga ik fietsen om mijn hoofd leeg te maken, om de 

basistoon te vinden voor mijn nieuwste boek. Een toon is wat 

anders dan een onderwerp of een idee. De toon heeft te maken 

met de manier van verwoorden van het verhaal: het is al een stap 

verder in het schrijfproces. Als schrijver werk ik het best in een 

rustige omgeving. De juiste plek om te kunnen schrijven – het 

overbrengen van het idee in mijn hoofd naar concrete woorden 

– is vooral mijn werkkamer in Hoog-Keppel. Mijn ideeën daarente-

gen doe ik overal op. Na mijn fietstochtje weet ik hoe ik het aan zal 

pakken: het boek krijgt een vrolijke, vlotte stem, de zinnen zitten al 

ongeduldig te dringen in mijn hoofd … ze willen naar buiten, het 

verhaal in plonzen! 

Ik haal mijn inspiratie eigenlijk nooit uit het lezen van andermans 

boeken: ik lees zelden boeken van collega-auteurs omdat ik ‘me-

zelf’ wil zijn als ik schrijf en niet onbedoeld of ongemerkt ander-

mans woorden of verhaallijnen of onderwerpen wil overnemen. 

Ik probeer altijd zo authentiek en innovatief mogelijk te werken. 

Wel lees ik graag werk van ‘volwassen’ auteurs wiens pen me boeit: 

ik houd van een mooie, vloeiende poëtische stijl en scherpe en 

verrassende formuleringen, het soort zinnen dat ik kan blijven 

herlezen en naproeven. 

We hebben net gegeten en de afwas is gedaan. Ik pak onze spul-

len in voor een weekje Texel: morgen – zaterdag – vertrekken we. 

De basisschoolenquêtes en mijn laptop gaan mee. Ik weet uit 

ervaring dat ik op Texel heerlijk vakantie kan houden, maar er ook 

goed kan werken. Ik houd daarom alle opties open en neem mijn 

‘gereedschap’ mee. Ook daar zal ik inspiratie opdoen. Alles wat ik 

zie, hoor, voel en ruik maakt een indruk. En alle indrukken tezamen 

die ik in mijn leven opdeed, opdoe en nog zal opdoen, vullen een 

bron in mij, waaruit ik mijn verhalen haal. Ik rits mijn reistas dicht, 

ik ben klaar voor vertrek. Nu is het de hoogste tijd, op de valreep 

van mijn vakantie, dat ik het dagboek voor De Hessencombinatie 

inlever! 

Voor meer details over mijn achtergrond en werk:  

www.loeshazelaar.nl
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Bar-Resto ,,De IJsselwaard’’
Uniek stukje paradijs op het water!

Party boot

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

Het vertrouwde adres voor al uw huisdieren

Meipoortstraat 36 Doesburg
Tel. 0313-472342

Garage Kleine & Zn B.V. | Nieuwstraat 3  
6981AH Doesburg | T. 0313-472365 | F. 0313-475829  

info@renaultkleine.nl | www.autodoesburg.nl
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Het gebouw, toen en nu

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 voormalige 
Bierbrouwerij 
De Zwarte Kolk bij Hummelo.

De naam Zwarte Kolk klinkt menigeen bekend in de oren. Vaak 
gaat het hierbij om een van de twee prachtige vennen aan de 
voet van de Wrangebult, in het bosgebied tussen Laag-Keppel en 
Hummelo, de Witte en de Zwarte Kolk. In deze bijdrage hebben 
we het echter over een bierbrouwerij in Hummelo. Deze stond 
destijds op de hoek van de Sliekstraat en de Hessenweg, tussen 
de huidige Buitenplaats met villa Johanna en villa Berkenhof 
van de familie Markvoort. Onmiskenbaar heeft de tegenpool van 
de Witte Kolk als naamgever gediend voor de brouwerij. Thans 
is op deze plek geen bebouwing meer aanwezig maar alleen een 
weiland.

De eerste vermeldingen van bierbrouwers in Hummelo vinden 
we al in 1555 en 1557 als het Hof van Zutphen melding maakt 
van een geschil tussen de Stad Doetinchem en onder andere de 
brouwer(s) te Hummelo. In 1685 wordt er melding gemaakt 
dat de kerk en het brouwhuis te Hummelo zijn gespaard voor 

Bierbrouwerij De Zwarte 
Kolk omstreeks 1890, 
gezien vanaf de Sliek-
straat. Rechts van de 
gebouwen de Hessenweg 
(foto: coll. Rinus G.M. 
Rabeling). 

Bierbrouwerij De Zwarte Kolk, 
interieur omstreeks 1890 (foto: Fotocol-

lectie Achterhoeks Archief, Doetinchem).

Tekst: Rinus G.M. Rabeling

Foto’s: Collectie Rinus G.M. Rabeling, 

Fotocollectie Achterhoeks Archief, 

Doetinchem en Wim van Hof

Bierbrouwerij 
‘De Zwarte Kolk’ in Hummelo
Zutphensche moppen, Doesburgsche mosterd en Hummels bier bunt de beste …

het hoge Rijnwater van de dijkdoorbraak bij Rees. In juli 1712 
wordt er melding gemaakt van herberg en bierbrouwerij De Carp 
(de Gouden Karper), zo ook op 19 januari 1788. Een bierbrou-
werij bij het nieuwe huis de Groote Zande wordt genoemd op 9 
november 1796.

In 1763, 1771 en 1781 is er sprake van een ‘behuisinge den 
Nieuwen Bongard met de brouwerije en annexe schuren en ho-
ven’. Eerst eigendom van Jan Vles (burgemeester van Doesburg, 
RR) en in 1781 van Evert Jan Garretsen en Catharina Smeink 
(Smeenk): ‘huis de Nieuwen Bongert, met de brouwerij en 
brouwersgereedschappen, beneffens de annexe schuuren, hof, 
boomgaard en houtgewassen’. Deze drie vermeldingen zijn de 
eerste die betrekking hebben op de brouwerij die we later zullen 
kennen als De Zwarte Kolk. Op een schetskaartje van marke-
richter G. Brink uit 1792 staat voor het eerst de naam volledig 
vermeld. (Voor het ontstaan van de gemeenten bestond een groot 
deel van het platteland uit landgoederen en markegenootschap-
pen van lokale boeren. Aan het hoofd van zo’n marke stond een 
markerichter, hij bestuurde de marke en bemiddelde bij geschil-
len. R.R.).
Als we onderzoek doen naar de vroegere situatie van de brouwe-
rijlocatie, stuiten we behalve op de hierboven genoemde ‘Nye 
Bongert’ ook op het huis ‘Munnikhuizen’. Munnikhuizen was 
omstreeks 1200 al bezit van Klooster Bethlehem bij Doetinchem 
en komt voor in diverse archiefstukken (o.a. in 1250, 1428, 
1580, 1616, 1632, 1648). Het goed was gelegen tussen boerderij 
Venhuizen (Zelhemseweg 2-4) en de Hessenweg en wordt in 
1648 omschreven als
‘’t Monnickegoet des cloesters van Bilheeam’, met o.a. schaaps-
kooi, varkensschot, een schuppe en een waterput. Men bezat ook 
het recht van schapendrift op heiden en weiden in de Hum-

melose Hei. De ouders 
van Evert Jan Garretsen 
beheerden Munnikhuizen 
voor het klooster Beth-
lehem. In die tijd is er in 
deze omgeving ook nog 
een oliemolen in bedrijf 
geweest.
Kort voor 1800 zijn Mun-
nikhuizen en de oliemolen 
waarschijnlijk afgebroken. 
In het Gelders Archief te 
Arnhem vinden we een 

tekening van rond die tijd met een plan voor een nieuw ‘boe-
renhuijs op het goet Munikhuijzen’.

Egbert (ook wel Engbert), een van de kinderen van Evert Jan 
en Catharina Garretsen, neemt omstreeks 1805 de boerderij 
(de Nye Bongert en de nieuwe boerderij) en de brouwerij over. 
Hij is markerichter; vanaf 1818 de eerste schout van Hummelo 
en Keppel en van 1825 tot aan zijn overlijden op 5 september 
1826 de eerste burgemeester. Egbert trouwt op 25 mei 1793 
met Willemina Nijenhuis (1761-1841), dochter van de herber-
gier en brouwer op De Carp. 
Na het overlijden van Egbert worden de werkzaamheden op de 
boerderij en brouwerij voortgezet door de uit Steenderen af-
komstige schoonzoon Jan Breukink (1790-1857). Jan Breukink 
pakt de zaken voortvarend aan en gaat op de plek van de Nye 
Bongert een geheel nieuwe brouwerij bouwen met daarachter 
een groot woonhuis. Op de kadasterkaart van 1832 is dit com-
plex aanwezig. Jan overlijdt op 13 maart 1857.
Het bedrijf wordt voortgezet door een van zijn zoons: Egbert 
Breukink. Egbert, geboren in 1824, overlijdt op 14 juni 1871, 
47 jaar oud. Volgens familieoverlevering verongelukt hij met 
paard en wagen en biervat, vlakbij bierbrouwerij De Zwarte 
Kolk. De mogelijke oorzaak is een ernstig drankprobleem.
Zijn weduwe, Johanna Gerdina Breukink (geboren op 25 au-
gustus 1836 te Steenderen), hertrouwt in 1871 met Albert Jan 
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komstige schoonzoon Jan Breukink (1790-1857). Jan Breukink 
pakt de zaken voortvarend aan en gaat op de plek van de Nye 
Bongert een geheel nieuwe brouwerij bouwen met daarachter 
een groot woonhuis. Op de kadasterkaart van 1832 is dit com-
plex aanwezig. Jan overlijdt op 13 maart 1857.
Het bedrijf wordt voortgezet door een van zijn zoons: Egbert 
Breukink. Egbert, geboren in 1824, overlijdt op 14 juni 1871, 
47 jaar oud. Volgens familieoverlevering verongelukt hij met 
paard en wagen en biervat, vlakbij bierbrouwerij De Zwarte 
Kolk. De mogelijke oorzaak is een ernstig drankprobleem.
Zijn weduwe, Johanna Gerdina Breukink (geboren op 25 au-
gustus 1836 te Steenderen), hertrouwt in 1871 met Albert Jan 

Hop = Hummel

Het dorp Hummelo wordt voor het eerst genoemd in 

het jaar 828. Etymologen (naamkundigen) verklaren de 

naam als een samenstelling van hummel en lo. Hummel of 

hommel is een zeer oude benaming voor hop. In sommige 

Nederlandse dialecten en in Vlaanderen kent men het 

woord ook nu nog. Het achtervoegsel lo heeft dan 

betrekking op bos. 

Bij Zutphen (Leesten) kennen we een 15e eeuwse boer-

derijnaam ’t Hummeler. Ook hier is ‘hummel’ te verklaren 

als hop en zou het tweede deel van de naam ’ler’ komen 

van laar, een woord dat verband houdt met de historische 

hopteelt.

Het is natuurlijk een zeer romantische gedachte aan te 

nemen dat Hummelo ‘vanaf den beginne’ al iets met bier te 

maken zou kunnen hebben …

31De Hessencombinatie | september 2011



Markvoort uit Wilp. Gezamenlijk 
zetten zij de bierbrouwerij en het 
landbouwbedrijf voort. Albert Jan 
overlijdt op 26 maart 1899. Volgens 
dezelfde familieoverlevering had 
ook Albert Jan een drankprobleem. 
Reden waarom zoon Jan Albert 
absoluut geen sterke drank in huis 
wilde hebben.
Jan Albert gaat verder met het boe-
renbedrijf. De brouwerijactiviteiten 
worden omstreeks 1900 beëindigd. 
Wanneer precies, is niet bekend. 
Heeft Albert Jan Markvoort dit 
besluit nog genomen of komt dit voor rekening van Jan Albert, 
mede gelet op zijn weerzin ten aanzien van alcohol? In ieder ge-
val worden de ruimten toegevoegd als opslag en stalling voor de 
boerderij. Totdat op een zaterdagavond in 1928 (door hooibroei 
of blikseminslag, ook dat is niet duidelijk) het complex in vlam-
men opgaat. Nog datzelfde jaar worden aan de andere zijde van 
de Hessenweg nieuwe stallen gebouwd.
In 1903 laat Jan Albert Markvoort aan de Sliekstraat villa 
Johanna bouwen (nu onderdeel van De Buitenplaats). Het huis 
draagt de naam van zijn moeder Johanna Gerdina Breukink.
Zijn zoon Gerard Johan Markvoort tenslotte, laat op een zandrug 
aan de Sliekstraat (in 1428 al bekend als Kaleberg) in 1933 villa 
Berkenhof bouwen, thans bewoont door de familie 
J.L. Markvoort-Brilman. 
 
We hebben in diverse archieven nog gegevens over De Zwarte 
Kolk kunnen achterhalen. Helaas hebben we tot op heden op 
geen enkele wijze een beeld kunnen krijgen van de bedrijfsvoe-
ring van de brouwerij. Hoeveel personen hebben er gewerkt, wat 
was het productievolume, wie waren de klanten, hoe ging het 
transport?

En waar kwamen de grondstoffen vandaan, zoals bijvoorbeeld 
de hop? Uit overlevering hebben we informatie dat er voor 1900 
in ‘De Hazenbrink’, achter boerderij ‘De Pasop’ aan de Tolstraat 
hop werd verbouwd. Deze hopcultuur is ongetwijfeld bestemd 
geweest voor de lokale of regionale bierproductie.

Het enige wat rest van Bierbrouwerij ‘De Zwarte Kolk’ zijn 
een aantal foto’s van het gebouw en een unieke interieurfoto, 
daterend uit het eind van de 19e eeuw. Op een van die foto’s 
zien we op het dak een kleine luidklok. Zo’n klokje komen we 
in Oost-Nederland nog maar zelden tegen. Het werd dan meestal 
gebruikt om de werk- en rusttijden voor de arbeiders op het land 
aan te geven (o.a. de vespertied). Op dit exemplaar staat de tekst 
‘Soli Deo Gloria’ en het jaartal 1745. Het is niet onwaarschijn-
lijk dat het klokje oorspronkelijk dienst heeft gedaan op het 
kloostergoed ‘Munnikhuizen’ en na de afbraak een plek heeft 
gekregen op de nieuwbouw van De Zwarte Kolk.
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GROTE  OCCASIONSHOW  
ZATERDAG 24 & ZONDAG 25 SEPTEMBER 

van 10 – 18 uur                               
Uitgebreid assortiment auto’s

Zeer scherpe prijzen
Diverse merken, modellen, prijsklassen 

BIJ AANKOOP VAN EEN 

AUTO VANAF € 4.500,-

AFLEVERING MET HET

* AUTOSHOWPAKKET

* AFLEVERINGSBEURT

* NIEUWE A.P.K.

* NATIONALE AUTOPAS

* 6 MAAND BOVAG GARANTIEPAS

* 1 JAAR MOBILITEITSGARANTIE
Verder maakt iedereen die een auto koopt tijdens de show 
kans op een prijs van € 200.000,- (1/5 staatsloten)
Voor kinderen tot 12 jaar is er een ballonwedstrijd.
Zondag 25 sept. is er in Hummelo tevens een rommelmarkt.

Autobedrijf Overbeek • Dorpsstraat 4 • 6999 AC • Hummelo 
tel. 0314-381674 • www.autobedrijfoverbeek.nl 

info@autobedrijfoverbeek.nl 

RENTMEESTERSKANTOOR

Witte Rentmeesters, 
thuis in het 

landelijk gebied
Beheer landgoederen

Bemiddeling bij aan- en verkoop landelijk vastgoed

Taxaties en onteigeningen

Herbestemming agrarische gebouwen

Functieveranderingsplannen

Natuurschoonwetplannen

Pacht- en erfpachtadvies

Rentmeesterskantoor Witte B.V.

Burgemeester Vrijlandweg 6

6997 AC  Hoog-Keppel

Telefoon 0314 - 38 21 21

info@witterentmeesters.nl 

www.WitteRentmeesters.nl
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Markvoort uit Wilp. Gezamenlijk 
zetten zij de bierbrouwerij en het 
landbouwbedrijf voort. Albert Jan 
overlijdt op 26 maart 1899. Volgens 
dezelfde familieoverlevering had 
ook Albert Jan een drankprobleem. 
Reden waarom zoon Jan Albert 
absoluut geen sterke drank in huis 
wilde hebben.
Jan Albert gaat verder met het boe-
renbedrijf. De brouwerijactiviteiten 
worden omstreeks 1900 beëindigd. 
Wanneer precies, is niet bekend. 
Heeft Albert Jan Markvoort dit 
besluit nog genomen of komt dit voor rekening van Jan Albert, 
mede gelet op zijn weerzin ten aanzien van alcohol? In ieder ge-
val worden de ruimten toegevoegd als opslag en stalling voor de 
boerderij. Totdat op een zaterdagavond in 1928 (door hooibroei 
of blikseminslag, ook dat is niet duidelijk) het complex in vlam-
men opgaat. Nog datzelfde jaar worden aan de andere zijde van 
de Hessenweg nieuwe stallen gebouwd.
In 1903 laat Jan Albert Markvoort aan de Sliekstraat villa 
Johanna bouwen (nu onderdeel van De Buitenplaats). Het huis 
draagt de naam van zijn moeder Johanna Gerdina Breukink.
Zijn zoon Gerard Johan Markvoort tenslotte, laat op een zandrug 
aan de Sliekstraat (in 1428 al bekend als Kaleberg) in 1933 villa 
Berkenhof bouwen, thans bewoont door de familie 
J.L. Markvoort-Brilman. 
 
We hebben in diverse archieven nog gegevens over De Zwarte 
Kolk kunnen achterhalen. Helaas hebben we tot op heden op 
geen enkele wijze een beeld kunnen krijgen van de bedrijfsvoe-
ring van de brouwerij. Hoeveel personen hebben er gewerkt, wat 
was het productievolume, wie waren de klanten, hoe ging het 
transport?

Graf van bierbrouwer Nijenhuis op de begraaf-

plaats in Hummelo

Na de ingang direct rechts, vinden we op de begraafplaats 

de grafsteen van D.W. Nijenhuis. ‘In leven bierbrouwer 

en koopman te Hummelo’. Hij werd op 30 januari 1780 

geboren en is op 23 november 1843 overleden. Hij was 

getrouwd met Johanna Margaretha Japing, zij overleed op 

16 januari 1819 op 29-jarige leeftijd. Dirk Willem Nijenhuis 

was brouwer op De Carp (Gouden Karper) en vermoedelijk 

de vader van Willemina Nijenhuis, die trouwt met E(n)gbert 

Garretsen van Bierbrouwerij De Zwarte Kolk. 

En waar kwamen de grondstoffen vandaan, zoals bijvoorbeeld 
de hop? Uit overlevering hebben we informatie dat er voor 1900 
in ‘De Hazenbrink’, achter boerderij ‘De Pasop’ aan de Tolstraat 
hop werd verbouwd. Deze hopcultuur is ongetwijfeld bestemd 
geweest voor de lokale of regionale bierproductie.

Het enige wat rest van Bierbrouwerij ‘De Zwarte Kolk’ zijn 
een aantal foto’s van het gebouw en een unieke interieurfoto, 
daterend uit het eind van de 19e eeuw. Op een van die foto’s 
zien we op het dak een kleine luidklok. Zo’n klokje komen we 
in Oost-Nederland nog maar zelden tegen. Het werd dan meestal 
gebruikt om de werk- en rusttijden voor de arbeiders op het land 
aan te geven (o.a. de vespertied). Op dit exemplaar staat de tekst 
‘Soli Deo Gloria’ en het jaartal 1745. Het is niet onwaarschijn-
lijk dat het klokje oorspronkelijk dienst heeft gedaan op het 
kloostergoed ‘Munnikhuizen’ en na de afbraak een plek heeft 
gekregen op de nieuwbouw van De Zwarte Kolk.

Ook een bierbrouwerij in 

Voor-Drempt

Oudere inwoners van Drempt herinneren zich 

natuurlijk nog de boerderij tussen Kerkstraat 

en Rijksweg te Voor-Drempt van de familie 

Kets. In de overlevering bekend als ‘de Brou-

werij’ of ‘Kets van de Weij’. De toevoeging ‘van 

de Weij’ slaat niet op het destijds omringende 

weiland maar komt van een familienaam. In 

de verponding (een soort belastingheffi  ng) 

van 1648 vinden we ‘huijs, hof en brouwerie 

van Geurd van de Wey’. In 1679 wordt er door 

Warner van der Weij bier geleverd aan de 

metselaars die aan het werk zijn bij de kerk. 

In die tijd was een familielid van de brouwer 

schoolmeester in Drempt.

In 1713 betaalt Van der Weij een lening terug 

aan het Gasthuis te Laag-Keppel: 243 gulden 

en 19 stuivers. Als onderpand wordt zijn huis 

annex brouwerij in Drempt genoemd. In 1732 

komt de brouwerij in bezit van Garrit Kets. Tot 

de verkoop en afbraak omstreeks 1992 was 

het complex nog steeds in het bezit van de 

familie Kets. Nu zijn er woningen gebouwd 

met de toepasselijke straatnaam Biermanshof.
Foto: Wim van Hof
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Oosters design met een 

      westerse inslag

Showroom op afspraak | Varsseveld • Drempt | 06 - 112 513 93

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

www.reisburolensink.nl

Betrouwbaar (online) uw reis boeken

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

email: info@reisburolensink.nl



“waarom begin je niet 

voor jezelf?”

Nieuw in Drempt!

Voor meer informatie:

Dimmendaal installatietechniek

Zomerweg 36 

6996 DR Drempt

tel: 0313 471192

mob: 06 51713567

www.dimmendaalinstallatietechniek.nl

email  dimmendaal@upcmail.nl

Ik Gerwin Dimmendaal geboren te Hummelo (zoon van een boe-

renbedrijf ) getrouwd met Ilse en 2 geweldige dochters Femke en 

Esmee.

Ilse is werkzaam bij een thuiszorgorganisatie in Doetinchem.

We zijn in 1997 in Drempt komen wonen, in het huis van de oma van 

Ilse  waardoor veel mensen vroegen: ‘ben jij de kleindochter van, van 

Hal?’

Maar het boerenleven leek echter niets voor mij te zijn , dus ben ik in 

het loodgietersvak terecht gekomen.

Ik werkte voor een loodgietersbedrijf in Doetinchem waar ik met 

heel veel plezier 20 jaar heb gewerkt .

Het was dan ook even schrikken voor mijn baas toen ik mijn ontslag 

kwam indienen. Maar gelukkig kan ik nog zeer goed met mijn oude 

werkgever. Zo helpen we elkaar regelmatig met werkzaamheden. 

We zien elkaar dan ook niet als concurrenten maar meer als collega 

installateurs.

Ik werkte daar als loodgieter en servicemonteur, maar  wilde graag 

wat voor mijzelf beginnen.

Tot nu toe heb ik daar absoluut geen spijt van en  heb er veel plezier 

in. Mijn vrouw (Ilse) vindt het erg leuk, die riep al  jaren  ‘waarom 

begin je niet voor jezelf’.

Samen een bedrijf opzetten is eigenlijk altijd al een droom voor ons 

geweest. 

We wilde het wel samen doen. Ik overdag op karwei en Ilse neemt 

de boekhouding op zich, wat haar goed af gaat. 

We zijn een  jaar bezig geweest om alles op te starten en zijn dan 

ook dolblij met wat we tot nu toe hebben opgebouwd. We hopen 

dat dit de komende jaren nog mag groeien. 

Dimmendaal installatietechniek heeft ruim 20 jaar ervaring in de 

installatietechniek. Wij verzorgen onder andere de complete instal-

latie van gas, water, centrale verwarming en electra. Of het nu gaat 

om verbouw of nieuwbouw, een grote of kleine klus, we doen het 

graag voor u! Door een goede samenwerking met verschillende aan-

nemers kunnen we uw klus van A tot Z verzorgen.

advertorial

Dimmendaal installatietechniek  is per 1 maart gestart 
in Drempt. We vertellen graag iets over onszelf!



Tekst: Josée Postmaa

Foto: Phil Klinkhamer

De familie Vels van 
biologische boerderij 
De Pasop
Eten is niet los te koppelen van onze manier van leven

Denk niet – als je Peter (42) en Yvonne (44) Vels 

gaat vragen naar hun eetcultuur – dat je na 

een halfuurtje bent uitgepraat. Integendeel, 

het wordt een boeiend gesprek over dichtbij de 

natuur staan, het centraal stellen van dieren-

welzijn en bewust produceren en consumeren. 

Een levensstijl waarbij ook het bereiden en ge-

nieten van lekker eten verweven is met het leven 

en werken op biologische boerderij De Pasop 

aan de Tolstraat in Hummelo. 

Voordat we met koffi  e aan de keukentafel gaan zitten, hebben 

we een rondje gemaakt over het bedrijf. Eerst naar de pasgebo-

ren kal� es en het jongvee. Dan de afdeling met zo’n 40 varkens 

– waar voornamelijk Gerrit (75), de vader van Peter, voor zorgt. 

Daarna loopt dochter Juliët (12) met Peter en mij mee naar de 

ruime koeienstal, waar de bijna 80 melkkoeien vrij in- en uit lo-

pen en een eigen plekje kunnen zoeken op een dikke laag stro. 

Nu zijn ze op een tweetal na allemaal buiten en grazen ze hun 

kostje bij elkaar. Zoons Bennet (9) en Timme (7) zijn nog even bij 

de kal� es gebleven en Yvonne hangt snel nog wat was op.

Peter vertelt enthousiast en vol vuur over de biologische 

bedrijfsvoering op De Pasop. Bij zijn ouders – Gerrit en Loes (73) 

– stond dierenwelzijn altijd al hoog in het vaandel. Zij gingen 

in 1987 over op scharrelvarkens op stro en in open stallen. 

Peter zelf stapte in 1997 over op de biologische bedrijfsvoe-

ring waarbij koeien vrij kunnen grazen en op natuurlijke wijze 

worden gevoerd. Het ingekuilde grasklaver is van eigen grond 

en het aanvullende kruidenrijke hooi komt van het Montferland: 

het Bergherbos van Natuurmonumenten. ‘Ik werk samen met 

een klein en vertrouwd aantal leveranciers en afnemers. Dat 

garandeert kwaliteit.‘ 

Juliët die haar vader en opa graag helpt op de boerderij, blijkt 

daar heel wat van te hebben opgestoken en vult af en toe aan. 

In korte tijd kom ik heel wat te weten en begrijp goed dat er 

meer mensen zijn die zich op deze wijze graag laten rondleiden. 

In dat opzicht is Bioboer, het wandel- en proeverijarrangement 

dat Thee of ’t Ander en De Pasop samen bieden, een leuk, nieuw 

initiatief waarvoor veel animo bestaat. 

Als we tot slot ook de vernieuwde melkruimte hebben bekeken 

en even hebben rondgeneusd  in het winkeltje met kaas, vlees 

en een kleine selectie streekproducten gaan we naar binnen. 
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Peter: ‘Onze melk gaat naar Aurora, biologische 

kaasmakers uit het Noord-Limburgse Ven-Zel-

derheide, die alleen koe- en geitenmelk betrekt 

van leveranciers die volgens EKO, Demeter of 

Bioland richtlijnen werken. De Pasop is een van 

die 18 leveranciers. Op onze beurt betrekken 

wij weer kaas van Aurora. Voor eigen gebruik en 

voor onze boerderijwinkel. Datzelfde geldt ook 

voor brood, broodjes, koekjes en gebak. Dat 

wordt geleverd door een Duitse biobakker, net 

over de grens in Ahaus. Alles wat we vóór don-

derdag voor onszelf en onze klanten bestellen, 

wordt zaterdagmorgen vroeg afgeleverd.’  

Zijn biologische varkens levert Peter voor de 

slacht o.a. aan slagerij Bles uit Wehl. Sinds kort 

voldoet ook de complete slacht- en productie-

lijn bij Bles aan de eisen voor het EKO-keurmerk, 

zodat De Pasop niet alleen zelf een biologisch 

gecertifi ceerde boerderij is, maar dat dit ook 

geldt voor de producten die van het bedrijf 

afkomstig zijn.

Yvonne: ‘Hier op de boerderij leef je heel dicht 

bij de natuur en realiseer je de rijkdom aan 

producten die ons dat biedt. Daar ben je niet al-

leen als boer, maar ook als gezin je heel bewust 

van. Dat merk ik ook bij de kinderen: bewust 

van hoe en wanneer iets groeit, wat je eet en 

dat er tijd en aandacht is voor wat ervan bereidt 

wordt. We eten eigenlijk altijd producten van 

het seizoen, grotendeels uit eigen groentetuin. 

Of eigenlijk is het de tuin van oma Loes en 

tegenwoordig hebben ook onze kinderen daar 

weer stukjes van om voor te zorgen. Leuk is 

dat we producten uit de tuin uitruilen met de 

buurt, zodat we heel gevarieerd kunnen eten. 

Hetzelfde geldt voor het fruit. Er worden hier 

veel appels en peren verwerkt en jam en sap 

gemaakt van onze eigen frambozen, rode bes-

sen en morellen.’

Biologische zuivelproducten als yoghurt en boter haalt Yvonne 

bij de Spar. ‘En hoe gek het misschien klinkt voor een melkvee-

bedrijf: geen van ons is een pure melkdrinker. Peter en ik drinken 

wel onze eigen melk, lekker opgeklopt in de koffi  e. Peter doet 

dat ’s morgens ook tijdens het melken: Senseo-koffi  e met rauwe, 

nog warme melk uit de tank. Zelf maak ik vla en pudding, en oh 

ja ’s winters eten alle gezinsleden havermoutpap.’ ‘Ja lekker, met 

bruine suiker’, vult Peter aan. ‘Maar zo een glas melk bij het brood, 

nee. Wij drinken hier veel karnemelk. Dat nemen de kinderen ook 

mee naar school – soms tot verbazing van hun klasgenootjes. 

Fruit en karnemelk in plaats van een drinkpakje en verpakte tus-

sendoortjes. Maar, denk nou niet dat we van die heilige boontjes 

zijn: ook hier komen frietjes met mayonaise of saus op tafel.’  

Peter staat tegen zes uur op, eet wat yoghurt met muesli en 

begint rond zeven uur met melken. Tot nu toe wordt er met 

het hele gezin tussen de middag warm gegeten. Yvonne: ‘In 

september gaat Juliët naar de middelbare school, dan wordt het 

misschien tweemaal per dag koken of om half vijf warm eten. 

We moeten nog gaan ontdekken wat mogelijk is. Wat zeker niet 

gebeurt, is iets warm maken in de magnetron. Vers bereid vind ik 

heel belangrijk.’

Samen eten wordt in huize Vels erg belangrijk gevonden. ‘Deze 

keukentafel is de vaste plek waar we elkaar treff en, veel met 

elkaar delen en waar vaak ook anderen aanschuiven.’ Door 

het ritme van melken lukt het niet om altijd samen te eten. 

Yvonne: ‘Maar als Peter bijvoorbeeld elders aan het maaien is, 

dan maken we de picknickmand klaar en gaan we naar hem 

toe en wordt dat een gezellig familie-uitje.’ 

De avond op De Pasop is omgevlogen. We sluiten af met can-

tuccini (langwerpige Italiaanse amandelkoekjes) die we dopen 

in een lekker likeurtje (Vin Santo van La Vialla). 

Ik stel nog een laatste vraag: ‘Vaak leeft sterk het idee dat 

biologische voeding duur is. Is dat ook jullie ervaring?’ Peter: 

‘Voor ons is dat moeilijk in te schatten. Voor veel producten 

hoeven wij zelf niet naar de winkel, die komen uit de eigen 

tuin en het bedrijf. Maar wat vlees en kaas betreft, werken we 

met een kleine kring van producenten en afnemers. Daardoor 

zijn de lijnen kort, zijn er minder tussenpersonen die eraan 

moeten verdienen en kunnen we zelf en in ons winkeltje de 

prijs relatief laag houden.’

Aangestoken door hun enthousiaste verhalen, ga ik heel vol-

daan en energiek naar huis. Niet nadat Yvonne heeft beloofd 

nog een lekker recept toe te sturen. 

Dit keer kon er buiten 

worden gegeten. V.l.n.r.  

Juliët, Yvonne, Timme, 

Bennet en Peter

Pastaschotel met tuinbonen

Voor 4  personen

* 4 kg ongedopte tuinbonen (natuurlijk het liefst uit eigen tuin)

* 350 à 500 gram vlindertjespasta (farfalle)

* dikke plak ham of spek van 200 gram

* 2 uien

* 200 ml crème fraîche

* verse tuinkruiden, zoals peterselie, bieslook en bonenkruid

 

Dop de bonen en laat ze met het bonenkruid een half uur koken. 

Eventueel kun je de tuinbonen dubbeldoppen. Ze verliezen daarmee 

alle bitterheid, maar niet hun smaak. Spoel ze na het koken dan koud 

af in een vergiet onder de kraan. Dop de bonen nogmaals door met je 

nagel een sneetje in de bonen te maken en de groene binnenbonen 

eruit te laten fl oepen. 

Ham  in blokjes snijden en samen met de uien fruiten in olijfolie.

Pasta koken.

Alles in een pan door elkaar roeren, de crème fraîche toevoegen en dan 

de verse tuinkruiden laten intrekken.

Een paar blokjes spek erdoor is ook heel lekker. Net als de variant met 

champignons (ongeveer 500 gram).

Naar wens zout en peper toevoegen. Na het opscheppen evt. nog 

gemalen kaas toevoegen. 

Wij eten hierbij vaak zelfgemaakt Zuur van courgettes uit eigen tuin. 

Hiervoor heb je nodig:

* 2 grote courgettes

* zout

* 2 uien

*  0,5 liter azijn ( gele)

* 300 gram suiker

* 1 theelepel selderijblad

* 2 theelepels mosterdzaad

* 1 theelepel koenjit

 

Courgettes schillen, half door snijden in de lengte en met een lepel het 

zachte gedeelte met pitjes eruit halen.

Courgettes in plakjes snijden met een kaasschaaf of huishoudmachine. 

Uien in stukjes snijden en samen met de courgettes en wat zout in een 

vergiet doen en 2 uur laten staan uitlekken. Azijn, suiker, selderijblad, 

mosterdzaad en koenjit in een pan doen en 3 minuten koken. Courget-

tes en uien toevoegen en 2 uur laten staan (gas uit).

Dan alles nog 5 min. doorkoken en overdoen in potjes en die na het 

vullen 5 min. op de kop zetten.
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‘Een huis met een interieur van Ryan’s verkoopt beter dan een huis zonder een 
interieur van Ryan’s.’ Het is een opmerking van de makelaar die Robbert Heck 
graag hoort. ‘Het is een taxatierapport waar je vrolijk van wordt.’ Samen met Ry-
anne Polman heeft hij de afgelopen 15 jaar naam gemaakt met de authentieke en 
tijdloze keukens, badkamers en tegels, die een woning de zo gewenste sfeervolle 
uitstraling geven. 

Voor trendgevoelige consumenten die op zoek zijn naar de allernieuwste hype 
van dit seizoen in vloeren, badkamers of keukens, is Ryan’s in Laag-Keppel geen 
logische keuze. Daar heeft de waan van de dag weinig invloed op de collectie. Al 
kan het natuurlijk voorkomen dat plots mozaïektegels erg trendy blijken te zijn. 
Dan heeft opeens de uitgebreide collectie met bijna duizend verschillende motie-
ven die bij Ryan’s deel uitmaakt van het tegelaanbod ook díe consument veel te 
bieden.

Sfeermakers
Niet de nieuwste trend maar juist landelijk, klassiek en tijdloos zijn kenmerken 
van de vloeren, badkamers en handgemaakte keukens van Ryan’s. Ryanne Polman 
en Robbert Heck noemen zich niet voor niets sfeermakers. ‘We willen graag dat 
je over een vloer, een badkamer of een keuken van ons ook na tien jaar nog net zo 
enthousiast bent’, vertelt Robbert.
Het karaktervolle pand aan de Rijksweg in Laag-Keppel straalt precies uit wat 
Ryanne en Robbert voor ogen hadden toen ze in Doesburg uit hun jasje waren 
gegroeid. In 2004 vestigden ze zich in Laag-Keppel, waar ze de ruimte kregen om 
het hele assortiment op een passende manier aan de bezoekers te tonen.

Mooiste collectie
Ryanne en Robbert hebben gemerkt dat veel mensen weliswaar weten dat het bedrijf 
hier is gevestigd, maar dat het aanbod en de mogelijkheden van Ryan’s minder bekend zijn. De basis van het aanbod (ook 
letterlijk) vormen de tegels en het natuursteen. Over de wand- en vloertegels voor keuken, leefruimten, badkamer of 
terras wordt wel eens gezegd dat het misschien wel de mooiste collectie van Nederland is. In de winkel en showroom zijn 
de materialen op uiteenlopende manieren toegepast zodat de bezoeker zich al snel een indruk kan vormen. 
Ryan’s is erin gespecialiseerd om de woning een landelijke, klassieke maar bovenal tijdloze uitstraling te geven, met de 
jaren dertig van de vorige eeuw als referentiepunt. Daarbij wordt alleen maar nieuw materiaal gebruikt. Het zal niet 
gebeuren dat geworsteld wordt met een partij oude tegels, waarvan je er net niet genoeg hebt. 

Tijdloze inrichting
In vrijwel elk Brits huizenprogramma op tv worden de authentieke elementen in de woning gekoesterd als bepalend voor 
karakter en sfeer. In het aanbod voor ambachtelijke keukens en landelijke badkamers van Ryan’s herken je direct waarom 

daar zoveel belang aan wordt gehecht. Het maakt een tijdloze inrichting mogelijk, die ook in een moder-
ne omgeving helemaal tot zijn recht komt. 
Vaak komen de mensen al met een idee over een ruimte die ze opnieuw willen inrichten. ‘Wij vinden 
het leuk om met de klant mee te denken en samen een inrichting samen te stellen die bij jou en je 
portemonnee past. We zijn daarin eerlijk en straight. Als we iets niet mooi vinden zeggen we dat 
gewoon’, zegt Robbert, die onderstreept dat het ook heel betaalbaar kan zijn. ‘Door de prachtige plek 
en de chique uitstraling denk je al snel dat het hier allemaal duur zal zijn, maar dat is echt niet zo.’

Ideeën en inspiratie 
Het eindresultaat wordt altijd een mix tussen het eigene van de woning en de smaak van de klant. 
Heeft een woning van zichzelf weinig karakter dan zal de smaak van de klant overheersen om er een 
sfeervol geheel van te maken. Een jaren dertig-
woning heeft vaak al bijzondere kwaliteiten 
die met een passende inrichting onderstreept 
kunnen worden. Robbert: ‘Dat vinden we 
mooi, daar zijn we ook goed in. Als je met zo’n 
huis plannen hebt dan moet je bij Ryan’s zijn 
geweest, al is het alleen maar om de showroom 
te bezoeken en ideeën en inspiratie op te doen.’

Meerwaarde voor je woning
met een interieur van Ryan’s

Ryan’s
Rijksweg 85 
6998 AG Laag-Keppel 
T: 0314 - 38 33 02
I: www.ryans.nl
E: info@ryans.nl
Openingstijden:
di t/m vr  10.00 - 17.30 uur
zaterdag  10.00 - 16.00 uur

Vakwerk en maatwerk

De basis voor een fraaie keuken of badkamer zijn de wand- en 
vloertegels. In de showroom is een unieke collectie bijeengebracht, 
met bijvoorbeeld patroonvloeren in Victoriaanse stijl, estriken, 
keramische vloertegels en diverse soorten natuursteen. 
Wandtegels zijn er in veel uitvoeringen en maten. 
Ze hebben gemeen dat het materiaal is waarmee gewoon geleefd 
kan worden, gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden. 
Bij Ryan’s denken ze graag mee om een badkamer te maken waar 
het perfect ontspannen is. Stijlvolle badkamermeubels, een bad 
op pootjes, douchecabines die opvallen door onopvallendheid en 
een ruim aanbod aan Victoriaans sanitair. Aanvullend zijn er tal 
van en geheel bij de diverse stijlen passende accessoires, kranen, 
verlichting, radiatoren verkrijgbaar, zodat de badkamer een uniek, 
op maat gemaakt geheel wordt.
Voor het kundig verwerken van die mooie materialen kan Ryan’s de 
klant in contact brengen met vakmensen waarmee al jaren wordt 
samengewerkt.
Ook alle elementen om een ambachtelijke keuken naar eigen smaak 
samen te stellen zijn te vinden bij Ryan’s: met schouw of met een 
kookeiland, in landelijke of jaren dertig stijl. De keuken wordt 
vervolgens door vakmensen op maat gebouwd waardoor een 
perfect op de eigen wensen aansluitend resultaat wordt geleverd.

Ryan’s gaat met vakantie vanaf 29 augustus tot en 
met 21 september aanstaande. Dat is inderdaad laat 
en lang maar de provincie Gelderland heeft ge-
meend dat het wegdek van de Rijksweg 317 tussen 
Drempt en Laag-Keppel vernieuwd moet worden 
waardoor Ryan’s in die periode ook moeilijk of 
nietbereikbaar is, vandaar.



‘Een huis met een interieur van Ryan’s verkoopt beter dan een huis zonder een 
interieur van Ryan’s.’ Het is een opmerking van de makelaar die Robbert Heck 
graag hoort. ‘Het is een taxatierapport waar je vrolijk van wordt.’ Samen met Ry-
anne Polman heeft hij de afgelopen 15 jaar naam gemaakt met de authentieke en 
tijdloze keukens, badkamers en tegels, die een woning de zo gewenste sfeervolle 
uitstraling geven. 

Voor trendgevoelige consumenten die op zoek zijn naar de allernieuwste hype 
van dit seizoen in vloeren, badkamers of keukens, is Ryan’s in Laag-Keppel geen 
logische keuze. Daar heeft de waan van de dag weinig invloed op de collectie. Al 
kan het natuurlijk voorkomen dat plots mozaïektegels erg trendy blijken te zijn. 
Dan heeft opeens de uitgebreide collectie met bijna duizend verschillende motie-
ven die bij Ryan’s deel uitmaakt van het tegelaanbod ook díe consument veel te 
bieden.

Sfeermakers
Niet de nieuwste trend maar juist landelijk, klassiek en tijdloos zijn kenmerken 
van de vloeren, badkamers en handgemaakte keukens van Ryan’s. Ryanne Polman 
en Robbert Heck noemen zich niet voor niets sfeermakers. ‘We willen graag dat 
je over een vloer, een badkamer of een keuken van ons ook na tien jaar nog net zo 
enthousiast bent’, vertelt Robbert.
Het karaktervolle pand aan de Rijksweg in Laag-Keppel straalt precies uit wat 
Ryanne en Robbert voor ogen hadden toen ze in Doesburg uit hun jasje waren 
gegroeid. In 2004 vestigden ze zich in Laag-Keppel, waar ze de ruimte kregen om 
het hele assortiment op een passende manier aan de bezoekers te tonen.

Mooiste collectie
Ryanne en Robbert hebben gemerkt dat veel mensen weliswaar weten dat het bedrijf 
hier is gevestigd, maar dat het aanbod en de mogelijkheden van Ryan’s minder bekend zijn. De basis van het aanbod (ook 
letterlijk) vormen de tegels en het natuursteen. Over de wand- en vloertegels voor keuken, leefruimten, badkamer of 
terras wordt wel eens gezegd dat het misschien wel de mooiste collectie van Nederland is. In de winkel en showroom zijn 
de materialen op uiteenlopende manieren toegepast zodat de bezoeker zich al snel een indruk kan vormen. 
Ryan’s is erin gespecialiseerd om de woning een landelijke, klassieke maar bovenal tijdloze uitstraling te geven, met de 
jaren dertig van de vorige eeuw als referentiepunt. Daarbij wordt alleen maar nieuw materiaal gebruikt. Het zal niet 
gebeuren dat geworsteld wordt met een partij oude tegels, waarvan je er net niet genoeg hebt. 

Tijdloze inrichting
In vrijwel elk Brits huizenprogramma op tv worden de authentieke elementen in de woning gekoesterd als bepalend voor 
karakter en sfeer. In het aanbod voor ambachtelijke keukens en landelijke badkamers van Ryan’s herken je direct waarom 

daar zoveel belang aan wordt gehecht. Het maakt een tijdloze inrichting mogelijk, die ook in een moder-
ne omgeving helemaal tot zijn recht komt. 
Vaak komen de mensen al met een idee over een ruimte die ze opnieuw willen inrichten. ‘Wij vinden 
het leuk om met de klant mee te denken en samen een inrichting samen te stellen die bij jou en je 
portemonnee past. We zijn daarin eerlijk en straight. Als we iets niet mooi vinden zeggen we dat 
gewoon’, zegt Robbert, die onderstreept dat het ook heel betaalbaar kan zijn. ‘Door de prachtige plek 
en de chique uitstraling denk je al snel dat het hier allemaal duur zal zijn, maar dat is echt niet zo.’

Ideeën en inspiratie 
Het eindresultaat wordt altijd een mix tussen het eigene van de woning en de smaak van de klant. 
Heeft een woning van zichzelf weinig karakter dan zal de smaak van de klant overheersen om er een 
sfeervol geheel van te maken. Een jaren dertig-
woning heeft vaak al bijzondere kwaliteiten 
die met een passende inrichting onderstreept 
kunnen worden. Robbert: ‘Dat vinden we 
mooi, daar zijn we ook goed in. Als je met zo’n 
huis plannen hebt dan moet je bij Ryan’s zijn 
geweest, al is het alleen maar om de showroom 
te bezoeken en ideeën en inspiratie op te doen.’

Meerwaarde voor je woning
met een interieur van Ryan’s

advertorial

Ryan’s
Rijksweg 85 
6998 AG Laag-Keppel 
T: 0314 - 38 33 02
I: www.ryans.nl
E: info@ryans.nl
Openingstijden:
di t/m vr  10.00 - 17.30 uur
zaterdag  10.00 - 16.00 uur

Vakwerk en maatwerk

De basis voor een fraaie keuken of badkamer zijn de wand- en 
vloertegels. In de showroom is een unieke collectie bijeengebracht, 
met bijvoorbeeld patroonvloeren in Victoriaanse stijl, estriken, 
keramische vloertegels en diverse soorten natuursteen. 
Wandtegels zijn er in veel uitvoeringen en maten. 
Ze hebben gemeen dat het materiaal is waarmee gewoon geleefd 
kan worden, gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden. 
Bij Ryan’s denken ze graag mee om een badkamer te maken waar 
het perfect ontspannen is. Stijlvolle badkamermeubels, een bad 
op pootjes, douchecabines die opvallen door onopvallendheid en 
een ruim aanbod aan Victoriaans sanitair. Aanvullend zijn er tal 
van en geheel bij de diverse stijlen passende accessoires, kranen, 
verlichting, radiatoren verkrijgbaar, zodat de badkamer een uniek, 
op maat gemaakt geheel wordt.
Voor het kundig verwerken van die mooie materialen kan Ryan’s de 
klant in contact brengen met vakmensen waarmee al jaren wordt 
samengewerkt.
Ook alle elementen om een ambachtelijke keuken naar eigen smaak 
samen te stellen zijn te vinden bij Ryan’s: met schouw of met een 
kookeiland, in landelijke of jaren dertig stijl. De keuken wordt 
vervolgens door vakmensen op maat gebouwd waardoor een 
perfect op de eigen wensen aansluitend resultaat wordt geleverd.

Ryan’s gaat met vakantie vanaf 29 augustus tot en 
met 21 september aanstaande. Dat is inderdaad laat 
en lang maar de provincie Gelderland heeft ge-
meend dat het wegdek van de Rijksweg 317 tussen 
Drempt en Laag-Keppel vernieuwd moet worden 
waardoor Ryan’s in die periode ook moeilijk of 
nietbereikbaar is, vandaar.



‘Er is genoeg, er is zoveel’

Naam: Dorothy van Veen (54)

Woonplaats: Stokhorsterweg, Hummelo

Dorothy van Veen heeft een dochter die afstudeert 

in Beeldende Kunsten en Vormgeving. Het is dan de 

vraag of dochter geïnspireerd is geraakt door moe-

ders interesse in kunst en cultuur of dat het andersom is. Dorothy gaat uit van 

het laatste. Haar dochter brengt haar nog wel op ideeën, zegt ze.

Waar ze dan heen gaat? ‘De jaarlijkse kunstwandeling tussen Pasen en Pinkste-

ren op Enghuizen, de galerieën in Keppel. En Jazztime in Keppel natuurlijk, dat 

bevalt uitstekend. 

‘Die kunstwandeling, daar zitten echt leuke dingen tussen; inspirerend en heel 

ontspannend. Ik geloof dat we hier heel wat hebben, muziek, exposities. In het 

boekje, AchterOmmetjes, staat heel veel voor zo’n klein gebied.’

Musea bezocht Dorothy van Veen de afgelopen periode in Leeuwarden, 

Eindhoven en Amsterdam. ‘Plus museumbezoek bij jaarlijkse stedentrips in 

Europa. Er is genoeg, er is zoveel.’

Theaterbezoek, naar Amphion en soms Arnhem, is de laatste jaren wat minder. 

Theater Carré in Amsterdam staat ieder jaar doorgaans wel op het programma.

En, ze was het haast vergeten te zeggen, Dorothy bezoekt de twee- of drie-

maandelijkse bijeenkomsten bij vergader- en kunstgalerie Meeting Tila aan de 

Loenhorsterweg in Hummelo.

‘Ik mis niks’

Naam: Martijn Veen-

huis (44)

Woonplaats: Gientjes-

weg, Achter-Drempt

Martijn Veenhuis is qua cultuurconsumptie heel 

divers. Hij sloeg vanaf zijn zestiende vrijwel geen 

Normaal optreden in Toldijk over. Sinds 1983 was hij 

er vrijwel ieder jaar. Maar ook de kunstwandelroute 

op landgoed Enghuizen stond dit voorjaar op zijn 

programma.

‘En verder alles wat daar tussenin zit’, vertelt hij. 

‘De schouwburg in Doetinchem, maar ook die in 

Lochem. We kwamen daar terecht toen we op 

zoek waren naar waar Enge Buren speelde, een 

gezelschap dat bekende melodieën ombouwt met 

andere teksten. Ooit zagen we ze kort in een kroeg 

in Nijmegen. Daarna zijn we vaker naar Lochem 

gegaan.’

Naar de bioscoop is Martijn Veenhuis al lang niet 

meer geweest. Schindler’s List heeft hij gezien in het 

Filmhuis in Doesburg.

Over het cultuuraanbod in zijn omgeving heeft 

hij geen klagen, al is hij wel een royaler aanbod 

gewend geweest in de periode dat hij, na zijn jeugd 

in Baak, woonde in Nijmegen, Amsterdam, Arnhem 

en Utrecht. ‘Maar Amphion doet wat mij betreft niet 

onder voor wat die andere plaatsen te bieden 

hebben. Al moet ik ook zeggen dat ik met gezin, 

baan en een grote tuin momenteel aan weinig 

anders toe kom. Ik mis niks.’ 

 ‘Je ziet ons meer op de Reggae-weide’

Naam: Jan-Willem (42) en Kirsten (41) Hamer

Woonplaats: A.G. Noijweg, Hoog-Keppel

Waar wij cultuur opdoen? Her en der. Zo’n twee 

keer per jaar gaan we naar de schouwburg in 

Doetinchem. Liefst naar een cabaret- of muziek-

voorstelling. Dit jaar zijn mijn vrouw en kinderen naar de Zwarte Cross 

geweest; vorig jaar waren we met het hele gezin. Je ziet ons meer op 

de Reggae-weide dan op de Metalweide, we houden van de iets rusti-

ger muziek. Ilse de Lange is ook leuk. En natuurlijk Normaal en Jovink, 

daar is het tenslotte toch allemaal mee begonnen. Vorig jaar zijn we 

naar het Airborne Museum in Oosterbeek geweest. Mijn zoon heeft er 

de leeftijd voor, hij is bijna 12 en vindt dat interessant. Verder de dingen 

hier in de buurt. De Achterhoek Spektakel Tour is erg leuk.’

Tekst en foto’s: Leo Tholhuijsen

‘Ik mis hier niks’
De cultuurconsumptie van de inwoners van Drempt, Hummelo en Keppel is divers. Die gaat van 

bezoeken aan Pontifi caal in Hummelo en Normaal in Toldijk tot stedentrips, een bezoek aan het 

Groninger Museum tot aan het Openluchtmuseum in Arnhem en het Airborne Museum in 

Oosterbeek. Niemand klaagt over aanbod of beschikbaarheid.
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‘Schouwburgabonnement was 

voorwaarde van Jeannette’

Naam: Frank van Doren (58) en 

Jeannette Baart (58) 

Woonplaats: Zomerweg, Achter-

Drempt

Frank en Jeannette hebben een schouwburgabonnement bij 

Amphion in Doetinchem. ‘Ik geloof dat het reserveringen zijn voor 

zes à acht voorstellingen’, vertelt Frank.

‘Het is meestal vrij gevarieerd, ik heb een lichte voorkeur voor 

cabaret. Toneel interesseert me ook. Het bevalt ons goed. De 

toneelstukken zijn verrassend.’ Frank en Jeannette zijn eigenaar van 

Ars Longa in Achter-Drempt, waar men terecht kan voor kasten 

(vooral via internet), tuinmeubelen, thee- en beeldentuin, potten en 

aardewerk. Het betekent werken aan huis.’

‘Dat abonnement op de schouwburg was voor Jeannette dan 

ook als het ware een voorwaarde toen ze hier kwam wonen. Het 

cultuuraanbod is hier op het platteland anders dan in de buurt van 

Nijmegen, waar ze vandaan komt.’

De twee hebben een museumjaarkaart en bezoeken met enige 

regelmaat musea in Deventer, Nijmegen, Kröller-Müller op de 

Veluwe en het Museum voor Moderne Kunst Arnhem. Af en toe 

bezoeken ze het fi lmhuis in Doesburg.

Frank beschouwt zijn dagelijkse krant, de Volkskrant, ook als cultuur-

brenger.  

‘Aan cultuur, daar doen wij heel weinig aan. Paar keer per jaar naar de schouwburg in Doetin-

chem. Een abonnement op de schouwburg hebben we niet meer. Dat gaat dan zo, het schiet 

er op een gegeven moment bij in. Zou eigenlijk wel weer meer moeten zijn. Laatst zijn we nog 

wel in het nieuwe Amphion naar het Open Podium geweest, naar de buurman wezen kijken. 

Die zingt in een paar koortjes. Als we met de fi ets of met de camper onderweg zijn en we 

komen toevallig een museum tegen, gaan we dat ook wel bekijken. Dat is meestal wel leuk, 

maar actief opzoeken en dan er naar toe, doen we niet. Paar jaar geleden waren we in de buurt 

van Assen en toen hebben we in het museum daar het Chinese Terra Cotta-leger gezien. Het 

Groninger Museum is ook heel erg mooi; misschien niet de tentoonstelling, maar dan toch wel 

het gebouw. Heel mooi, heel bijzonder.’

‘Groninger Museum, prachtig gebouw’

Naam: Willemien Greven (67)

Woonplaats: Hummeloseweg, Laag-Keppel

‘Geen lange paden met schilderijen’ 

Naam: Derk Plagman (20)

Woonplaats: Gildeweg, Voor-Drempt

Derk Plagman vraagt zich af of hij tentfeest 

Pontifi caal in Hummelo ook onder cultuur 

mag rekenen. ‘Oké, nou daar ben ik dan 

ook geweest. Is inderdaad ook wel cultuur, 

misschien met minder bekende groepen als op de grote festivals, 

maar eigenlijk komt het wel op hetzelfde neer: artiesten, drank en 

feesten ...’

Derk bezocht behalve Pontifi caal dit jaar Pinkpop in Landgraaf (L) 

en ook de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. ‘Ja en verder zo af en toe 

naar de bioscoop in Arnhem en in Zutphen. Ik kan niet zeggen dat 

een speciaal type fi lm me interesseert. Het gaat er om wat er draait 

en wie er met je mee naar toe wil. En het verhaal moet de moeite 

waard zijn natuurlijk.’

Als hij op vakantie is dan wil Derk als de gelegenheid zich voordoet, 

ook nog wel een museum of bijzonder gebouw bezoeken. Deze 

zomer stond Zuid-Frankrijk inclusief een uitstapje naar Barcelona op 

het programma. ‘Dan ga je daar de gebouwen van Gaudí natuurlijk 

ook wel even bekijken. Vorig jaar hebben we met vrienden Parijs 

bekeken toen we er langs kwamen.’

Als het gaat om te bezoeken musea, dan moeten die wel interactief 

zijn, er moet wat te beleven zijn. ‘Geen lange paden met 

schilderijen. Het Openluchtmuseum in Arnhem is leuk, net als Nemo 

in Amsterdam.’

‘Kinderen drijfveer voor 

cultuurconsumptie’

Naam: Gerard (43) en 

Yvonne (41) Herberts

Woonplaats: Barlhammerweg, Eldrik

Gerard en Yvonne Herberts zijn geen 

actieve cultuurconsumenten. De kinderen en meer nog het boven-

gemiddeld grote melkveebedrijf slokken de aandacht goeddeels op. 

Al moet gezegd dat nu de kinderen wat ouder worden, ze er voor 

zorgen dat ook de ouders wat vaker in de bioscoop komen. Wel fi lms 

voor de kinderen. ‘Laatst een jeugdfi lm van iets met Shadow en Pony’s’, 

vertelt Gerard. ‘Heel precies weet ik het ook niet meer. De oudste gaat 

nu naar de middelbare school in Doetinchem, dat zal op dit vlak ook 

wel weer het een en ander met zich meebrengen.’ Als het gaat om 

museumbezoek, komt met het Openluchtmuseum in Arnhem in één 

adem ook de dierentuin aan de orde. Ook hier blijkt het willen laten 

zien aan de kinderen in zekere zin de motivering te zijn. Afgelopen 

maart waren Gerard en Yvonne bij Ilse de Lange in het Gelredome. In 

zijn jonge jaren was Gerard frequent bezoeker van Normaal concerten. 

Waarbij hij wel gezegd wil hebben dat hij een van de eersten was, 

zo niet de eerste, om met trekker en veewagen naar Toldijk te rijden. 

Via Yvonne’s werk in Nijmegen doen de twee bij gelegenheid wat 

Nijmeegse cultuur op in de vorm van een stadwandeling met gids tot 

een bezoek aan het Nationaal Fietsmuseum.

‘Films liefst met actie en een goed 

verhaal’

Naam: Daan Oortgiesen (21)

Woonplaats: Kerkstraat, Voor-Drempt

‘Hoe ik de cultuur van Pontifi caal moet 

omschrijven? Uhh, boerencultuur, Achter-

hoeks, veel bier en gezelligheid. Je kunt zeggen een cultuur van 

recht voor z’n raap. Ik ga daar voor de gezelligheid heen, daar zie 

ik mijn vrienden. Maar naar de Zwarte Cross ga ik niet, dat is niet 

mijn muziek. Zelf hou ik meer van dance en house; afgelopen 9 juli 

ben ik naar Dreamfi elds geweest, een festival met die muziek op 

Rhederlaag bij Giesbeek.‘ 

Verder, als het gaat om cultuurbeleving, verkiest Daan Oortgiesen 

de bioscoop boven het theater. Naar het theater gaat hij niet. Qua 

fi lms kiest hij voor de categorie ‘actie met een goed verhaal’. ‘Geen 

science fi ction, een beetje verzonnen mag natuurlijk wel. Voor-

beelden? De Harry Potter-serie, Pirates of the Caribbean.’ Waarbij 

zij vermeld dat Daan in toenemende mate fi lms downloadt en ze 

thuis bekijkt. ‘Relaxed om ze thuis op mijn gemak te bekijken.’

Op vakantie - jongerenreizen, wintersport - waardeert Daan de 

andere culturen die hij bezoekt. Maar hij zal van de gelegenheid 

geen gebruik maken om oude kathedralen of musea te bezoeken. 

‘Ik zie ze, vind ze mooi, maar zal er niet binnengaan. Ik ben niet 

gelovig en ik zeg maar zo: ik leef in deze tijd.’ 

‘Ik mis hier niks’
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Patrick Verheij: ‘Traditie en vernieuwing  
gaan prima samen’

Nieuw sponsor- 

beleid HC’03  

werpt eerste 

vruchten af...

Tekst: Richard Kok

Foto’s: Wim van Hof 
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HC’03 heeft een nieuw sponsor-

beleid. Een eigentijds beleid met 

ruimte voor tradities. Jongste loot 

aan de sponsorboom is de  

business club. Geestelijk vader van 

het sponsorbeleid is Patrick Verheij. 

Een man met een missie en  

een verhaal.

Een reclamebord langs het veld, een advertentie in het clubblad 

en een bedrijfsnaam op een voetbalshirt. Beproefde sponsor-

methodes waarmee voetbalverenigingen hun begroting rond 

proberen te krijgen. Jaarlijks is het stoeien. Jaarlijks is het gaten 

vullen. Jaarlijks is het met een vragend oog kijken naar de 

gemeente. Maar die gemeente springt financieel niet langer bij 

en zet in op privatisering. Verenigingen moeten meer hun eigen 

broek ophouden, zeker nu er een fikse bezuinigingswind waait 

vanuit Den Haag.

Dit beeld, voor velen een spookbeeld, vormt de context waarbin-

nen sportverenigingen in de toekomst moeten opereren. Zo 

ook bij HC’03. Het heeft de sponsorcommissie van de fusieclub 

vroegtijdig aan het denken gezet en de uitkomst daarvan vormt 

de voedingsbodem voor het huidige, proactieve sponsorbeleid.

Het sponsorbeleid van HC’03 drijft op drie kurken: particulieren 

(in de vorm van de Club van 50), communicatie (De Hessencom-

binatie) en bedrijven (business club). Deze drie pijlers moeten 

uitgroeien tot een duurzame inkomstenbron voor de vereniging. 

Daarnaast zijn er nog tal van acties en evenementen om versneld 

te groeien in inkomsten en ledenaantal, en ter versterking van 

het imago van de club. En uiteraard blijven ook de reclamebor-

den en shirtsponsors belangrijke bronnen van inkomsten.

Aan het hoofd van het huidige sponsorbeleid staat Patrick 

Verheij. Hij trekt de sponsorkar nu bijna vijf jaar. Na veel 

vergaderen en nadenken was het nota bene voormalig Vitesse-

topman Karel Aalbers die Verheij het laatste zetje gaf naar een 

eigentijds en onderscheidend sponsorbeleid.

Inkomstenbron

‘Karel Aalbers was een paar jaar geleden gastspreker tijdens onze 

sponsoravond in de IJsselhoeve. Hij vertelde dat we als clubs zo 

weinig met de sponsors doen. Dat het af en toe zo emotieloos 

is. Hij wees op tal van mogelijkheden, zoals het vormen van een 

fysieke schakel tussen bedrijven onderling. Dus de club in de 

faciliterende rol ten behoeve van de sponsors. Die uitspraken van 

Aalbers hebben ons aan het denken gezet. Vooral over de moge-

lijkheden die wij als vereniging kunnen bieden aan bedrijven en 

organisaties.’

HC’03 telt meer dan tweehonderd sponsors, samen goed voor 

een inkomstenbron van zo’n 75.000 euro per jaar. De helft van de 

geldschieters vindt een reclamebord langs het veld prima. De an-

dere helft staat open voor nieuwe activiteiten en mogelijkheden. 
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Electra de luxe 1 in 3

De ene dag wilt u fietsen om u in te spannen. De andere 
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Dag en nacht bereikbaar 

tel.: 0313-474909

Rouwcentrum:  Meipoortstraat 74, Doesburg
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Verheij: ‘Er moet ruimte zijn voor tradities en voor vernieuwing. 

Dat gaat prima samen. Je ziet dat een groeiend aantal sponsors 

zegt: ‘Leuk dat ik een mail krijg over extra activiteiten’. Voor hen 

wordt betrokkenheid en sociale cohesie belangrijker. We willen 

van HC’03 dan ook dé ontmoetingsplek maken van de oude 

gemeente Hummelo en Keppel. Voor mensen en bedrijven.’

Eerder dit jaar is de business club officieel gelanceerd. Onder 

aanvoering van voorzitter Richard Makarawung uit Laag-Keppel, 

wil deze zakenorganisatie ondernemers bij elkaar brengen en 

fondsen werven voor HC’03. ‘Leden van de business club betalen 

250 euro lidmaatschap per jaar. Daarvoor krijgen ze tal van activi-

teiten. Zo zijn ze onlangs bij Voetbal International tv geweest, de 

live talkshow met Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der 

Gijp. De business club is net begonnen, maar gaat nu al als een 

speer en heeft nog heel veel plannen.’

Toekomstbestendig

Verheij, die in het dagelijks leven een commerciële functie 

vervult bij uitgeefgigant Wegener, spreekt de taal van de 

ondernemer. ‘Ondernemers onderling regelen zaken sneller. Ze 

netwerken en kunnen van elkaar leren. Dat kan bij HC’03, maar 

ook elders. Wij kunnen ze weer in contact brengen met bijvoor-

beeld de business club van De Graafschap waarmee we goede 

contacten hebben. Op deze manier proberen wij als voetbalclub 

lokale ondernemers te helpen’, aldus Verheij.

Naast de business club beschikt HC’03 sinds een jaar over de 

Club van 50. Maximaal 120 leden kunnen deelnemen en betalen 

elk vijftig euro. Voor dat geld krijgen ze een naamsvermelding 

op een groot bord in het clubhuis en wordt een klein deel van 

de jaarlijkse inleg teruggeven middels een feest of een andere 

activiteit. Het grootste deel van het geld gaat naar een gerichte 

bestemming binnen de club. Daarnaast is er De Hessencombi-

natie, deze kwartaaluitgave die eind vorig jaar voor het eerst ver-

scheen, heeft als primair doel communiceren met de leden, maar 

ook met de hele lokale gemeenschap en wil natuurlijk ook een 

paar centjes overhouden voor nieuwe activiteiten op de club.

De grootste uitdaging voor HC’03 is de bouw van een nieuw 

clubgebouw. Gedacht wordt aan een multifunctioneel gebouw. 

Naar verwachting moet het gebouw in het voetbalseizoen 2013-

2014 in gebruik zijn. ‘De gemeente heeft gezegd dat er in de 

dorpskernen gedacht moet worden aan meer multifunctionali-

teit van gebouwen. We zijn dan ook in gesprek met volleybalclub 

Focus, het kerkbestuur en de ponyclub om dingen samen te 

doen. We willen een toekomstbestendige vereniging zijn en iets 

betekenen voor de gemeenschap. Daar hoort een goed club-

gebouw bij. De start van de bouw staat gepland in het seizoen 

2012-2013. Een jaar later moet alles klaar zijn.’

Maatschappelijk belang

Na begin dit jaar het kleedkamercomplex te hebben gereali-

seerd, wordt het nieuwe clubgebouw het hoofddoel voor de 

komende jaren. Maar voor Verheij is er een groter doel: ‘We 

zitten in de haarvaten van de samenleving en willen echt iets 

betekenen voor de gemeenschap. We willen van maatschap-

pelijk belang zijn en onze verantwoording nemen. Misschien 

kunnen we in overleg met de gemeente mensen uit een sociaal 

isolement halen. Er is altijd wel wat te doen op het sportcomplex. 

Ik steek niet onder stoelen of banken dat wij de mooiste club van 

Gelderland willen worden, waar veiligheid, sport en gezelligheid 

voorop staan.’

Dit voetbalseizoen is de horeca een speerpunt. Het assortiment 

in de kantine wordt verbreed en kwaliteit en service zijn de 

toverwoorden. Verheij denkt aan het gezellig inrichten van het 

terras, aan koffie uit een kop en drank uit een glas. ‘Plastic bekers 

worden alleen nog met buitenactiviteiten ingezet. We gaan voor 

service en kwaliteit. Waarom niet frites met karbonade en een 

groene salade als plateservice aanbieden? Of een lekkere kop 

erwtensoep in de winter? De omzet in de kantine moet omhoog: 

in kwaliteit, niet met hogere prijzen.’

De geboren netwerker Verheij is creatief en kijkt graag in de keu-

ken van andere verenigingen om zich te laten inspireren. ‘Laatst 

hebben we SDOUC in Ulft bezocht. Die hebben de hockeysport 

omarmd. Daar zie je andere leden, nieuwe leden en nieuwe 

sponsors. Die kruisbestuiving betekent bij ons bijvoorbeeld 

samenwerken met de golfvereniging. Samenwerken en je laten 

inspireren brengt je op een hoger plan.’

Trots

Dit jaar loopt de termijn van Verheij als sponsorcoördinator af. 

Hij hoopt op nog eens vijf jaar want er valt nog veel te realiseren. 

Waar komt die drive vandaan om wekelijks vele uren te steken in 

HC’03. ‘Als ik er niet meer ben, wil ik iets betekend hebben voor 

de maatschappij, zowel zakelijk als privé. Ik ben er trots op wan-

neer mensen zeggen dat het bij HC’03 bruist. Als mijn ambtster-

mijn in 2016 erop zit en ik het stokje overdraag, hoop ik dat het 

alle inspanningen waard is geweest. Zelf zie ik me als een gever. 

Ik geef meer dan dat ik neem. Dat vind ik belangrijk in het leven. 

Daarmee kom je in mijn ogen vooruit. Zowel binnen de krijtlijnen 

als daarbuiten.’
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Hippisch 
Centrum 
Groot-Zande
Waar pensionstalling meer 
is dan alleen een ruime 
schone stal

We zijn op zoek naar Hippisch Centrum Groot-Zande in 

Hummelo. Onderweg maar eens gevraagd aan een 

willekeurige voorbijganger. ‘Een hippisch centrum? 

…in Hummelo? Dat weet ik niet. Maar aan de Rijksweg, 

zo’n 300 meter na de Hummelse Draai, daar is wel een 

manege Groot-Zande.’

We volgen de aangegeven richting en inderdaad, bij de 

toegangsweg staat op een mooi rood bord Groot-Zande 

Hippisch Centrum Hummelo vermeld. Aan het eind van 

de oprit een prachtig, groot, nieuw complex. Met op de 

parkeerplaats paardentrailers en een grote paarden-

vrachtwagen. We zijn op het juiste adres aangekomen. 

Het is hier een en al bedrijvigheid. Buiten wordt een 

privéles gegeven. Bij de wasplaats en bij de stallen wordt 

gewassen, gepoetst en geborsteld, binnen rijden enkele 

ruiters en boven zit men aan de koffi  e. 
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Een familiebedrijf van en voor paardenliefhebbers 

In 1972 hebben Dick (61) en Toos (60) Brinksma, beiden paardenliefhebber en ervaren 

ruiters, de manege overgenomen. Aanvankelijk als een manege met eigen (les)paarden, 

waar paardenliefhebbers konden komen rijden en les konden krijgen. Samen verzorgden 

Toos en Dick alle lessen. Overigens hebben zij zelf tijdens hun opleiding in Deurne onder 

meer les gehad van Ernest van Loon, een grote naam in de paardensport. Inmiddels heb-

ben veel oud-leerlingen van de Brinksma’s ook hun weg gevonden in de hippische we-

reld. Daaronder eigenaren van gerenommeerde bedrijven, o.a. in Zwitserland en Amerika. 

Nog steeds komen er leerlingen van heinde en ver voor dressuur of springinstructie, die 

tegenwoordig steeds meer wordt gegeven door dochter Gwen Brinksma en haar partner 

Wilbert van Diest. Net als Dick en Toos zijn zij in het bezit van het instructeurdiploma van 

de Nederlandse Hippische Beroepsopleiding te Deurne. Ook zoon Bas en vriendin Jessica 

dragen hun steentje bij in het familiebedrijf en zijn actief in de stal alsook in de horeca.

Sinds 2002 is Groot-Zande geen manege meer, maar een pension-, africhtings- en instruc-

tiestal, en de benaming hippisch centrum meer dan waard. Wie hier een paard in stalling 

geeft, krijgt er een servicepakket bij. Dit houdt in dat de eigenaar en de pensionhouders 

de zorg voor het paard delen. Er wordt gevoerd en de stal wordt verzorgd. De eigenaar 

kan altijd met een gerust hart een of meerdere dagen weg, de pensionhouders zorgen 

dan volledig voor het paard, inclusief de nodige dagelijkse beweging. Daarnaast geeft het 

servicepakket recht op groepslessen en vrij gebruik van alle voorzieningen waarover de 

accommodatie beschikt. 

Inmiddels zijn Gwen en Wilbert volledig opgenomen in het familiebedrijf. Samen heb-

ben de vier eigenaren veel expertise in huis en ruime ervaring in alle disciplines van de 

paardensport, zowel nationaal als internationaal. Zowel Gwen als Wilbert brengen diverse 

paarden uit in de wedstrijdsport. Gwen in de dressuur en Wilbert – zelf een verdienstelijk 

springruiter – doet dit bij het onderdeel springen. Gwen hoopt dit jaar met haar eigen 

paard Nirwana uit te komen in de Grand Prix, het hoogste dressuurniveau.

Groot-Zande, een modern en veelzijdig bedrijf

In november 2005 werd het bedrijf getroff en door een ramp. Door hevige sneeuwval 

stortte het dak boven de binnenrijbaan volledig in. Als door een wonder deden zich geen 

persoonlijke ongelukken voor en ook de paarden bleven ongedeerd. Op deze manier het 

landelijke nieuws halen was overigens minder plezierig. 

Al snel werden plannen gemaakt voor herbouw en in november 2006 volgde de herope-

ning van een prachtige, moderne ruitersportvoorziening. Er zijn nu veertig stallen waar-

van er twintig in gebruik zijn door particulieren met een eigen paard. De andere twintig 

stallen zijn voor de paarden waar Gwen en Wilbert dagelijks beroepsmatig mee aan het 

werk zijn, daarbij geassisteerd door Hermien Peters. Hierbij gaat het om het africhten van 

paarden, het zadelmak maken, het klaarmaken voor de keuring en het uitbrengen van 

paarden in wedstrijden. Daarnaast kan men bij Groot-Zande terecht voor dressuur- en 

springles, aan- of verkoopadvies en wedstrijdbegeleiding. En mocht u gedragsproblemen 

hebben met uw paard of ontbreekt na een blessure de extra benodigde tijd voor herstel, 

dan bent u bij Groot-Zande aan het goede adres. Zoals wij hier heel veel te bieden heb-

ben als het om uw paard gaat!

Inmiddels zijn de rijvereniging Doetinchem en de ponyclub De Hessenruiters samenge-

gaan in Rijvereniging Hummelo, met Groot-Zande als thuisbasis.

Bij het toch al veelzijdige bedrijf ligt het accent niet alleen op de paardensport. Op de 

minicamping – een prachtig en rustig gelegen, groot grasveld naast de manege – kan 

worden gekampeerd. En het gezellig ingerichte horecagedeelte biedt extra 

mogelijkheden, bijvoorbeeld voor het geven van een (familie)feestje of 

het houden van een kaartavond.

Hippisch Centrum Groot-Zande is een levendig bedrijf waar zeven dagen 

per week vele paardenliefhebbers elkaar treff en en op verschillende 

niveaus en disciplines hun sport beoefenen. Dit alles onder leiding van 

enthousiaste en bovenal ervaren, gediplomeerde instructeurs. Uit de verre 

omtrek weet menig paardenliefhebber de weg naar Groot-Zande dan ook 

te vinden. 

advertorial

Hippisch Centrum Groot-Zande

Rijksweg 124

6999 EB Hummelo

Telefoon: (0314) 38 12 64

E-mail: info@groot-zande.nl   

website : www.groot-zande.nl
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Gedurende de zomerperiode komen veel mensen van elders naar hier om vaak op actieve wijze 

onze streek te ontdekken en te genieten van de rust, de ruimte en de natuur.

Je komt ze o.a. tegen op Siebieverden, Jena, onderweg bij de molen in Laag-Keppel of voor een 

korte tussenstop op een particulier adres in Hummelo.

Nergens ben je zo ‘buiten’ als op een camping. Zeker als deze 

in ons buitengebied ligt en zoals Siebieverden tussen de 

akkers en weilanden langs de Oude IJssel. En als het gaat om 

een rustige camping met goede sanitaire voorzieningen, rui-

me standplaatsen en veilige speelmogelijkheden, dan wordt 

die verblijfsmogelijkheid door velen extra gewaardeerd. 

Helga Bloem (65) en Jos Sondaal (66) uit Driebergen – bei-

den werkzaam geweest in het onderwijs – komen sinds de zo-

mer van 2004 regelmatig op Siebieverden, de minicamping (15 

plaatsen) van Freek en Silvia Frederiks aan de IJsselweg in Eldrik. 

‘Via internet waren we op een zaterdag met onze caravan neer-

gestreken op een camping in Wehl, maar op zondagavond bleek 

dat de snelweg met al het vrachtverkeer wel erg dichtbij lag. 

Gelukkig ontdekten we op maandag Siebieverden en sindsdien 

komen we hier jaarlijks van eind april tot half september, steeds 

voor een verblijf van een paar dagen. Vooral als de avonden zo 

lang zijn is het hier heerlijk. Bij vertrek zet Freek onze caravan 

terug in de loods en we bellen iedere keer om onze komst aan te 

kondigen. Om groepsvorming of juist afzondering tegen te gaan 

is hier de stelregel: niemand een vaste staanplaats.’

‘Wat hier zo trekt? De sfeer is gezellig en informeel. Het is nu vol, 

met veel gezinnen en kinderen. Maar binnen een dag kennen 

Freek en Silvia alle kinderen bij naam en dat geeft duidelijk-

heid, ruimte én grenzen. Zelf wonen we ook in het groen, maar 

meer in het bos. De rust en de ruimte hier, het ver weg kunnen 

Vakantiegangers uit 
alle windstreken

Wat Hummelo en Keppel 
zo aantrekkelijk maakt 
voor ‘vreemdelingen’ 

kijken, trekt ons. We zijn geen 

echte wandelaars, maar fi etsen 

veel en het fi etsroutenetwerk 

met de knooppunten is heel 

handig. Via mooie routes kunnen 

we alle kanten op en ontdek je 

zoveel meer dan per auto. Zo 

kwamen we laatst terecht in het 

prachtige kerkje in Vierakker en 

troff en daar iemand die ons veel 

wist te vertellen en niet van die 

geijkte dingen. Onlangs zijn we 

naar Zutphen geweest, o.a. naar 

een prachtige tentoonstelling in 

het stedelijk museum met werk 

van Kees Verwey. En ieder jaar kijken we uit naar het concert op 

Koninginnedag van het koor Opera Gelderland-Oost in de Anto-

niuskapel in Doesburg. Zoals onze kleinzoon Tijmen (9) niet kan 

wachten tot we hem in de zomervakantie een week meenemen 

naar hier. Dán komen we de camping niet af. Althans hij heeft 

daar geen enkele behoefte aan en speelt de hele dag met Stein 

(10) en Sjoerd (8), de zoons van Freek en Silvia. En mogen wij van 

hem een uurtje weg om te fi etsen. 

Kortom: we genieten, ook van een goede gezondheid. 

We zeggen vaak tegen elkaar: nú en niet straks.’

Helga en Jos bij de  Pipowagen, 

favoriete speelplek van kleinzoon Tijmen.

gast te zijn en kende de 

Tekst: Josée Postmaa

Foto’s: diverse fotografen 
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‘Ik hoor niet tot de 

doelgroep’, lacht 

Mirjam Klein Heren-

brink (48), ‘ik kom 

uit Angerlo’. Des te 

meer reden om te 

vragen waarom zij op 

Siebieverden staat. 

Mirjam blijkt al voor het 

zesde jaar hier zomers 

ruim drie weken vaste 

gast te zijn en kende de 

boerderij omdat ze er 

altijd aardappels haalt. 

‘Mijn man is loonwerker en werkt het liefst. Werken is zijn hobby. 

Hij houdt niet zo van kamperen, tenminste niet van de hele dag 

voor de tent zitten. Maar dit vindt hij prima, hij gaat van hieruit 

naar zijn werk en ’s avonds zijn we als gezin weer compleet. Onze 

kinderen hebben beiden hun (buitenlandse) vakantie er al opzit-

ten en doen nu vakantiewerk: dochter Hanneke in Doesburg 

en zoon Bas gaat met mijn man mee. Zij zouden van ons ook in 

Angerlo mogen blijven, maar dit vinden ze gezelliger. 

Ik vind het hier ideaal: de huisdieren (twee poesen en een cavia) 

zijn mee, als het moet kan ik voor de was of de post naar huis, 

met de fi ets doe ik boodschappen in Wehl of Hummelo en ver-

der kan ik wandelen, lekker lezen en zorg ik dat we kunnen eten 

als iedereen weer thuiskomt. 

Ik ben oppasmoeder van vijf kinderen. Twee van de drie gezin-

nen zijn alweer terug van vakantie en af en toe komen de kinde-

ren nu een dagje hierheen. Vinden ze fi jn en ik ook.’

Bij de gezinstent 

van Joep (35) en 

Maartje (36) Keuls 

uit Apeldoorn 

zitten niet alleen 

hun drie kinderen: 

Dalí (6), Isis (5) en 

Julius (1) én de 

hond, maar ook 

een bevriend stel 

met hun eveneens 

jonge kinderen. 

Samen hebben ze de afgelopen week op Siebieverden gekam-

peerd. Vanavond wordt nog een keer samen gegeten en daarna 

vertrekt dit gezin. De familie Keuls blijft nog een week. Joep: ‘Mijn 

ouders kenden deze camping en twee jaar geleden waren we 

hier voor het eerst.’ ‘Vorig jaar lag ik in het kraambed, maar als het 

aan Dalí en Isis had gelegen waren we toen al teruggegaan’, vult 

Maartje aan, ‘ze vinden hier genoeg vriendjes om mee te spelen 

en vanuit onze plek kunnen we ze goed in het oog houden.’ 

Joep: ‘We hebben een eigen bedrijf (decorbouw annex verhuur 

voor tv, theater, evenementen) en Maartje geeft o.a. creatieve 

workshops. We hebben een heel druk leven en dit is voor ons de 

meest relaxte vorm van vakantie: niks moeten, de tijd aan jezelf, 

de kinderen hebben het naar hun zin en als het moet ben ik zo 

in Apeldoorn. Het liefst blijven we op de camping, we hoeven 

niet zo nodig weg. Maar met al die regen de afgelopen dagen 

zijn we twee keer weggegaan: naar Embricana, het zwembad in 

Emmerich en naar de open dag op de IJsboerderij in Hummelo. 

We lopen natuurlijk veel met de hond, en het kleine bos met het 

binnenwater hier dichtbij is prachtig, maar je loopt wel op land-

bouwwegen. Misschien is dat het enige wat hier ontbreekt: 

echte wandelmogelijkheden, nu is het vooral aantrekkelijk 

voor fi etsers en motorrijders. Maar voor nu hebben we het hier 

allemaal erg naar onze zin.’

Camping Jena, gelegen in het uitgestrekte bos- en 

natuurgebied van landgoed Enghuizen, heeft bijna 150 

standplaatsen, zowel voor trekkers als voor seizoenkam-

peerders. Ondanks de tegenvallende zomer staan er toch 

opmerkelijk veel tenten en caravans. Wat opvalt is de rust 

en de relatieve stilte: geen muziek, alleen het enthousi-

aste geroep van spelende kinderen is te horen. 

In de Boomgaard, 

een van de klei-

nere terreinen van 

Jena en wat meer 

afgezonderd, staat 

de mooie De Waard 

tent van Tineke (55) 

en Han van der 

Heijden (57) uit 

Hoogvliet. 

Hij is tandarts. Het 

zijn raskampeerders 

die sinds ruim drie 

weken op Jena 

staan. Eigenlijk was 

een trektocht door Portugal de bedoeling geweest, maar door 

familieomstandigheden werd Hummelo hun vakantiebe-

stemming. Tineke blijkt in Laag-Keppel te zijn geboren, ging 

in Hummelo naar de lagere school en vervolgens naar de 

GSGD in Doetinchem. Haar moeder (88) woont nog altijd in 

Laag-Keppel, maar verblijft na een heupoperatie nu tijdelijk in 

zorghotel De Gouden Leeuw. Tineke: ‘We zijn dus haar mantel-

zorgers, maar trekken er ook veel op uit. ’s Morgens drinken we 

koffi  e bij haar totdat zij gaat eten, daarna pakken wij de auto 

of de vouwfi ets. Toen ze nog in het Slingeland Ziekenhuis lag, 

was er ’s middags bezoektijd en konden we vanuit Jena zo het 

bos doorsteken. 

Inmiddels hebben we al heel wat van de omgeving verkend, 

zowel dichtbij als verder weg: Zutphen, Deventer, Groenlo. En 

hebben we familie opgezocht. Een heel andere vakantie dan 

normaal – meestal trekken we met de tent in Zuid-Europa. 

Gingen we voorheen naar Laag-Keppel, dan bleven we rond 

het huis van mijn moeder. Voor Han is dit echt een leuke 

manier om de Achterhoek te ontdekken en voor mij is het veel 

terugzien van vroeger. We kwamen zelfs oud-klasgenoten van 

mij tegen: Neeltje Huisman-Garretsen op ’t Heekenbroek, en 

Mariëtte Schouten-Diest in Galerie De Bisschop.’

Stien (71) en Gerard (73) Saul 

met hond Donja uit Dieren 

hebben voor het tweede jaar 

een seizoenplaats op Jena. Op 

het Grote Veld hebben ze van 

hun caravan en voortent een 

gezellig, tweede huis gemaakt, 

compleet met bloeiende planten 

en snuisterijen. Alles is aanwezig 

voor een comfortabel, lang verblijf. 

gast te zijn en kende de 

Han: ‘Dit plekje hier heeft wel iets Frans’
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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!

Glasatelier

Van klassiek

tot modern

Uw adres voor:

Glas in lood - Tiffany - Glasfusing 

Gereedschappen - Glasdecoraties  en workshops

Meipoortstraat 23, 6981 DH Doesburg - Tel. 0313-473080 - info@jevaba.nl 

www.jevaba.nl

Uw adres voor:

Glas in lood - Tiffany - Glasfusing - Glas en

Gereedschappen - Glasdecoraties en workshops
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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!

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



Stien is grotendeels aangewezen op rollator en scootmobiel en 

waardeert het dat op Jena ook voor invaliden goede sanitaire 

voorzieningen zijn.

Ze kamperen nu zes jaar, na 32 jaar een motorboot te hebben 

gehad met een ligplaats in Rheden. Na lange vaarvakanties in 

Nederland (Giethoorn, De Weerribben) was het zeker omschake-

len voor ze. Maar na het uitproberen van een caravan zijn ze heel 

content met deze recreatievorm, en de gemoedelijkheid en rust 

van Jena past goed bij hen. Stien geniet van lezen en het buiten 

zijn. Gerard, vroeger vrachtwagenchauff eur, wandelt rond met de 

hond, maakt een praatje, rommelt wat in en om de caravan. Sa-

men doen ze boodschappen bij de Spar Janssen of in Hengelo. 

Deze zomer hebben ze alle weertypen meegemaakt en dat geeft 

een speciaal soort verbondenheid met de andere kampeerders 

op het veld. Velen daarvan staan hier soms al jaren en komen uit 

alle windstreken. 

Al met al een tevreden en gezellig echtpaar dat, als het meezit, 

nog vele jaren op Jena wil terugkomen.

Het is rond het middaguur als Rineke Mudde (57) en Harm 

Klaibeda (60) bij de molen in Laag-Keppel aankomen. Rineke is 

logopediste en Harm leidinggevende bij het Bureau Jeugdzorg 

in Rotterdam. Vandaag hebben ze een vrije dag genomen. Korte 

broek, wandelschoenen, rugzak en wandelstokken getuigen 

van een sportief stel mensen. Dat blijkt: vanuit hun woonplaats 

Utrecht zijn ze vanmorgen naar Achter-Drempt gereden, hebben 

de auto in de Tellingstraat neergezet en begonnen tegen half 

elf aan de rondwandeling Oude IJsselvallei, onderdeel van het 

Hanzestedenpad (LAW-streekpad 11). Het eerste deel ging door 

natuurgebied ’t Heekenbroek, langs de golfbaan, door het bos 

en via de Oude Zutphenseweg en Hummeloseweg kwamen ze 

bij de Rijksweg uit en hadden bij de dode arm van de Oude IJssel 

mooi zicht op Kasteel Keppel. Straks vervolgen ze de wandeling 

van circa 20 km over het nieuwe fi etspad langs het water en den-

ken rond half drie via Angerlo in Doesburg aan te komen. Na een 

late lunch gaan ze dan weer terug naar de auto. Mogelijk knopen 

ze er nog een bezoekje aan de wijnboerderij aan vast.  

Ze wandelen zeker eens per twee weken. Soms twee of drie 

dagen achtereen en overnachten dan in een hotelletje. Ze schaf-

fen meerdere wandelgidsjes tegelijk aan en zo komen ze de ene 

keer in Zeeland en een andere keer in Overijssel terecht. ‘Het is 

een leuke manier om Nederland te ontdekken en brengt je op 

plekken waar je anders nooit komt: ergens op een boerenmarkt 

of op een schuttersfeest in Limburg.’ Vandaag werden ze verrast 

door de afwisseling van het landschap en de rust. ‘In het bos 

kwamen we echt niemand tegen.’

Nadat Ans Minor de foto heeft gemaakt en ze nog wat wandel-

wetenswaardigheden met elkaar hebben uitgewisseld, gaan de 

rugzakken weer op en vervolgen Rineke en Harm hun weg.

Toeristen komen voor een dagje naar Hummelo en Kep-

pel of blijven er overnachten. Naast kamperen of een 

hotelovernachting kan dat ook op een particulier adres. 

Vrienden op de Fiets – een non-profi t organisatie die het 

recreatief fi etsen en wandelen wil bevorderen – biedt een 

netwerk van particuliere gastadressen in Nederland, België 

en het grensgebied met Duitsland, waar voor een relatief 

gering bedrag overnacht en ontbeten kan worden. Deze 

particulieren vinden het leuk gasten te ontvangen die op 

trektocht zijn en omgekeerd waarderen de leden de gast-

vrijheid en persoonlijke ontvangst op de gastadressen. 

Het is eind van de 

middag als de in 

Geertruidenberg 

wonende Wim (56) 

en Betty (55) van 

Gils in Hummelo 

worden verwelkomd 

door Rob en Cobie te 

Nijenhuis. In hun huis 

aan De Brouwerij zul-

len Wim en Betty een 

nacht overblijven om 

morgen hun meer-

daagse fi etstocht  te 

vervolgen. Ze komen nu van Wamel (bij Tiel) en zijn op weg 

naar Eibergen, waar ze twee nachten bij een oude schoolvrien-

din van Betty zullen logeren. Het plan is om maandag terug te 

fi etsen naar Geertruidenberg en dan een tussenstop te maken 

in Brummen. 

In de tuin bij Rob en Cobie worden ervaringen uitgewisseld. 

Vanmorgen zijn Wim en Betty door de Betuwe naar Huissen 

gefi etst, daar met het veer de Nederrijn overgestoken naar Loo 

en via Duiven kwamen ze in Angerlo terecht. En via Eldrik en het 

nieuwe fi etspad naar de brug van Laag-Keppel kwamen ze uit 

in Hummelo. Vandaag en gisteren waren het tochten van rond 

de 75 kilometer en ze zijn enthousiast over de route die ze via 

de knooppunten hebben gefi etst. Morgen zullen ze via de Wit-

tebrink Hummelo weer verlaten en richting Zelhem fi etsen. 

Ook thuis fi etsen ze veel en maken tochten van zo’n 35 km. 

‘Vanuit Geertruidenberg kun je alle kanten op en net als hier 

is het heel afwisselend. Met de fi ets zie je veel, ben je lekker 

buiten bezig, het is ontspannend en geeft een groot gevoel van 

vrijheid. Je komt nu op plekken waar je met de auto langs vliegt 

en die dan voor je verborgen zouden blijven.’ 

Wim is sinds anderhalf jaar met functioneel leeftijdsontslag. 

Werkte bij Rijkswaterstaat als scheepvaartverkeersleider. Is 

inmiddels actief op het water, bij een rondvaartbedrijf in de 

Biesbosch. Ook Betty is gestopt met betaald werk; zij was 

ziekenverzorgende in een verpleeghuis. Past nu veel op de 

kleinkinderen. 

Wim en Betty in de 

gastenkamer aan 

De Brouwerij

naar Steef

53De Hessencombinatie | september 2011

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.



Jonge Dremptenaar zet zich in verre landen in voor de medemens

De missie 
van Jasper 
Nickmann

Tekst: Pieter de Leeuw 

Foto’s: Wim van Hof en eigen collectie Jasper Nickmann
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Drie jaar geleden ging hij voor het eerst. De bestemming was 

het Zuid-Amerikaanse Ecuador. Jasper is er eerlijk over: ‘Ik wilde 

eigenlijk gewoon reizen, een stukje van de wereld zien. Via een 

ex-vriendinnetje kwam ik in contact met de organisatie World 

Servants, een christelijke organisatie die huizen, scholen en 

klinieken bouwt in ontwikkelingslanden. Nou ben ik zelf niet 

godsdienstig, maar ik dacht: ach, op deze manier kan ik op reis 

en doe ik ook nog iets goeds. Twee vliegen in één klap.’

Met een groep van 35 andere Nederlanders bouwde hij in 

het plaatsje Chafl u in drie weken tijd een soort dorpscentrum 

annex handelshuisje annex school. ‘Lichamelijk was het erg 

zwaar, bij een temperatuur van een graad of dertig en een 

luchtvochtigheid van 90 procent. In die drie weken viel ik 5 

kilo af’, vertelt Jasper. ‘Maar ik leerde het land wel beter kennen 

dan de toeristen die er in bussen doorheen trekken en weinig 

in contact komen met de bevolking. Wij waren drie weken 

onder de mensen en dan begin je ook een beetje te begrijpen 

wat er speelt. En in de weekeinden hadden we de kans om 

toeristische tripjes te maken: walvissen kijken, de jungle in, 

naar de evenaar. Dus ik heb ook nog wat van het land gezien.’

Jasper moest zijn reis zelf betalen. Het geld ervoor sprokkelde 

hij bij elkaar met acties. Zo hield de Gildeschool in Drempt een 

sponsorloop voor hem. Dat leverde een substantieel bedrag 

op. 

Voor hij vertrok hield hij een presentatie op de school om te 

vertellen wat hij ging doen in Ecuador. En na terugkeer van 

zijn reis liet hij zien wat er met het geld was gebeurd. ‘De 

kinderen op straat in Drempt herkennen mij daar nu nog van. 

Hartstikke leuk.’

Het gebouwtje in Chafl u werd casco, maar wel gestuukt 

opgeleverd en afgebouwd door de bevolking. ‘Ja, dat stucwerk 

hebben we ook gedaan. Dus je leert er nog wat van ook. Hoe-

wel, als je in Nederland een huis zo zou opleveren, dan zou het 

stucwerk waarschijnlijk meteen weer van de muren moeten. 

Gelukkig kijken de mensen daar niet zo nauw.’

Jasper herinnert zich ook nog een collectieve diarreeaanval bij 

alle Nederlanders. ‘De dorpsbevolking van Chafl u kookte elke 

dag voor ons. De groente werd gewoon gewassen in de rivier. 

En daar kunnen wij niet tegen, hè’, lacht hij. 

Ondanks het lichamelijke ongerief, kreeg de jeugdige Dremp-

tenaar de smaak van het reizen en werken voor een goed doel 

te pakken. 

‘Bij het volgende project wilde ik niet meer bouwen. Het leek 

me leuker iets met mensen te doen.’ Dat past ook beter bij 

Jaspers dagelijkse activiteiten in Nederland. 

‘Mijn vrienden in Drempt kan ik niet 

missen. Ik zal hier niet snel vertrekken.’

Jasper Nickmann lijkt op het eerste gezicht 

een doodnormale Achterhoekse kerel 

van 24. Zijn vriendengroep in zijn woon-

plaats Drempt is hem heilig: samen bier 

drinken en plezier maken. Op één punt 

verschilt Jasper van veel leeftijdgenoten: 

hij besteedt een deel van zijn leven aan 

het werken voor goede doelen in een ver 

buitenland. 

Jasper Nickmann met kinderen van het Palm Tree Care Center in 

Durban waar hij in 2010 heeft gewerkt. 
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Iets te vieren?

Ook voor buffetten kunt u uitstekend bij ons terecht !

Bij u thuis of op locatie. 

De Worstepinne, keurslager
Ooipoortstraat 30, 6981 DV  Doesburg

Tel: 0313-472314 fax: 0313-479166

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

Kijk voor meer info op www.worstepinne.nl

TTP immerbedrijf
PelgromP

Theo Pelgrom
Hoogstraat 11
7227 ND Toldijk
Tel:  0575 - 452292
Mob:  06 - 53726674

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



Hij heeft een opleiding in het cultureel maat-

schappelijk werk en een baan bij Plattelands-

jongeren Gelderland. Daar ondersteunt hij als 

projectcoördinator plaatselijke verenigingen 

van plattelandsjongeren. 

Vorig jaar vertrok hij in z’n eentje naar Zuid-

Afrika, van eind maart tot half mei. In een 

kindertehuis in een buitenwijk van Durban gaf 

hij les in wiskunde en Afrikaans aan achttien 

aidswezen en adoptiekinderen voor wie de 

moeder niet meer kan zorgen. Hij vond dit 

vrijwilligerswerk via de hulporganisatie Be More. 

Om de trip te financieren, verkocht Jasper 

kerstkaarten en hield hij een benefietavond in 

het Dorpshuis in Drempt. 

‘Werken in een ver land betekent iets voor 

anderen, maar ook voor jezelf. In het Palm 

Tree Care Center in Durban heb ik lesgegeven 

aan kinderen die uitsluitend Engels en Zoeloe 

spreken. Dat ging me goed af. Ik heb daar ook 

van geleerd.’

Het kindertehuis is opgericht door Ros Visagie, 

een vrouw die de handen uit de mouwen is 

gaan steken om Zuid-Afrikaanse straatkinderen 

te helpen. ‘Voor zo iemand heb ik veel respect. 

Ze doet tenminste iets’, zegt Jasper. 

Hij vertelt hoe straatkinderen in Zuid-Afrikaanse 

steden tijdens het WK voetbal bij razzia’s werden 

opgepakt en per bus afgevoerd naar een plek 

ver weg. ‘Dan duurde het dagen voor ze terug 

waren gelopen. Op die manier hadden buiten-

landse bezoekers tijdens de wedstrijden geen 

last van hen.’

Jasper Nickmann heeft alweer een nieuw 

project op stapel staan. Hij wil van half juli  tot 

half augustus 2012 vier weken naar Malawi. In 

het dorp Chinamwali gaat hij zich inzetten voor 

de Chinamwali Aids, Youth and Orphan Care 

Foundation, kortweg Chayof. Hij doet dat weer 

via de hulporganisatie Be More. De reis betaalt 

hij dit keer van zijn eigen geld, maar hij wil iets 

extra’s doen voor het dorp. En daar is geld voor 

nodig. 

Jasper: ‘Ik heb nu al een paar keer een beroep 

gedaan op de bevolking van Drempt, dus dat 

doe ik liever niet meer. Maar er zijn vast nog wel 

andere mogelijkheden om geld in te zamelen 

voor zo’n doel.’ 

Jasper ziet zichzelf niet als een uitzondering on-

der de jeugd van tegenwoordig. Het beeld dat 

de meesten van hen alleen nog geïnteresseerd 

zijn in zichzelf en in materiële zaken, herkent 

hij niet. ‘Er zijn genoeg jongeren die bereid zijn 

goede dingen te doen. Wat dat betreft is het 

niet veel anders dan vroeger, volgens mij. Dat 

jongeren van nu niet zouden deugen, is vooral 

beeldvorming en onwetendheid. Mensen oor-

delen misschien omdat ze een paar raddraaiers 

met dure telefoons en andere spullen op straat 

zien hangen. Jongeren die hun handen uit de 

mouwen steken, zie je niet op straat. Die zijn 

bezig.’

Er zijn inmiddels vergevorderde plannen om in maart 2012 een 

benefietdiner te houden in hotel-restaurant De Gouden Karper in 

Hummelo. Door één of meerdere plekken aan tafel te kopen, kunnen 

bedrijven en particulieren Jasper Nickmann financieel steunen in zijn 

Malawi-project. In de december-uitgave van De Hessencombinatie 

leest u er meer over. 
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     U kunt bij ons 
   terecht voor oa:

• Lunch/diner

• Pizza’s, patat & snacks

• Kinderkook Café

• Verjaardagen

• Hollandse keuken

• Bedrijfs(feesten)

• Zaalhuur

• Vergaderingen

• Catering/barbecue

• Grote speeltuin

Zalencentrum Cafe
Restaurant Cafetaria
Eekstraat 18 Doesburg
Gevestigd op Camping IJsselstrand

0313475282 - 0610648348

IJssel
& CO

Wij zijn het gehele jaar voor u geopend. 

Heeft u speciale wensen laat het 

ons dan even weten.

Graag tot ziens Gina en Patrick Spruit 

Info@ijsselenco.nl   www.ijsselenco.nl

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
Wolfstraat 5 • Toldijk • (0575) 44 13 83

www.vleesboerderijgarritsen.nl

Ambachtelijke 
bereiding van 
vlees en worst, 
balkenbrij, 

hoofdkaas en 
zure zult, e.d.

Welkom op de slachtvisite

12 november

Wittehemelweg 16 

6996 AZ Drempt

a.vanos2@upcmail.nl

Tako van Os
06-51922252

Bestrating         Riolering         Grondwerk
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‘De ark van Noach’ 
in Hoog-Keppel 
geland

De legendarische tocht van Derk Netjes in 1941

‘Leek het die maandag in 1941 werkelijk op de ark van Noach?’, is een van mijn eerste vragen aan Derk Netjes in zijn huis aan de 

Prinsenweg in Hoog-Keppel.‘Nee’, zegt hij, ‘natuurlijk niet.’ Hij kijkt mij aan met een blik die boekdelen spreekt. Wie vraagt er nou 

zoiets. En inderdaad: op de boot die maandag 17 maart 1941 ‘s avonds afmeert aan de oever van de Oude IJssel ter hoogte van 

de boerderij Mulra, staan benedendeks twintig koeien vastgebonden aan speciale ringen maar – buiten een koppel kippen – zijn 

er verder geen andere schepselen zoals bij Noach aan boord. 

Derk Netjes is de agrariër die als laatste op Mulra zijn bedrijf voerde. Hij stopte op zijn vijfenzestigste in 1986 met het boeren 

op deze prachtige boerderij. Ik ben op pad gestuurd om met deze dorpsgenoot te praten over maart 1941. Toen maakte hij de 

legendarische tocht van de ouderlijke boerderij in Oosterholt bij Kampen naar boerderij Mulra aan de Jonker Emilweg in 

Hoog-Keppel. Derk Netjes is inmiddels 90 jaar, maar hij herinnert zich alles nog precies. Ook al zijn er geen foto’s gemaakt:  

de beelden zitten in zijn geheugen gegrift.

Tekst: Rinus G.M. Rabeling en Henk ten Zijthoff

Foto’s: Wim van Hof

We beginnen bij het begin en schrijven 1938. Derk is de boe-

renzoon in het gezin van Hendrik en Arendje Netjes. Het gezin 

bestaat uit nog twee jongere dochters: Aaltje en Berendje. In 

Oosterholt bij de stad Kampen heeft vader Hendrik een bedrijf 

met twintig stuks melkvee, een koppel jongvee plus een aantal 

varkens. Dat lijkt heel wat, maar de situatie is vrijwel uitzichtloos. 

Derk steekt van wal: ‘Bij onze boerderij hadden wij een halve 

hectare grond. En bij elkaar geteld nog eens elf bunder, maar die 

percelen lagen verspreid in de wijde omgeving. Dat betekende 

heen en weer pendelen. Elke dag opnieuw. Daarnaast was vader 

een man van het nabuurschap. Als ik mijn werk af had dan vroeg 

hij me of ik bij buurman X of buurman Y wilde helpen met het 

schoonmaken van de sloten of het maaien van het gras. Ik was 

jong, goed gezond en ging er natuurlijk tegenaan. Maar ik zag 

dat de bedrijfsvoering op weinig grond bij huis en de op afstand 

gelegen percelen niet solide was. Als ik de fakkel zou moeten 

overnemen dan was dit niet de goede basis.’ 

In 1939 – Derk is 18 jaar – stelt hij zijn ouders voor om te stoppen 

in Oosterholt en te emigreren naar de Verenigde Staten. Hij weet 

ook waar hij naar toe wil. ‘Ik had op de landbouwschool goed 

opgelet als het over de Verenigde Staten ging. Ik wilde naar 

Michigan omdat in de lessen werd aangegeven dat die streek 

uitzonderlijk geschikt was voor melkveehouderij. Om me goed 

voor te bereiden op een mogelijke emigratie volgde ik Engelse 

les via Asso in Utrecht, zoiets als de LOI nu.’

Derks ouders hebben het er erg moeilijk mee. Ze zijn verknocht 

aan huis en haard en vooral aan de familiebanden. Ook al zien zij 

dat er iets moet gebeuren om zoon Derk en de dochters ruimte 

te geven. Het zijn geen gemakkelijke gesprekken in Oosterholt. 

Maar er komt hulp. Moeder Arendje heeft een  zwager, die ook 

boer is: Albert van Ittersum. Albert is een vooruitstrevende en 

innovatieve ondernemer. Hij heeft al een melkmachine en dat 

is uitzonderlijk in de streek rond Kampen. En hij heeft een auto. 

Derk: ‘Albert-oom stelde voor om in Nederland een geschikte 

boerderij te zoeken. De familieband speelde daarbij ook een 

rol: zijn vrouw en mijn moeder waren zussen en erg aan elkaar 

gehecht. Na vele zoektochten door Nederland kwamen we een 

keer in de buurt van Arnhem, bij de Johannahoeve. En juist op 

de dag dat we daar waren stond er een advertentie in de ‘Boer-

derij’ van een pachtboerderij in Hoog-Keppel.’ 

Op de terugweg vanuit Arnhem rijden ze er langs. Boerderij 

Mulra staat leeg. Het is begin 1940 en pachter Geerligs van 

Mulra is gemobiliseerd in het Nederlandse leger vanwege de 

oorlogsdreiging vanuit nazi-Duitsland. Zijn twaalf koeien heeft 

hij dan al van de hand gedaan. Voor de bewaking van de brug 

over de Oude IJssel worden af en toe Nederlandse militairen 

ingekwartierd op Mulra. Geerligs heeft de pacht al opgezegd: hij 

wil niet meer terug als boer en wordt later taxateur. Derk: ‘Toen 

we Mulra hadden gezien besloten we om te reageren. We waren 

geïnteresseerd. De boerderij had onder meer twee potstallen: 

eentje voor jongvee en eentje voor schapen en voldoende 

grond om te exploiteren. Het leek ons een bedrijf met goede 

mogelijkheden.’ Vader Hendrik schrijft een brief en dan is het een 

tijdje stil. Totdat Hendrik voor bankzaken in Kampen moet zijn. 

De bankdirecteur neemt hem even apart en fluistert: ‘Wat hoor 

ik nou, gaan jullie verhuizen?’ Derk (lachend): ‘Er bleken inlichtin-

gen te zijn ingewonnen over ons bedrijf in Oosterholt door de 

verpachter van Mulra. We kwamen aanvankelijk op een lijst van 
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’ 

34 gegadigden, dat werden er uiteindelijk drie en toen hoorden 

we dat we als nummer één waren geëindigd. Ik was er erg blij 

mee, ook al moest er een hele hoop worden geregeld.’

Eerst maakt het hele gezin Netjes kennis met de rentmeester en 

met de jachtopziener van Kasteel Rosendael. Dat gebeurt bij café 

De Zwaan in Hoog-Keppel. Derk: ‘Die rentmeester was Schreurs, 

later werd het Kroeze, en mijn vader kon met beiden erg goed 

overweg.’ Ook Albert-oom is mee: hij rijdt het gezin er met zijn 

Ford naartoe. Voor vader Hendrik geen pretje want die heeft 

last van wagenziekte. De kennismaking verloopt positief. Derk 

moet zich van de verpachter nader bekwamen in de akkerbouw, 

want in zijn ogen had een melkveehouder van akkerbouw niet 

voldoende kennis. Het woonhuis staat leeg en het gezin kan er 

zo in. Wel moet de jachtkamer op Mulra worden vrijgehouden. 

Derk heeft ondertussen een oproep voor dienstplicht ontvangen 

en moet zich in augustus 1940 melden bij de luchtdoelartillerie. 

Het gezin zal zich daarom pas begin 1941 vestigen op Mulra.

Een andere afloop dan verwacht!

Op 10 mei 1940 vallen de Duitsers plotseling Nederland binnen 

en door de oorlogsomstandigheden komt de verhuizing van 

Oosterholt naar Hoog-Keppel aanvankelijk op losse schroeven 

te staan. Want hoe breng je have en goed over als je geen 

brandstof hebt? Er staat veel op de bon en zeker brandstof, want 

die is nodig voor de Duitse Wehrmacht. Daartegenover staat dat 

Derk niet meer het leger in hoeft, want dat is door de Duitsers 

bij de bezetting meteen gedemobiliseerd. Derk besluit zijn tijd 

nuttig te besteden voor studie op akkerbouwkundige vraagstuk-

ken. Hoe moet een melkveehouder bijvoorbeeld aardappelen 

verbouwen? Samen met vader Hendrik wordt een stuk land 

gepacht in de Koekoek bij Kampen. ‘Zo drassig als maar kan; nu 

staan er kassen, maar het was natte grond. Ik ging er met onze 

paarden naartoe om te oefenen op het ploegen. Ik had trip-

pelplanken onder de benen van de paarden gebonden zodat ze 

niet wegzakten.’ 

Eind 1940 wordt de verhuizing steeds concreter. De Ortskom-

mandant in Kampen geeft toestemming voor een rantsoen van 

200 liter benzine voor transport. Derk komt dan te weten dat de 

veeboot van Genemuiden, die vee transporteert naar de markt 

van Zwolle, met een dieselmotor is uitgerust. En diesel is op dat 

moment niet op de bon. ‘Benzine teruggeven aan de Duitsers 

vond ik niet zo nodig, dus kozen we voor die veeboot op diesel 

uit Genemuiden. Het melkvee werd met hulp van onze buren 

in Oosterholt in de vroege maandagochtend van 17 maart 1941 

rond de klok van 5 uur iets ten zuiden van Kampen lopend naar 

de IJsseloever geleid en daar in de boot geladen. Om zeven uur 

stoomden we stroomopwaarts de IJssel op richting Deventer, 

Zutphen, Doesburg. Ik zat tijdens de tocht benedendeks en heb 

de hele dag die twintig koeien met de hand gemolken, gevoerd 

en gedrenkt. De melk reikte ik naar de schipper boven aan dek. 

Daar zaten onze kippen, ons beddengoed plus meubilair en 

de containers met het rantsoen van die 200 liter benzine. Ook 

het hooi hadden we meegenomen: eerst hebben we dat laten 

persen en zo konden we het meenemen met onze kunstmest-

voorraad. De varkens gingen niet mee: die hadden we voor ons 

vertrek verkocht.

Het was die dag prachtig weer. Die schipper bakte eieren die 

onze kippen de dag door legden. In Doesburg passeerden we 

tegen de avond de sluis en om half acht ’s avonds kwamen we 

aan bij Mulra. Er was een draaibrug op die plek en daar ston-

den meerdere mensen te kijken naar de boot uit Genemuiden. 

Iemand riep: ‘De Batavieren komen weer in ons land!’ De nieuwe 

buurt stond klaar om ons te helpen het vee op Mulra weer op 

stal te krijgen. Je moet weten dat men in Keppel wel gewend 
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was aan mensen uit andere windstreken. De kanalisatie van de 

Oude IJssel was in volle gang en er waren gravers uit alle delen 

van Nederland. Die zaten in de wijde omtrek ingekwartierd. Ik 

herinner mij dat er na onze aankomst soms wel vier autobussen 

op ons erf stonden om ze te brengen en aan het eind van de dag 

weer op te halen. En om te zorgen dat de gravers voldoende te 

drinken kregen, haalden de waterdragers water bij ons op Mulra.’

Derk noemt een paar families die de avond van 17 maart 1941 

meehelpen om de boot uit te laden: ‘Geerligs van ‘Tussen de 

IJssel’, Bohmer, Smeenk, Wassink, Wijers, Hekkert van ‘De Reuze’. 

Ze stonden allemaal klaar om ons te helpen. En Van Zadelhoff 

had zelfs het land geploegd.’ Hij lacht: ‘Wat zo grappig is: onze 

hulp Jannes uit Oosterholt liep met onze paarden van Oosterholt 

naar Hoog-Keppel. Jannes had voor onderweg een emmer met 

haver mee voor de paarden en zat beurtelings op het ene paard 

en dan op het andere en soms moest hij een stuk lopen. Maar 

hij was drie uur eerder in Keppel dan ik met de boot! Mijn vader 

en moeder en mijn zussen Aaltje en Berendje waren met de 

auto van Albert-oom en dus ook eerder dan ik aangekomen. Een 

week later bracht de boot uit Genemuiden ons jongvee. Die dag 

was er een best pak sneeuw gevallen en de weersomstandighe-

den waren toen een heel stuk minder.’

Na de landing 

Hoe verging het de landverhuizers na de landing op de kust van 

Keppel? ‘Nou’, zegt Derk, ‘vader had serieus rekening gehouden 

met de wens van moeder. Als moeder niet zou kunnen wennen 

dan zouden we zijn teruggegaan. Alle akten waren zo opgesteld 

dat die mogelijkheid openbleef. Zelf ging ik voor een werkstage 

van een aantal maanden naar een boer in Zuidwending bij 

Veendam om mij te bekwamen in de akkerbouw. Dat was een 

goede kennis van Geerligs van ‘Tussen de IJssel’ en ik heb daar 

veel geleerd.’

‘Al na korte tijd bleek dat we nooit meer terug zouden kunnen, 

ook al hadden we het gewild’, gaat hij verder. ‘Moeder kreeg het 

in die oorlogsjaren al snel zwaar te verduren vanwege de vele 

militaire inkwartieringen en de evacués die op Mulra neerstreken. 

Vooral na september 1944, na afloop van de Slag om Arnhem. 

Ze heeft ontzettend hard moeten werken, want het huis zat 

vol ‘vreemd’ volk. Vader werd steeds stiller in de oorlogsjaren, 

mogelijk door de verschrikkelijke voorvallen die er rond Mulra 

gebeurden. Maar daar wil ik liever niet meer over praten.’

Ook al trekt Hendrik Netjes zich meer terug in zichzelf, hij heeft 

wel lef. De stroomvoorziening voor het letterlijk ondergrondse 

en legendarische onderduikadres op de pilotenlijn bij de brug 

van Hoog-Keppel wordt met zijn toestemming vanuit Mulra 

geregeld, ook al zit in 1944-1945 zijn huis vol met Wehrmacht-

militairen voor de bewaking van de brug. 

Derk en zijn zussen vinden helemaal hun draai. Derk: ‘Ik had mij 

voorgenomen om overal aan mee te doen en dan zou ik wel 

zien.’ Deze houding heeft hem uiteindelijk ver gebracht. Het 

begint bij de schaakclub –’s avonds op de fiets naar Zelhem – en 

resulteert na de oorlogsperiode in vele bestuursfuncties in land-

bouworganisaties. De landbouwsector maakt zich op voor een 

spectaculaire groei door schaalvergroting en Derk doet er volop 

aan mee. Deze betrokkenheid en zijn goede samenwerking en 

verstandhouding met de boeren in de streek leiden onder meer 

tot een gezamenlijk initiatief voor oprichting van de AVIKO. Bij de 

fusies van de coöperaties en de melkfabrieken is Derk eveneens 

bestuurlijk nauw betrokken. 

Wat hield zijn ouders als landverhuizers in de eerste moeilijke en 

onzekere oorlogsjaren op de been? Derk reageert meteen: ‘De 

kerk was voor ons belangrijk. Ik verklap geen geheim als ik zeg 

dat 

Hoog-Keppel in die jaren een vrijzinnige kerkgemeente was. 

Daar hadden wij het moeilijk mee. In Hummelo preekte dominee 

Goedhart. Die had een hele goede band met mijn ouders en met 

ons als kinderen. Wij hebben veel steun van hem gehad.’

Was taal een probleem? ‘Nee’, zegt Derk, ‘we werden niet uit-

gelachen vanwege ons Kampens accent. Moeder droeg altijd 

de klederdrachtmuts, zoals dat gebruikelijk was in Kampen en 

Kampereiland/Mastenbroek. Ook als zij naar de kerk ging. Zij is er 

nooit om uitgelachen, ook al viel ze op met haar klederdracht.’

De Mastenbroekerpolder blijft als moederland in beeld. Het 

gezin is gaat er regelmatig op bezoek voor familieaangelegenhe-

den en daar ontmoeten de kinderen in de oorlogsperiode hun 

latere levenspartners. Derk trouwt in 1947 met Mina Pelleboer uit 

Mastenbroek. Mina is nu 92 jaar en runt nog steeds het huishou-

den aan de Prinsenweg. Samen hebben zij in de jaren 90 de VS, 

Canada en Polen bezocht. Hij had in deze landen zo weer willen 

beginnen als boer. 

De laatste boer van Mulra

‘Samen met mijn zwager heb ik een bedrijf in Groningen gehad 

en nog weer later samen met Wim van Til uit Hummelo een 

bedrijf in Engeland. Dus een beetje ervaring over de grens had 

ik wel. Maar ja, ik werd wat ouder, ik had zelf geen opvolgers en 

dan gaan de dingen soms niet helemaal meer zoals vroeger toen 

ik nog jong en sterk was. Als ik nu een jonge boer was dan zou 

ik waarschijnlijk niet in Nederland blijven’. En mijmerend besluit 

hij: ‘Ik was de laatste boer op Mulra.’ Ik kijk naar zijn grote handen 

die kenmerkend zijn voor boeren die veel en zwaar handwerk 

hebben gedaan en denk: de laatste boer van Mulra, dat klinkt als 

een eretitel.

Voorheen op Mulra keek Derk uit over bouwland, grasland en 

vee. Nu op het golfveld. In 1986 bleek agrarische bedrijvigheid 

op Mulra geen optie meer te zijn. Het werd een bedrijvenpand 

en een klein dorpje. Met succesvolle ondernemers, dat gelukkig 

wel. In ruim een halve eeuw is er enorm veel veranderd bij de 

boerenbedrijven in onze voormalige gemeente. Ook voor hen 

die 70 jaar geleden het lef en de overtuiging hadden om onder 

moeilijke omstandigheden te kiezen voor verandering en een 

eigen toekomst. 
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Tekst: Berna ter Horst

Foto’s: Collectie Rinus G.M. Rabeling, Pieter Plass en Wim van Hof

Einde  
van een  
kerkdorp
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Kerk in Achter-Drempt  
moet deuren sluiten

De kerkklokken in Achter-Drempt zullen niet meer luiden om de dorpelingen 

naar de mis te roepen. Het bestuur van de parochie Levend Water heeft het 

voornemen het kerkgebouw te sluiten en hiervoor in de plaats moet er een 

pastoraal steunpunt komen. Naar de kerk gaan kan dan in Doesburg. Maar 

of dat gaat gebeuren? ‘Nooit zullen de mensen uit Drempt naar Doesburg 

gaan!’, is een veelgehoorde reactie.

De onrust in de parochie begint met een krantenbericht in De 

Gelderlander op 16 maart van dit jaar. Daarin is te lezen dat de 

kerk in Drempt en ook de kerkgebouwen in Giesbeek, De Steeg, 

Rheden, Brummen en Angerlo, binnen twee jaar gaan sluiten. 

Het nieuws slaat in als een bom. Parochianen voelen zich over-

vallen door deze ingrijpende beslissing, die ze bovendien via 

een krant te horen krijgen. 

Al gauw volgt een schrijven vanuit Levend Water naar al haar 

parochianen waarin het nieuws inderdaad bevestigd wordt. 

Ook worden de parochianen van de zeven locaties waaruit de 

parochie Levend Water bestaat, uitgenodigd voor een informa-

tieavond die per locatie gehouden wordt. Deze bijeenkomsten 

vinden plaats tussen 28 maart en 19 mei 2011. 

Financieel evenwicht

Begin 2011 spreekt de locatieraad zich middels een brief aan 

de parochianen van de Sint Willibrordus al uit, zich zorgen te 

maken over het voortbestaan van de Dremptse kerk. Tot dan 

toe zijn de financiën nog in evenwicht, maar de verwachting is 

dat dit, mede door het aflossen van de lening voor de restau-

ratie van het dak en de toren, spoedig niet meer het geval zal 

zijn. Men spreekt de hoop uit dat iedereen 

een eventuele kerkelijke bijdrage kan en wil 

verhogen. ‘De naam ‘actie kerkbalans’ is wat 

dat betreft, ons inziens, niet geheel correct 

meer en kan daarom beter ‘actie kerkbehoud’ 

heten.’ Deze brief sluit aan bij de brandbrief die 

de penningmeester in januari stuurde aan de 

deelnemers van de Kerkbalans. Daarin wordt 

concreet uitgelegd wat de financiële stand 

van zaken is en wat er voor nodig is om deze 

op orde te houden. Opgeroepen wordt dat 

eenieder die het kan missen jaarlijks 100 euro 

per gezin van twee personen bijdraagt.

De bijeenkomst in Drempt

Op 13 april jl. volgt de ontmoeting tussen het 

parochiebestuur, het pastoraal team, de loca-

tieraad en overige parochianen van de locatie 

Drempt. Pastoor Van den Dungen geeft als 

voorzitter van de bijeenkomst een toelichting 

bij het voorgenomen besluit. Er zijn tien criteria opgesteld 

waaraan de verschillende locaties getoetst zijn. Ook geeft hij 

aan dat eventuele andere inzichten naar aanleiding van een 

bijeenkomst meegenomen zullen worden in de definitieve 

besluitvorming. Het bestuur heeft al langer contact met het 

bisdom over het feit dat de financiën op orde moeten komen. 

‘Het grootste tekort wordt gecreëerd door onderhoud van de 

gebouwen. Het is dus logisch om over sluiting van gebouwen 

te praten.’ 

De locatieraad heeft ter voorbereiding elf vragen op schrift 

gesteld. Hierin worden zorgen geuit en gevraagd naar een 

uitleg over enkele heikele kwesties. Bijvoorbeeld het gevolg 

dat het besluit kan hebben voor de inzet van vrijwilligers. Maar 

ook de verstrooiing binnen de parochie in plaats van juist de 

beoogde centralisatie. Ook wordt de impact genoemd van 

het verdwijnen van de kerk als bepalend voor het Dremptse 

dorpsleven en het dorpsgezicht. 

Er is ook ruimte voor de aanwezigen om vragen te stellen. Dat 

varieert van zakelijke nieuwsgierigheid tot sentimenten. Zo 

blijkt dat de lening voor de restauratie bij sluiting wordt over-

genomen door de parochie Levend Water: ‘Tenslotte zijn wij 

De parochie Levend Water met een 

parochiebestuur, bestaat uit zeven 

locaties, die ieder een eigen locatieraad 

hebben. De parochie is ontstaan uit 

een fusie per 1 januari 2009. De paro-

chie bestaat uit de locaties Brummen, 

De Steeg, Dieren, Doesburg, Drempt, 

Giesbeek en Rheden. 

Voorzitter van het parochiebestuur is 

pastor Jack van den Dungen. Hij vormt 

samen met de pastors Han Eerkens 

en Nico Kok het pastoraal team voor 

Levend Water.
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* Gratis parkeren  
* Gratis Pinnen

Janssen Hummelo

WAT JE DICHTBIJ HAALT, IS LEKKER…

Dorpsstraat 20, Hummelo Tel. 0314-381281

Janssen



één parochie, ook qua fi nanciën.’ Uit het onbegrip voor de keuze 

van Doesburg als Eucharistisch Centrum spreekt het onder-

buikgevoel: ‘Nooit zullen de mensen uit Drempt naar Doesburg 

gaan!’ Vicaris Hans Pauw reageert hierop met een oproep tot het 

christelijke gevoel. ‘Je zult over je eigen grenzen heen moeten 

kijken … Los van het gebouw; in hoeverre hebben we nog zorg 

voor elkaar, krijgen ouderen wel bezoek, is dit ook niet een vorm 

van kerk zijn?’ 

Anderhalve eeuw kerk in Drempt

In 1859 wordt de parochie Drempt gesticht. De eerste brief met 

het verzoek tot een eigen parochie dateert van 1839. De Drempt-

se bevolking heeft twintig jaar geduld en uithoudingsvermogen 

moeten tonen voor de parochie een feit was. De belangrijkste 

reden voor de wens van een eigen kerk was het verkleinen van 

de afstand die men destijds te voet af moest leggen naar de kerk 

in Olburgen of de schuilkerk het Huefken (ongeveer waar nu de 

Hoefkensestraat en de Koeweg elkaar kruisen).

Sinds 1863 staat er een kerk in Achter-Drempt. Het eerste ge-

bouw blijkt na ruim een halve eeuw niet meer te voldoen en in 

1936 wordt er een nieuwe kerk gebouwd op dezelfde plek. Dit 

gebouw staat nog steeds op de centrale plek in Achter-Drempt. 

Het dak van de kerk en de kerktoren worden gerestaureerd. In 

2009 is deze restauratie afgerond. 

In 2009 bestond de Sint Willibrordusparochie 150 jaar. Dit was 

tevens het fusiejaar van de nieuw gevormde parochie Levend 

Water. In maart 2011 wordt bekend dat er een voorgenomen 

besluit ligt om het Dremptse kerkgebouw te sluiten. Volgens dit 

besluit wordt de H. Martinuskerk in Doesburg het Eucharistisch 

Centrum voor alle parochianen van Levend Water. Daarnaast zal 

Sentiment

De waarde die veel parochianen hechten aan hun kerk mag blijken 

uit de gevoelens die de dreigende sluiting oproept. Vooral 

vrijwilligers die nu veel tijd besteden aan de kerk, vragen zich af hoe 

de nabije toekomst er gaat uitzien. Wat betekent dit voor de 

vrijwilligers zelf en voor de taken waarvoor zij zich nu inzetten. Velen 

ervaren die ontelbare uren werk die gestopt zijn in de zorg voor en 

het onderhoud van de eigen kerk, als ‘allemaal voor niets’. Ook de 

werkgroepen en het koor vragen zich af waar zij straks, na de 

centralisatie, zullen blijven. Men is huiverig voor het vergroten van 

Dinsdagavond 15 maart 

2011 worden de locatie-

raden door het parochie-

bestuur op de hoogte 

gesteld van het voor-

genomen besluit van 

sluiting van de kerkge-

bouwen in Drempt, De 

Steeg, Rheden, Brummen 

en de kapel in Angerlo. In 

Giesbeek wordt de kerk 

een kapel en blijft de 

mogelijkheid bestaan voor 

een uitvaart en trouwerij. 

De Gelderlander brengt 

het nieuws diezelfde avond 

om tien uur via de site. De 

volgende dag staat het 

bericht in de ochtendeditie 

van de krant.

ook de O.L.V. Tenhemelopneming kerk in Dieren open blijven. De 

andere kerkgebouwen binnen Levend Water zullen in de huidige 

vorm verdwijnen.

Hoe nu verder

Op 8 juni jl. heeft het parochiebestuur de situatie met de locatie-

raden besproken. Insteek van dit gesprek: hoe gaan we verder? 

Op 3 oktober a.s. spreekt het bestuur met Monseigneur Eijk en 

de staf van het bisdom. Ondertussen wordt door een bureau on-

derzoek gedaan naar de alternatieve gebruiksmogelijkheden van 

de kerkgebouwen die eventueel gesloten worden. Dit zal, samen 

met de vragen en opmerkingen vanuit de verschillende locaties 

en de verslagen van de informatieavonden, komend najaar tot 

een defi nitief besluit moeten leiden.

Het parochiebestuur roept in het parochieblad IJsseloevers van 

juli-september 2011 de mensen op om juist in deze tijden geloof 

te houden in de toekomst en bij te dragen aan een nieuwe 

vitaliteit. ‘Laten we er met elkaar de schouders onder zetten.’ 

De toekomst zal uitwijzen of en hoe deze besluitvorming tot 

een toenadering dan wel verwijdering binnen de gefuseerde 

parochie zal leiden. De tijd zal het leren maar een makkelijke weg 

is het voor niemand.

De tien criteria 

waarop de zeven 

locaties en hun 

kerkgebouw 

beoordeeld zijn:

vitaliteit en toekomst; 

bezetting; 

onderhoud kerk; 

comfort gebouw; 

monument; 

aanpalende mogelijk-

heden; ontwikkelings-

potentieel gebouw; 

fi nanciën; vermogen  

en geografi sche 

ligging gebouw.

het betreff ende gebied. De meeste parochianen zijn hun hele 

leven al betrokken bij deze katholieke kerk in Achter-Drempt. 

Ze zijn hier gedoopt en getrouwd en kunnen moeilijk 

accepteren dat het niet mogelijk zal zijn hun uitvaart of die 

van hun geliefden in diezelfde kerk te houden.

De verscheurdheid binnen de gemeenschap van Dremptse 

parochianen is groot en de vraag rijst dan ook of de fusie 

uiteindelijk niet tot een verwijdering zal leiden.
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Dames- en Herenkapsalon

Wichmondseweg 30, 7223 LH  Baak

Telefoon (0575) 44 13 15

(06) 20 279 717

E-mail info@debierkaai.nl

Prachtige feestlocatie in de Achterhoek
Aan dé feestelijke dag wilt u natuurlijk goede herinneringen overhouden! 

Daarom bieden wij vele mogelijkheden en arrangementen als wij uw feest

verzorgen.

Wilt u bijvoorbeeld een bijzondere partytaart, tapas of een speciaal diner?

Een country & western- of champagneparty? Viert u uw party graag met

een rock & roll avond of een jaren ’80 swingfeest? 

Misschien een Caribisch of Italiaans  buffet of een ander themafeest?

Wij denken met u mee zodat alles tot in de puntjes wordt verzorgd.

Anno 1890

www.debierkaai.nl

*Bierkaai adv trouwkrant_de bierkaai adv 270x195 Liggend  13-05-11  11:22  Pagina 1

E&S 
ALTIJD VAKKUNDIG

VERRASSEND VEELZIJDIG

TORENALLEE 8 • 6999 DD HUMMELO
TEL: 0314-389393 • WWW.ACHTERHOEKZONWERING.NL

De beste kwaliteit voor een scherpe prijs!

rolluiken • zonwering • markiezen • garagedeuren 
• raamdecoratie • overkappingen • horren

E&S 
ALTIJD VAKKUNDIG

VERRASSEND VEELZIJDIG

TORENALLEE 8 • 6999 DD HUMMELO
TEL: 0314-389393 • WWW.ACHTERHOEKZONWERING.NL

De beste kwaliteit voor een scherpe prijs!
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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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rolluiken • zonwering • markiezen • garagedeuren 
• raamdecoratie • overkappingen • horren

E&S 
ALTIJD VAKKUNDIG

VERRASSEND VEELZIJDIG

TORENALLEE 8 • 6999 DD HUMMELO
TEL: 0314-389393 • WWW.ACHTERHOEKZONWERING.NL

De beste kwaliteit voor een scherpe prijs!



Activiteitenkalender 

september t/m 
    december 2011

september 2011 

di   13  • Volksfeest Hummelo, optocht en spelen, 13.30 uur wo 14   •  Volksfeest Hummelo, rondgang met vaandelslaan, 
vogelschieten en spelen

 •  Fietstocht Vrouwengroep Drempt, vertrek vanaf het Dorpshuis, 9.00 uur
11 t/m 17 sep: 
 •  17e Lustrum Keppelse Golfclub met activiteiten 

voor leden
do 15 •  Dameskrans Hummelo, start van het seizoen in 

De Scoutstal, Torenallee 2B, 14.00-16.00 uurvr  16   •  Offi  ciële opening van de nieuwe negen holes golfbaan in Hoog-Keppel
 •  Reüniefeest ‘Disko Pellen’, feesttent hoek Hulsevoortse-weg/Zomerweg in Achter-Drempt, vanaf 20.30 uurzo  18   •  Start Dremptse Kermis, 12.00 uur: opstellen optocht hoek Kerkstraat/Veldweg in Voor-Drempt. 13.00: vertrek optocht, met route door Voor-Drempt richting 

Achter-Drempt. Vendelzwaaien op De Marke en bijde St.Willibrorduskerk. Vanaf 20.30 uur: dansen in de feesttent
 •  IVN-wandeling ´Ulenpas en Heekenbroek´, vanaf wijn-boerderij ´t Heekenbroek, Achter-Drempt, 14.00 uurma 19  •  Dremptse Kermis: Achter-Drempt: 9.15 uur: aanvang kinderprogramma én van de  traditionele optocht naar de vogel. 10.00 uur: vogelschieten, lepelschieten,     ringrijden per tractor en kegelen

wo 21 • Club 60+, Dorpshuis te Voor-Drempt, 14.00-17.00 uurdo 22 •  Start bridgeseizoen Ochtend Bridge Hummelo, 
FF naar Steef, aanvang 9.00 uur

za  24     •  Bloembollenactie schaatsvereniging Hessenrijders, huis aan huis in DHK, 9.00-14.00 uur
zo  25 •  Open dag Keppelse Golfclub, toegang via Burg. 

Vrijlandweg 35, 13.00-16.30 uur
 •   Jaarlijkse rommelmarkt, op en rond de 

parkeerplaats aan de Van Heeckerenweg in Hummelo, 10.00-16.00 uur  
 •  Open dag en Kunstmarkt op wijnboerderij ’t Heeken-broek, Tellingstraat 7 in Drempt,11.00-17.00 uur •  KeppelCultuur: de muzikale theatervoorstelling Bleke Rozen, Protestantse Kerk te Voor-Drempt, 15.00 uur             •  Freedance, stijldansavond in Dorpshuis Drempt, 

20.00-24.00 uur 
do  29 •  Fietstocht voor 50-plussers, afstand 25-30 km, met de nodige tussenstops. Start vanaf Burg. Van Panhuysbrink Hoog-Keppel, 14.00 uur
 •  Start bridgeseizoen Bridgeclub Hartenkoning, 

Dorpshuis Drempt, aanvang 19.30 uur
 •  Open huis i.v.m. 125-jarig bestaan van Garvo in 

Achter-Drempt 19.00-22.00 uur

vr  30 •  Verjaarsvisite 75+, Pastoriezaal Voor-Drempt, 
14.00-16.00 uur

 •  Open huis i.v.m. 125-jarig bestaan van Garvo in 
Achter-Drempt 14.00-17.00 uur

oktober 2011
za   1 •  Kinder- en tienerkledingbeurs t.b.v. Ethiopië, Gildeschool in Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur
zo   2 •  Startzondag met aansluitend lunch, Protestantse 

Gemeente Drempt en Oldenkeppel, in de kerk in 
Voor-Drempt, 10.00-13.00 uur

 •  Klootschiettoernooi Evenementencommissie Hummelo, vanaf Greff elinkallee, 13.00 uur
5 t/m 7:  •  Start Stratenbowlingtoernooi met de voorrondes, 

Dorpshuis Drempt, 19.00-23.00 uur
vr   7 •  Houseparty Jeugdvereniging, Dorpshuis Drempt, 

18.30-21.30 uur
za   8 • Ophalen oud papier vanaf 8.30 uur
 •  Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood, met verzamel-punten in Achter-Drempt en Hummelo, 10.00-12.00 uur  •  Najaarsplanten ruilbeurs, Kerkstraat 3 in Voor-Drempt, 12.00-15.00 uur
 •  Reserve-avond voorronde Stratenbowlen, Dorpshuis Drempt, 19.00-23.00 uur
zo   9 •  Freedance, stijldansavond in Dorpshuis Drempt, 

20.00-24.00 uur
11 en 12: •  Voorrondes Stratenbowlen, Dorpshuis Drempt, 

19.00-23.00 uur
vr  14  •  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, 

Oldenkeppel en Hummelo, Kerkhuis Hoog-Keppel, 10.00-12.00 uur 
za 15 •  Feestavond met Plork en de Aannemers, 

Dorpshuis Drempt, 21.00-01.00 uur
wo 19 •  Dameskrans Hummelo, presentatie IVN over 

Zuid-Limburg, De Scoutstal, Torenallee 2B, 
14.00-16.00 uur

vr   21 •  Landelijke Ouderendag, Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst
zo  23 •  Freedance, stijldansavond in Dorpshuis Drempt, 

20.00-24.00 uur
di  25 •  Herkansing voorrondes Stratenbowlen, 

Dorpshuis Drempt, 19.00-23.00 uur 
26 t/m 28: •  Vervolg voorrondes Stratenbowlen, 

Dorpshuis Drempt, 19.00-23.00 uur
vr  28   •  Club 60+, FF bij Steef te Hummelo, 

14.00-17.00 uur 
 •  Haloweenoptocht, Scouting Sweder van Voorst, vanaf Dreef 26 in Voor-Drempt, 18.30-21.00 uur
ma  31 •  Vrouwengroep Drempt, bijeenkomst met lezing, 

Pastoriezaal, 20.00 uur

Foto: Ans Minor
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november 2011
di   1 •  Open avond NBvP Vrouwen van Nu, dubbelportret Van 

Gogh-Tsjaikowski, De  Gouden Karper, 19.45 uur

1 en 2: •  Vervolg voorrondes Stratenbowlen, Dorpshuis Drempt, 

19.00-23.00 uur

wo  2 •  Stichting Welzijn, met de KunstBus naar Loosdrecht, 

gevolgd door bezoek aan Beeld en Geluid in Hilversum 

vr   4  •  Dameskledingbeurs, Rijksweg 27 in Voor-Drempt, 

13.30- 20.00 uur

 •  Het jubilerende Zanglust met de musical Havenlichten, 

Dorpshuis Drempt, 19.30 uur 

za   5    •  Zanglust met de musical Havenlichten, 

Dorpshuis Drempt, 19.30 uur

 •  Najaarsactiviteit van de Evenementencommissie 

Hummelo. Grote zaal De Gouden Karper, 20.00 uur

zo  6     •  Zanglust met de musical Havenlichten, 

Dorpshuis Drempt, 14.00 uur

8 t/m 11: • Halve fi nales Stratenbowlingtoernooi, 19.00-23.00 uur

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

 •  De Blauwe Snep en Club 60+, carnavalsmiddag voor 

senioren, Dorpshuis te Drempt, 14.00-17.00 uur

 •  Jaarlijkse uitvoering gymnastiekvereniging De Sperwer, 

Hessenhal in Hoog Keppel 14.00-17.00 uur

zo  13    •  Najaarsconcert muziekvereniging De Eendracht, 

’s middags

wo 16 •  Dameskrans Hummelo, beamerlezing door dhr. Kroon uit 

Apeldoorn, De Scoutstal, 14.00-16.00 uur

vr  18 •  Stichting Welzijn, stamppottenbuff et voor 50+, 

huiskamer in Hoog-Keppel, 17.30  uur

za  19 •  Speculaasverkoop in de hele voormalige gemeente t.b.v. 

het Bangladesh-project,  gezamenlijke diaconieën 

Hummelo, Drempt en Oldenkeppel, 10.00-14.00 uur 

             •  Intocht Sinterklaas bij de ophaalbrug in Laag-Keppel, 

14.30 uur 

 •  Quizavond voor groepen, Dorpshuis Drempt, 

20.00-23.00 uur

zo 20 •  Freedance, stijldansavond in Dorpshuis Drempt, 

20.00-24.00 uur   

vr  25 •  Finale Stratenbowlingtoernooi, 19.00-23.00 uur 

 •  Vesper Dienst, Protestantse kerk in Voor-Drempt, 

19.30-20.00 uur 

za  26    •  Najaarsconcert muziekvereniging Olden-Keppel, 

Dorpshuis Drempt, 19.30 uur

ma 28 •  Vrouwengroep Drempt, bijeenkomst met lezing, 

Pastoriezaal, 20.00 uur 

december 2011
vr   2 •  Vesper Dienst, Protestantse kerk in Voor-Drempt, 

19.30-20.00 uur

zo   4 •  Freedance, stijldansavond in Dorpshuis Drempt, 

20.00-24.00 uur

wo  7 •  Taxatiedag Onderling Paarden- en Ponyverzekering 

Hummelo en Keppel e.o.

vr   9 •  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, 

Oldenkeppel en Hummelo, info over de locatie in 

Hummelo volgt, 10.00-12.00 uur  

 •  Kerstmarkt KeppelCultuur, Burg.van Panhuysbrink 

Hoog-Keppel, 18.00-21.00 uur

   met om 19.30 uur kerstconcert

 •  Vesper Dienst, Protestantse kerk in Voor-Drempt, 

19.30-20.00 uur

za  10 •  Realisten Kunstexpositie met kleine delicatessenkerst-

markt, Atelier De Witte Hemel  te Drempt, 11.00-17.00 

uur

zo  11 •  Dremptse Dag, Dorpshuis Drempt, 11.00-16.00 uur

 •  Realisten Kunstexpositie met kleine delicatessenkerst-

markt, Atelier De Witte Hemel  te Drempt, 

11.00-17.00 uur

do 15 •  Kerstviering HC’03, kantine ’t Doornslag, Achter-Drempt, 

19.00 uur 

 •  Kerstmiddag Dameskrans Hummelo, kerstmiddag, 

14.00-16.00 uur

vr  16 •  Kerstmarkt in en om de kerk in Hummelo, 

10.00-16.00 uur

 •  Kerstviering voor 70-plussers, Protestantse kerk 

Hoog-Keppel, 14.30-16.00 uur  

 •  Stichting Welzijn, met de KunstBus naar Capella Sint 

Petersburg in het Amphion

 •  Vesper Dienst, Protestantse kerk in Voor-Drempt, 

19.30-20.00 uur

 •  Huis-aan-huisverkoop van oliebollen, muziekvereniging 

De Eendracht, vanaf 18.00 uur 

za 17  •  Kerstmarkt in en om de kerk in Hummelo, 

10.00-16.00 uur

 •  Club 60+, FF bij Steef te Hummelo, 14.00-17.00 uur

     •  Huis-aan-huisverkoop van oliebollen, muziekvereniging 

De Eendracht, vanaf 9.00 uur

za 18 •  Freedance, stijldansavond in Dorpshuis Drempt, 

20.00-24.00 uur

 •  Kerstsamenzang gezamenlijke koren, Protestantse kerk in 

Voor-Drempt, 20.00 uur

   (kerk open vanaf 19.30 uur)

ma 19 •  Kerstviering Vrouwengroep Drempt, in de Pastoriezaal 

Voor-Drempt, 17.45 uur 

za  24    •  Kinderkerstfeest Protestantse kerk in Voor-Drempt, 

19.00 uur

 •  Kerstnachtdienst Protestantse kerk in Hoog-Keppel, 

22.00 uur

 zo 25 •  Kerstviering Protestantse kerk Hummelo m.m.v. een 

gelegenheidskoor dat Christmas Carols zingt, 10.00 uur

 •  Kinderkerstviering in de St. Willibrordus kerk in Achter 

Drempt, 10.00 uur

vr  30 •  Eindejaars potbiljarten, Dorpshuis Drempt, 

19.30-01.00 uur

za  31 •  Carbidschieten, Greff elinkallee Hummelo. 

Aanvang 10.00 tot circa 16.00 uur

 

Deze data zijn verzameld door de Contactcommissie Hummelo en Keppel.

Aanvullingen en wijzigingen kunnen worden doorgegeven via het 

e-mailadres watisertedoenindhk@live.nl
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Fotowedstrijd
Stuur ons de leukste 

foto van je vriend 
of vriendin
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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

 

“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 
 

Fieret  voor zeebanket (voorheen Kelderman)

Voor al uw viswensen. Nu ook:

Roerbakschotels • vissalades • visschotels

Bergstraat 29
Doesburg
telefoon 0313-472592

- 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



Fotowedstrijd
Stuur ons de leukste 

foto van je vriend 
of vriendin

Deze keer geen prijsvraag met woorden of zoekplaatjes, maar een heuse fotowedstrijd. 

Het thema is ‘vriendschap’ en we zijn op zoek naar de mooiste of leukste vrienden- of vriendinnenfoto. 

De winnende foto’s belonen we en drukken we af in het decembernummer van De Hessencombinatie.

Wie mag er mee doen? 
Alle jongeren tussen de 14 en 20 jaar. Maar over de leeftijd gaan we niet al te moeilijk doen. Ben je 13 of 22 jaar en 

denk je een leuke foto van je vriend of vriendin te hebben gemaakt, stuur hem gewoon naar ons op.

Waar moet de foto aan voldoen? 
Heel eenvoudig: het onderwerp is een vriend of vriendin die door jou op de foto is gezet. Je mag zelf bepalen hoe en 

waar. Natuurlijk mogen er ook twee of meer vrienden en/of vriendinnen op staan. Wat we niet willen zien, is je kat, 

hond of pony van de buren, ook al vind je die nog zo aardig. De foto moet bovendien in 2011 zijn gemaakt.

Wat zijn de fotografi sche eisen? 
Die zijn er bijna niet. De belangrijkste eis is dat jij de foto de moeite waard vindt om in te sturen. Natuurlijk is het 

belangrijk dat de foto enigszins scherp is en dat de gefotografeerde(n) herkenbaar zijn, maar het gaat ons niet om de 

optimale scherpte zoals alleen professionele fotografen met topcamera’s die kunnen maken. Soms is een wat onscherpe 

foto juist mooi. Wat we veel belangrijker vinden dan de perfecte belichting en scherpte is spontaniteit en emotie. 

Laat je vriend of vriendin zien op zijn/haar vrolijkst of verdrietigst. Dat soort foto’s wordt misschien wel vaker met kleine 

toestelletjes en telefoontjes gemaakt dan met dure spiegelrefl excamera’s. Maar er mag natuurlijk ook geposeerd worden, 

zelfs foto’s van gekke bekken zijn welkom.

Hoe doe je mee? 
Stuur je foto in lage resolutie naar redactiehc03@hotmail.com met een korte toelichting (wie heb je gefotografeerd, 

waar en wanneer). Als een foto voor plaatsing in aanmerking komt, nemen we contact met je op en vragen we een 

foto in hogere resolutie. De foto’s worden beoordeeld door een jury onder leiding van beroepsfotograaf Wim van Hof.

Veel succes en plezier!

1e prijs: Grolsch horloge

2e prijs: Cadeaubon van Jackie’s lingerie t.w.v. € 25,-

3e prijs: Cadeaubon van Xycleservice t.w.v. € 25,- 
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“WAAR AMBACHT EN 

  INNOVATIE SAMENKOMEN” 

 

Claus Aannemingsmij BV is 

een middelgroot aannemings- 

en bouwbedrijf gevestigd in 

haar markante, modern 

vormgegeven pand aan de 

Didamseweg 6 te Doesburg. 

 
Vier generaties Claus staan 

inmiddels meer dan een eeuw 

borg voor een bouwtraditie, 

waarbij respect voor 

monumenten en het 

ambachtelijke vakmanschap 

samengaan met moderne, 

innovatieve bouwmethoden. 

 

 

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

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

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

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

betrouwbare partner is voor de realisatie van uw bouwplannen. 

 

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

 

bedachtzame bouwers 
 



Uitslag fotopuzzel
Hoe goed ken ik mijn 

omgeving?

De fotopuzzel in het juninummer 

was moeilijk en leverde minder 

goede antwoorden op dan de 

voorgaande puzzels. Onder de 

goede inzenders zijn de volgende 

prijzen verloot:

• Grolsch horloge: Jos Pelgrom uit Hummelo

• Lingeriebon: Brigit Pelgrom uit Hummelo

•  Dinerbon De Gouden Leeuw: 

dhr. T. Wijs uit Hoog-Keppel

•  Twee entreekaarten voor het Openluchtspel: 

Mevr. Eugelink-Wichgers uit Laag-Keppel

Fotopuzzel in het juninummer van De Hessencombinatie 

Vragen en antwoorden bij de 18 foto’s 

 1.  Wat is het complete woord? 

Hessenbad, het openluchtbad in Hoog-Keppel.

 2.  Waar staat dit overblijfsel van een oud bedrijf? 

Olmiuslaan in Laag-Keppel.

 3.  Wat is de volledige naam en het adres van dit gebouw? 

     Boerderij Wijdorp, Rijksweg 4 in Voor-Drempt.

 4.  ‘Pas op, wij kunnen ook spugen’, op welk adres kom je ons 

tegen? 

     De lama’s aan de Eldrikseweg 3.

 5.  Welke boerderij gebruikt dit logo? 

Wijnboerderij ’t Heekenbroek in Achter-Drempt.

 6.  Welk gebouw wordt door dit wapen opgesierd? 

Het Wapen van Heeckeren aan de Zelhemseweg 

in Hummelo.

 7.  Wat is het adres van deze woonboerderij? 

Wehlsedijk 4 in Eldrik.

 8.  Waar is dit relië� e te vinden? 

Protestantse Kerk in Voor-Drempt.

 9.  Wat is de naam van dit water, dat o.a. door Het Heekenbroek 

stroomt? De Rode Beek.

10.  Je kunt hier meer dan alleen aardappelen kopen. Wat is de 

naam van dit bedrijf?

Minicamping Siebieverden aan de IJsselweg 5 in Laag-

Keppel (Eldrik).

11.  Bij welk terrein houden wij de wacht? 

Toegangshek park Kasteel Keppel in Laag-Keppel.

12.  Dit hekwerk staat sinds kort op de monumentenlijst. Wat is 

hierachter te vinden? Het kerkhof bij de St. Willibrordus-

kerk in Achter-Drempt.

13.   Nu nog Teletubbieland. Waar kun je straks met een gvb wél 

spelen?

De nieuwe 9-holesbaan van de Keppelse Golfclub langs 

Prinsenweg en Burg. Vrijlandweg in Hoog-Keppel.

14.   Waar gluurt dit jochie naar binnen?

 Het woonhuis van Dirk en Ans Minor (molen aan de 

Dorpsstraat in Laag-Keppel).  

15.  Waar is dit nieuwe stuk natuur met die moeilijke naam te 

vinden? Ecologische verbindingszone aan de Wehlsedijk 

in Laag-Keppel. 

16.  Hier lijkt de tijd te hebben stilgestaan. Wat is de naam van 

dit gebouw?

Stalling bij het landgoed van Enghuizen in Hummelo.

17.  Geen wasserij, maar welk bedrijf is dit dan wel? Asperge-

boerderij De Stokhoven, Rijksweg 37 in Voor-Drempt

18.  Waar vind je dit bouwwerk met verdragende functies? 

Zendmast bij de Hessenhal en voorheen het Sportpark 

aan de Monumentenweg in Hoog-Keppel. 
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Fotowedstrijd
Stuur ons de leukste 

foto van je vriend 
of vriendin
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Fotowedstrijd
Stuur ons de leukste 

foto van je vriend 
of vriendin

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:



Jubileum aanbieding E 1.250,- voordeel
Timeless Select vlak (160x200) 

van E 3.545,- voor E 2.295,-

Timeless Select elektrisch (160x200)

van E 4.745,- voor E 3.495,-

Toe maar, ook nog eens 2 Hockers en 

2 glasplaatjes cadeau!

InTimelessSelectkomendemooiste
technischeenesthetischeoplossingensamen.
Kijkalleenmaareensnaardatprachtiggenopte
hoofdbord.Maarookaanlekkerslapenisgedacht.
Zoisdeboxspringvoorzienvanpocketverenbijvoorbeeld,
eensuperieurventilerendNormaTimelessmatraseneentoppermet
comfortlaagnaarkeuze.Daarbijheeftudekeuzeuitdeallermooiste
meubelstoffenvoordeafwerkingvanboxspring,matrasenhoofdbord.
Kortom,TimelessSelectisdeovertreffendetrapvanTimeless.

Nederlandsmeestsuccesvolle
boxspringsetkannunógmooier

Rijksweg 20, 6996 AC Drempt  

0313 - 476218  

www.slaapspecialistdrempt.nl

DICHTERBIJ
DAN U DENKT!

•Gratis afvoer van oude matrassen en
slaapkamermeubilair is mogelijk

•Gratis bezorging en montage door heel Nederland
•Gratis opslag voor latere levering

Matrassen - Boxsprings


