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Inhoud

Van de
redactie
Zin in een geanimeerd gesprek? Heb het eens over de jacht
Wie straks op een van de lange winteravonden om praat verlegen
zit, zou in een gezelschap eens kunnen polsen hoe er over jacht
wordt gedacht. Bespeur je tegengestelde opvattingen dan heb je
een mooi onderwerp bij de kop voor een lange avond pittige
discussie. Er zijn argumenten te over om vóór de plezierjacht
te zijn. Zo mogelijk nog meer argumenten zijn er tégen de jacht
aan te voeren.
Wordt het daarmee een leuke avond? Hoeft niet per se, het kan
zelfs gebeuren dat voor- en tegenstanders elkaar binnen de kortste
keren in de haren vliegen. Jacht ligt in veel gevallen heel gevoelig, al
helemaal als je het plezierjacht noemt.
In dit nummer van De Hessencombinatie schrijven we onder meer
over de Wildbeheereenheid Hummelo en Keppel. We vertellen
wat deze WBE is en doet. Deze invalshoek geeft ineens een ander
inkijkje in het buitengebied van Drempt, Hummelo en Keppel. In het
cultuurlandschap rond onze dorpen leeft veel wild. Dit wild wordt in
de gaten gehouden, geteld, deels ook afgeschoten: het wild wordt
op een evenwichtige wijze beheerd. Er moet liefst niet te veel van
komen en ook weer niet te weinig. Over wat te veel en te weinig is
kun je twisten en dat wordt bij gelegenheid volop gedaan.
Zoals al gezegd, je kunt met praten over de jacht een wat ingedut
gezelschap klaarwakker krijgen.
Een voorspelling : Als er aan het begin van het gesprek voor- en
tegenstanders van de jacht in het gezelschap zitten, dan is dan aan
het eind nog zo. Dat is niet zo vreemd want het een sluit het ander
ook niet uit. Google maar eens op argumenten voor of tegen jacht,
voor de meeste daarvan is wel wat te zeggen.
Als een gesprek over de jacht geen heldere conclusie oplevert –
geen ﬁnaal oordeel van goed of slecht – wat kan praten over de
jacht hier in Drempt Hummelo en Keppel dan wel opleveren?
Wel, in ieder geval een andere kijk op je omgeving. En als er,
behalve gepraat ook over en weer geluisterd wordt en men openstaat voor hetgeen de ander naar voren brengt, dan is dat winst.
De redactie van De Hessencombinatie wenst u prettige
feestdagen toe en een gelukkig engezond 2012.
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Uw huid in deskundige handen
• All-round Schoonheidsspecialiste
• Kleurenconsulente

• Nagelstyliste
• Acne Specialiste

Winter
beurt

v o o r maar

€ 99, 00

Incl. nieuwe
rem/versnellin
gskabels, koge
ls en vetten.
Géén monta
ge kosten bi
j
vervanging va
n versleten de
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Dineke Pelgrom werkt met de producten van:

In de Rosel Heim producten wordt gewerkt met werkstoffen zoals die
van nature in de huid voorkomen.

In de winterperiode
kunt u uw ﬁets meestal
wat beter missen
vanwege het toch vaak
slechte weer. Om de
lange wachttijden in het
voorjaar te voorkomen,
bieden wij u deze
“winterbeurt” aan om er
voor te zorgen dat uw
ﬁets weer tip top is, als
het voorjaar begint...

Dit betekent dat ze:
- Probleemloos door de huid worden opgenomen en verwerkt
- Effectief zijn
- Beter worden verdragen dan stoffen die niet eigen zijn aan de huid
Dit maakt dat zelfs bij de meest gevoelige en problematische huidtypen
fantastische resultaten worden bereikt.
Uw huid wordt weer in staat gesteld haar natuurlijke functies te verrichten.

Dineke Pelgrom • Tel: 0313-479002
Hulsevoortseweg 7 • 6996 DG Drempt
info@dinekepelgrom.nl • www.dinekepelgrom.nl

alleen mogelijk van
oktober t/m februari

Leigraafseweg 33 F
Doesburg
T 0313 - 41 27 27
info@xycleservice.nl
www.xycleservice.nl

BOUWEN

modern - karakteristiek - historisch
Erkend
Restauratie Bouwbedrijf

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

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

Anno 1879
Advies voor uw
onderhouds- en/of
restauratieplan

Nieuwbouw modern

Nieuwbouw karakteristiek

Restauratiewerk

Vakmanschap - passend bij uw wensen
Zelhemseweg 14 - 6999 DN Hummelo - Tel. 0314 381248
www.devrieshummelo.nl - info@devrieshummelo.nl
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Stadshotel, Brasserie & a la carte restaurant
Kopje koffie of thee met een heerlijk

Keppelseweg
Hotel Doesburg aan de IJssel betekent genieten van heerlijke gerechten, Achterhoekse
gastvrijheid 51
stuk appelgebak uit
eigen keuken
en een schitterende entourage waaronder 24 comfortabele hotelkamers en drie Doetinchem
vergaderzalen.
juiste adres.
voor slechts Of u nu met z’n tweeën bent of met een groot gezelschap, bij ons bent u aan het0314
393918
‘Sfeervol eten aan de IJssel’
op vertoon van deze advertentie.
info@bloembinder.nl

€ 2,75

In ons a la carte restaurant, kunt u genieten van een prachtig uitzicht, een goede service en mooie gerechten.

(geldig t/m maart
Wij laten2012)
de historie herleven door traditionele (streek)producten op een originele wijze te gebruiken.
Uiteraard hebben vindt u ook heerlijke wildgerechten op de kaart.

‘Loungen aan de IJssel’
Contre Escarpe 32 / 6981 BW Doesburg
Gezellig
of een
gerecht van de brasseriekaart, dit kan in onze Brasserie met de mooie winterserre, direct aan de IJssel.
Telefoon 0313-740 000
/ Faxborrelen
0313-740
001lekker
/ info@hotel-doesburg.nl
‘Feestje aan de IJssel’
Heeft u iets te vieren? Bij Hotel Doesburg bent u aan het juiste adres. Wij bieden gevarieerde programma’s voor de invulling van een onvergetelijke dag.
Of het nu gaat om een receptie, diner, (barbecue)buffet.

‘Zaken aan de IJssel’

• Bloemwerk
• workshops
Hako Autosmart
Wilt u meer informatie, neemt u dan rustig contact met ons op of kijk op onze website www.hotel-doesburg.
• Rouw en trouwbloemwerk
International
Contre Escarpe 32 / 6981 BW Doesburg / Telefoon 0313-740 000 / Fax 0313-740 001 / info@hotel-doesburg.nl
• Potterie o.a. Dutz, PTMD, Erik Gutter
Professionals in Reinigings/Ontvettings
• Bestellen via eigen website mogelijk
en Poetsmiddelen
• Euroflorist lid

Ook voor bijvoorbeeld een (ontbijt)vergadering of zakelijke bespreking kunt u bij ons terecht. Vanaf 7.00 uur is onze deur geopend.

Hans Kooij
www.hako-autosmart.nl
Mob. 06-25050583 - Fax 0313-484857

*Bierkaai adv trouwkrant_de bierkaai adv 270x195 Liggend 13-05-11 11:22 Pagina 1

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.
Wichmondseweg 30, 7223 LH Baak
Telefoon (0575) 44 13 15
(06) 20 279 717
E-mail
info@debierkaai.nl

www.debierkaai.nl
Anno 1890
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Column Jeroen Huis in ‘t Veld
Voorzitter HC‘03

Het goede voorbeeld
geven
O

Foto: Wim van Hof

Voorbeeldgedrag
is ontzettend
belangrijk, maar
ook volwassenen
hebben er soms
moeite mee.

Ik was wat op internet aan het surfen en kwam een artikel tegen van een aantal maanden geleden
over Johan Cruijﬀ. Het artikel ging over de kandidatuur van Cruijﬀ voor de raad van commissarissen
van Ajax. Daarin stond dat het een goed signaal was als Cruijﬀ zelf het goede voorbeeld zou geven
en tot de raad van commissarissen zou toetreden. Dit zou Ajax verder helpen.
Met de kennis van vandaag, we schrijven 14 november, weten we dat het probleem alleen maar
groter is geworden en de Arena nog meer een slangenkuil is geworden dan het al was. Zou dit te
maken kunnen hebben met het (voorbeeld)gedrag van de grote meester en verlosser zelf?
Dat Cruijﬀ openlijk zijn collega’s afvalt; zonder zich af te melden, meerdere malen niet komt
opdagen en openlijk kritiek heeft op de club, heeft er in ieder geval niet toe geleid dat de
organisatie van Ajax in rustiger vaarwater is gekomen.
Ik ben van mening dat voorbeeldgedrag ontzettend belangrijk is, dat dit in de opvoeding van
kinderen een grote rol speelt en dat we ons als volwassenen hier bewust van moeten zijn.
Zo maakte ik een paar weken geleden een wandelingetje met mijn kersverse zoon Willem
(die nu al meer speelgoed heeft dan in het ergste doemscenario van mijn vorige column stond
beschreven …pﬀ ). Halverwege besloot ik even naar het voetbalveld te lopen. Vanuit de richting
van het tweede veld hoorde ik vanachter de struiken een luid geratel. Het klonk alsof er een
bandparodist een show gaf. Toen ik dichterbij kwam en de geluiden van de vermeende artiest
begon te verstaan, bleek waar te zijn wat ik stiekem al gevreesd had.
De trainer van het E-elftal van een buurtvereniging was zijn achtjarige pupillen, waarschijnlijk met
de beste bedoelingen, onafgebroken aan het coachen. Het was bijna lachwekkend. ‘In de zone
blijven’ … ‘Doordekken’ … ‘Speel die crosspass!’ Nu ben ik geen pedagoog maar ik kan me niet
voorstellen dat deze manier van coachen eﬀectief is bij deze leeftijdsgroep. Ik moest gelijk ook
denken aan het reclamespotje op tv, waarin op een voetbalveld een ouder aan een andere ouder
vraagt hoe zijn week was. Ik begrijp dat ouders en leiders erg ambitieus zijn, maar laten we kleine
kinderen vooral plezier in het spelletje proberen te geven.
Willem sliep overigens rustig door al het lawaai heen en werd pas wakker toen we weer thuis
kwamen. Wat dat betreft lijkt hij op zijn vader …
In deze uitgave van De Hessencombinatie vertelt Rob Ruikes over het jeugdbeleid van HC’03.
Een belangrijk deel van dit beleid gaat over voetbalinhoud. Een even belangrijk deel gaat over het
gedrag van mensen. In mijn ogen een uitermate belangrijk aspect voor amateurverenigingen.
Als bestuur, leiders en trainers, maar ook als ouders, hebben wij het goede voorbeeld te geven.
Hoe kunnen we anders van achtjarigen verwachten dat zij zich binnen de lijnen gedragen. Het zal
wel toeval zijn, maar terwijl ik met het onderwerp van deze column bezig ben, lees ik in
De Gelderlander over een toeschouwer die tijdens een pupillenwedstrijd een twaalfjarige scheidsrechter heeft bedreigd. Ik citeer: ‘de jonge scheidsrechter van de thuisploeg was volgens getuigen
zo van slag door het agressieve gedrag van de vader dat hij huilend het veld verliet.’ Toen ik dit las,
werd ik een beetje triest. Hoe kan een ouder dat nou doen? Hoe kun je nu zo gefrustreerd zijn dat
je alles uit het oog verliest en dit soort dingen uithaalt. Ik ga er maar vanuit dat deze ouder dit niet
bewust deed en wellicht een heel drukke week heeft gehad op zijn werk.
… thuisgekomen met Willem heb ik hem een ﬂesje opgewarmde melk gegeven, dat zijn moeder
gekolfd had en netjes voor papa in de koelkast had gezet. Daarna de kleine vriend in zijn bedje
gelegd. Zelf maar even achter de computer gekropen. Even aan het werk met het voorbereiden
van wat zaken voor het nieuwe multifunctionele clubgebouw van HC’03. De plaatjes voor de
ledenvergadering zijn klaar. Wat een mooi gebouw wordt het! Mijn grote ambitie is om dit gebouw
uiterlijk 2013 klaar te hebben. Dat is wel een uitdaging omdat er niet alleen heel veel vrijwilligerswerk in de voorbereiding, maar ook in de bouw zelf gaat zitten. Denk bijvoorbeeld maar eens aan
de fondsenwerving. Natuurlijk hoop ik als voorzitter dat alle lezers van De Hessencombinatie
hieraan ook iets willen gaan bijdragen, in welke vorm dan ook. Heb je goede ideeën, wil je iets
doen of heb je gewoon erg veel geld op de bank staan waar je vanaf wilt? Ik hoor het graag …
Alvast ﬁjne feestdagen!
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Architect Joep Koenders: ‘Huiskamergevoel
in multifunctioneel complex’

Dit wordt het
nieuwe clubgebouw
van HC’03

Na het kleedkamercomplex eerder
dit jaar maakt HC’03 nu werk van
een nieuw clubgebouw. Het gaat
om een eigentijds onderkomen
in een landelijke omgeving. Het
ontwerp komt van de tekentafel
van oud-Dremptenaar en HC’03lid Joep Koenders. Een gesprek met
een ambitieuze architect over het
prestigieuze project ‘de huiskamer
van HC’03’.

Tekst en foto: Richard Kok
Illustraties: Joep Koenders
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De opdracht was helder: het vervangen en updaten naar een
complex dat aansluit bij de kleedaccommodatie. De uitwerking
was een stuk complexer door regels, wensen, belangen en de
portemonnee. Joep Koenders tekent voor het ontwerp. Voor de
voormalig Dremptenaar en jonge architect is het de geboorte
van een persoonlijk prestigeproject.
Koenders is de man achter het kleedkamercomplex dat in
februari door topvoetballer Klaas-Jan Huntelaar officieel werd
geopend. Een gebouw in de vorm van een schuur waarin tien
kleedkamers, een bestuurskamer, toiletten en een verzorgingsruimte zijn ondergebracht. ‘De schuur’ vormde voor Koenders
de opmaat naar een groter plan: het nieuwe clubgebouw.
Renovatie van het bestaande gebouw is geen optie, aldus
Koenders. ‘Qua kosten is dat niet interessant. Na een renovatie
blijf je met ongemakken zitten. Toen is besloten om binnen de
financiële kaders voor een nieuwe accommodatie te gaan.’
Koenders, die TU Delft Bouwkunde afrondde, ging op onderzoek
uit. Kijken wat er al is, wat de richtlijnen van de KNVB zeggen, en
vooral met een portie gezond eigen verstand aan de slag gaan.
Juist dat laatste is voor hem belangrijk. Koenders houdt niet van
kopiëren en zet in op een, zeg maar, signature building.
Wat zijn jouw uitgangpunten bij het ontwerp van het
clubgebouw?
‘Als architect denk je aan kosten, aan inpassing, aan materialen.
Die spiraal vormt de bouwsteen van elk ontwerp. Ik heb veel
nagedacht over de verschillende functies van het gebouw.
Kantine, toilet, businessclub. Zondags vol en doordeweeks rustig.
Het multifunctionele aspect. Stel dat de kerk er niet meer is en
men wil een koffietafel aanbieden na een begrafenis, dan moet
dat hier ook kunnen. Dan moet het dus geen voetbalhonk zijn
met vaantjes en Grolsch logo’s. Ik ben niet tegen een bruine
kroeg of zo, maar er komen ook kleine kinderen. Je moet er dus
een huiskamer van maken. Dat was het antwoord op al mijn
vragen. Een huiskamer. Soms voor een groep, soms voor een
individu. Maar iedereen moet hier een plekje hebben.’
Hoe ziet die huiskamer van HC’03 eruit?
‘Als het kleedkamercomplex de schuur is, dan moet de kantine
de boerderij worden. De gebouwen samen vormen een
ensemble met veel synergie. Ik heb vanwege de samenhang
gekozen voor dezelfde zwarte stenen als die van de kleedkameraccommodatie en daarbij accenten gelegd met warm hout en
fris wit. We bouwen met moderne middelen en materialen.
De Hessencombinatie | december 2011
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Atelier Zepp Gerritsen
RIJKSWEG 25, 6996 AC DREMPT
T: 0313-472601
M: 06-13572476
E: fransgerritsen@zeppgerritsen.nl
I: www.zeppgerritsen.nl
Zepp Gerritsen verzorgt workshops, cursussen en
bedrijfsuitjes in beeldhouwen, boetseren, bronsgieten, tekenen/schilderen en keramiek.

Uw Wellnessleverancier voor Achterhoek en Liemers.
- Zwembaden
- Overkappingen
- Warmtepompen
- Zonnecollectoren
- Waterbehandelingsproducten

Bronkhorsterweg 4
7221 AC Steenderen

Email: info@euronicsrtvrutjes.nl
Site: www.euronicsrtvrutjes.nl

Tel: 0575-451959
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- 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

Het gaat om een gebouw van totaal vierhonderd vierkante
meter. De helft van de ruimte wordt ingenomen door de kantine.
De keuken is zo’n vijftien vierkante meter. Er komt een berging
in voor vriezer en koelkast. Verder komt er een instructieruimte
annex businessclub voor veertig personen. Daarnaast nog een
algemene berging, toiletten, werkkast, archief en bestuurskamer.’
En de jeugd?
‘Die krijgt een eigen ruimte op de hooizolder, in open verbinding
met de kantine zodat toezicht mogelijk is, maar met een eigen
karakter en indeling.’ De 31-jarige Koenders ontwerpt voor het
eerst een multifunctioneel sportgebouw. Hulp krijgt hij van de
ervaren architect en actief lid van HC’03, Bart Weusten. Samen
dimdammen ze over details waar een leek al gauw aan voorbij

Hoe mooi gaat het allemaal worden?
‘De kans is groot dat hier straks de mooiste sportaccommodatie
uit de regio komt te staan. De ligging is fenomenaal. De toegang
via het pad tussen kerk en kerkhof maakt je nieuwsgierig.
De kantine wordt een kwart groter dan de huidige kantine en is
goed voor het ontvangen van zo’n tweehonderd gasten.
Er komt een serieuze keuken in met meer mogelijkheden.
Ik zou het gebouw willen omschrijven als eigentijds landelijk
regionalisme. Met een pragmatische, esthetische stijl.
Het wordt hypermodern en heeft een directe link met de streek.
Zo ziet de huiskamer van HC eruit’.

‘Druk bezig met
financieringsplan’

I
gaat. ‘Neem de bar. In de huidige situatie is er sprake van een
lange, hoge, ruimtevretende bar. Straks wordt de bar gebruikt
als uitgiftepunt van eten en drinken, en krijgt deze een laag
gedeelte voor de kinderen.’ Omdat die, volgens Koenders, bij
het bestellen van een mars niet in de bilnaden van de bargasten
hoeven te kijken’.
En dan is er nog het multifunctionele karakter. Door de privatiseringsdrang van de gemeente ligt er een opdracht bij verenigingen om samen met andere verenigingen te kijken naar een
onderkomen. Die opdracht is meegenomen in de plannen voor
een nieuw clubgebouw en maakt het mogelijk in het clubgebouw van HC’03 ook onderdak te bieden aan andere verenigingen en organisaties. Koenders heeft daarvoor een ruimte
bedacht die te bereiken is via een neveningang en onafhankelijk
kan functioneren, maar die door middel van een schuifwand bij
te kantine is te trekken.

De totale investering die gemoeid is bij het nieuwe
clubgebouw bedraagt ongeveer 550.000 euro. Daarin is
meegenomen de sloop van het oude gebouw, de nieuwbouw en de totale inrichting. Volgens voorzitter Jeroen Huis
in ’t Veld van HC’03 wordt nog hard gewerkt aan de dekking
hiervan. ‘De verdeling is nog niet helemaal duidelijk omdat
we voor een deel afhankelijk zijn of de provinciale/gemeentelijke subsidie van 100.000 euro doorgaat. Wanneer we die niet
krijgen, zal het deel fondsenwerving groter moeten worden.
Of de ambitie moet omlaag en daarmee het investeringsbedrag kleiner. Gaan we echter uit van het verkrijgen van de
subsidie, dan zal ongeveer 150.000 euro eigen vermogen
in het gebouw worden gestoken, plus 100.000 euro lening
en 100.000 euro subsidie, en daarnaast zal zo’n 200.000 euro
geworven moeten worden. Om dit te kunnen
bereiken, zijn we druk bezig met een ﬁnancieringsplan.’
Wanneer de bouw start is nog niet bekend. De ambitie bij
het bestuur van HC’03 is om het gebouw in 2013 te openen.
Waarschijnlijk wordt in de tussenliggende periode gewerkt
met een noodgebouw.
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Bezoekadres : Hoogstraat 29 Toldijk
Postadres
: Weth. Campermanstraat 10
7227 DT Toldijk
Telefoon
: 06-1030 3130 / 0575-543 555
Internet
: www.renesangersmeubelmakerij.nl
E-mail
: info@renesangersmeubelmakerij.nl

T
P

- Meubels op bestelling o.a:
tafels, kasten, bedden
- Keukens
- Winkelinterieur
- Restauratie van diverse meubels
- Etc.

immerbedrijf
elgrom

Theo Pelgrom
Hoogstraat 11
7227 ND Toldijk
Tel: 0575 - 452292
Mob: 06 - 53726674

Geopend op maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 16.30 uur.
Bezoek bij voorkeur op afspraak.
Zaterdags alleen op afspraak.

Teken- &
Schildermaterialen
en workshops
GALERIE MOUSEION
Zandbergstraat 5 in Doesburg | Tel. 0313 - 438799

www.galeriemouseion.nl
van begin tot het einde

Gerritsen
Grafmonumenten
Gespecialiseerd in
- glas/natuursteen/rvs
- urnen (voor thuis of begraafplaats)
- restauratie en onderhoud

Marktweg 3 6883 JL Velp Tel. 026 36 12 800
12

www.gerritsengrafmonumenten.nl

‘Niks ophangen
vind ik te saai’
Het aanbod aan kerstverlichting voor buiten is de laatste jaren enorm geworden. En het lijkt erop dat het aanbod alleen maar
groter wordt en eerder goedkoper dan duurder. De gevolgen daarvan zien we winter na winter: steeds meer mensen hangen ook
aan de buitenkant van hun huis lampjes op. En bij wie dit al gebeurde, lijkt jaarlijks de hoeveelheid toe te nemen. Aangejaagd
door wat er te koop is en soms in competitie met de buren, baden vanaf half december sommige huizen in zeeën van licht.
En ook in de buitengebieden, waar het ’s avonds normaal donker is, wordt de kerstverlichting aan veel huizen steeds
nadrukkelijker zichtbaar. Of buitenverlichting mooi is, of het soms ook te veel kan zijn of juist niet, daarover verschillen de
meningen. Wat opvalt is dat uiteindelijk niemand de ander op dit punt de maat wil nemen. ‘Als je het mooi vindt moet je het
ophangen. Vind je tuinverlichting niet mooi, dan doe je het niet. Ook goed.’ Dat is de heersende opvatting.

Tekst en foto’s: Leo Tholhuijsen

‘Zeer aantrekkelijk, brengt sfeer’
Naam: Peter Grob (55)
Plaats: Eldrikseweg, Eldrik

‘Niks ophangen vind ik te saai’
Naam: Johnny Booltink (48)
Plaats: Kerkstraat, Voor-Drempt

‘Wel lichtjes, geen 100 meter lichtslang’
Naam: Erik Pelgrom (38)
Plaats: Broekstraat, Hummelo

Peter Grob hoeft geen seconde na te denken
over wat hij van kerstverlichting buiten vindt.
‘Zeer aantrekkelijk, brengt sfeer voor het
kerstgebeuren.’ Een kleine week na Sinterklaas
hangt Grob lichtjes op in de bomen voor zijn
huis. Ook in de vorm van sterren. ‘Juist op het
platteland’, zegt hij ‘mag de duisternis wel wat
doorbroken worden.’ Het kan hem niet gauw
teveel zijn wat buiten wordt opgehangen.
‘Zeker in Eldrik niet. Misschien dat het in de
dorpen teveel zou kunnen worden.’
Grob signaleert dat er jaar op jaar meer kerstverlichting buiten bijkomt. Bij hem wordt het
ook meer. Hij speelt met de gedachte om dit
jaar ook een verlichte arrenslee of hert in de
versiering op te nemen.
Dat op een gegeven moment de verlichting
te veel stroom zou kunnen gaan kosten vindt
Grob onzin. ‘Ik denk dat je dat extra stroomverbruik ruim terugverdient door ietsje eerder
de verwarming omlaag te zetten.’

Bij Johnny en Angela Booltink gaan in de
loop van december de lichtjes weer naar
buiten. In de voortuin gaat het om zo’n 20
à 30 meter lichtslang langs de contouren
van de voorgevel en rond wat bomen en
struikjes. ‘Welke precies zien we straks wel’,
zegt Johnny. ‘Dit boompje wordt wat hoog,
is dus steeds moeilijker vol te hangen.’ Langs
het dak van het tuinhuisje in de achtertuin
komt dit keer geen verlichting, omdat daar
deze winter wordt verbouwd. Johnny vindt
het altijd wel leuk de verlichting te hebben
hangen. Al moet het wat hem betreft ook
niet overdreven worden. Behalve dat heel
veel lichtjes ophangen ook veel werk is, kan
het op een gegeven moment ook te
kitscherig worden. ‘Het kan ook teveel
worden.’ Maar het omgekeerde,
niks ophangen, is weer wat armzalig.
Niks ophangen vind ik te saai.’

‘Wat ik vind van kerstverlichting buiten?
Ik vind dat het erbij hoort. Het hoort bij de tijd
van het jaar, sfeervol op de donkere dagen.
Geeft gezelligheid.’ Voor zijn bedrijf Pelgrom
Landbouwmechanisatie heeft hij een boom
staan met verlichting erin. ‘We gaan het ook
weer niet te gek maken. Geen 100 meter lichtslang ophangen, dat is weer te veel van het
goede. Maar niks, is wel weer erg weinig.
Iedereen moet zelf weten wat hij doet.
Ik zeg: het hoort erbij. Anderen denken daar
anders over. Weet je wie je ook kunt vragen?
Mark Leisink.’
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Burg. Flugi van Aspermontlaan 2
Postbus 63, 6980 AB Doesburg
Tel: 0313-48 40 34
Fax: 0313-47 25 43
e-mail: info@notarisdoesburg.nl

Café - slijterij
d’n Uutkiek
Dorpsstraat 65 - Angerlo
0313 - 475 091

AnyTyme d‛Olde Schole
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- Verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s
- Reparatie en onderhoud van nieuwe en gebruikte auto’s
- A.P.K. keuringsstation
- Schade, reparatie en expertise
- Airco service

Dorpsstraat 27, 6999 AB Hummelo, Telefoon (0314) 381660
Internet: www.bergsmahummelo.nl / E-mail: info@bergsmahummelo.nl
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Rijksweg 88, Laag-Keppel

Tel.: 0314-380050
www.anytymeoldeschole.nl

E

‘Nee, geen buitenlampjes. Wel een leuk idee’
Naam: Nikki Langeweg (24) en Joke Tankink (33)
Plaats: Kinderdagverblijf Nijntje, Dorpsstraat, Laag Keppel
Kinderdagverblijf Nijntje heeft geen kerstverlichting buiten. Althans, hád in de voorgaande jaren
buiten geen kerstverlichting hangen. Misschien vanaf nu wel. Nu er zo naar wordt gevraagd,
spreekt het idee Nikki Langeweg eigenlijk wel aan. Ze reageert enthousiast. Collega Joke Tankink
valt haar bij: ‘We zullen het idee hier eens in de groep gooien. Leuk! We doen ons best om het hier
op het kinderdagverblijf in deze periode zo gezellig mogelijk te maken. Voor de kerstsfeer komt
binnen een kerstboom met lichtjes te staan. De kinderen hier zijn tussen 0 en 4 jaar. Zeker bij de
wat oudere kinderen kun je zien dat ze veel van de kerstsfeer meekrijgen en het mooi vinden.’

‘Rol van commercie in groei buitenverlichting’
Naam: Fieke Jolink
Plaats: Van Heeckerenweg, Hummelo
‘Wat een triviaal onderwerp. Waar gaat dit over? Alsof niet iedereen dat zelf kan uitmaken.
Zelf hangen wij buiten geen lichtjes op. Ik heb geen reden dat te doen. ‘Dat het fenomeen van
kerstlichtjes buiten zo groeit, komt doordat het gepusht wordt door de commercie.
‘De tuincentra liggen er vol mee, ieder jaar weer wat anders. Maar begrijp me goed, als ik zeg
dat ik er niet veel mee heb, betekent dat niet dat ik het veroordeel. Als iemand nou blij wordt
van lichtjes in de voortuin, moet hij of zij ze gewoon ophangen.’

‘Ik vind het vooral héél erg mooi’
Naam: Ria van der Beek (44)
Plaats: Gientjesweg, Drempt
‘Als ik zo rondrijd vind ik al die lichtjes in de winter vooral heel erg mooi. Al moet ik zeggen dat wij
er zelf heel weinig aan doen. Aan de schuur hadden we afgelopen jaren wel verlichting, maar of
die het nog doet? Zouden we weer eens moeten aansluiten om dat te weten. Ik geloof wel dat ie
er nog hangt. Ik moet zeggen dat het soms ook wel te veel kan zijn wat ze aan het huis hangen.
Rijen lampjes langs alle hoeken van je huis is soms wel erg veel. Dat hoeft voor mij dan ook weer
niet. De Boerderie in Achter-Drempt bijvoorbeeld, die had altijd alles helemaal volhangen. Maar
wat bomen en struiken met lichtjes vind ik prachtig. Daar mag ook best een hertje of een ster
tussen hangen.’

‘Het wordt niet meer en niet minder. Zo is het goed’
Naam: Dirk Jansen (51)
Plaats: A.G. Noijweg, Hoog Keppel
‘Wij hebben altijd wel wat verlichting buiten’, vertelt Dirk Jansen. ‘Is sfeerverhogend, vinden wij.
Binnen in huis hebben we niks, ook geen kerstboom. Nou ja, bijna niks, een heel klein
kerstboompje. Met een grote hond binnen is een boom lastig, die wordt zo omvergelopen.’
Daarom wordt voor de deur een flinke boom neergezet met zo’n 50 meter lichtslang erin
gedraaid. Zo ongeveer een week voor Kerstmis wordt die opgetuigd. ‘Al jaren doen we dat zo’n
beetje hetzelfde. Zal niet meer worden, ook niet minder. Zo is het goed.’
Wat vindt Dirk van mensen die geen verlichting in de tuin hebben? ‘Niks is ook goed. Moeten
die mensen zelf weten. Die doen dan vaak binnen weer meer. Ieder maakt dat voor zich uit.’

‘Lichtjes buiten? Dat doen we niet’
Naam: Mark Leisink (40)
Plaats: Strengsche Veld, Achter-Drempt
Mark Leisink ziet wel veel kerstverlichting in voortuintjes, maar hij voelt volstrekt geen
aandrang om er zelf ook aan te beginnen. ‘Ik ben er nooit mee bezig geweest. Ik zie
het bij anderen, prima, moeten ze helemaal zelf weten. Ik vind het ook niet lelijk, soms
heeft het zelfs wel wat. Maar dat ik daarom ook lampjes buiten zou gaan hangen, dat
zie ik voorlopig niet gebeuren.’
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Hengelo
Vordenseweg 84
7255 LE Hengelo Gld
0575-46 16 22

Verkoop van diverse
merken aanhangwagens.

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen.

Ifor Williams, Anssems en
Hapert.

Dealer van Huzen en Patura.

- Paardentrailers
- Aanhangwagens
- Vee- en kleinveetrailers
- Speciaalbouw
- Onderdelen
- Reparatie alle merken trailers
- Ook reparatie en keuring van
caravans

Hummelo
Dorpsstraat 1c
6999 AA Hummelo
0314-35 96 36

- Houten omheiningen
- Paardenbakken
- Doorsteekschuttingen
- Weide afrasteringen
- Doorgangen
- Verlichtingen
- Gaasomheiningen

Dealer van Weijer paardentrailers
Hoefkensestraat 16a, Drempt T: 0313-47 63 11 M: 06-53842907

www.berendsenaanhangwagens.nl

p ro fe s s i o n e l e vo e d i n g vo o r d i e re n

kippen

afhalen kan ook bij de Garvo fabriek
Molenweg 38 6996 DN Drempt
iedere zaterdag van 8.00 - 12.00 uur
ingang Bronksestraat

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

Garvo heeft een compleet assortiment voeders voor vrijwel

Of u graag eitjes wilt of gewoon de aanwezigheid van de

alle dieren. Vraag bij uw voederhandel naar de hoogwaar-

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

dige hobbyvoeders van Garvo.

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

Garvo voeders zijn zuinig in gebruik en zijn samengesteld

groei of hoge productie maar op gezondheid… en een

voor een hoge natuurlijke weerstand en vitaliteit.

gezonde kip legt natuurlijk regelmatig een lekker eitje.

Garvo bv Drempt telefoon +31 (0)313 47 23 21 e-mail advies@garvo.nl website www.garvo.nl
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van de notaris
HUWELIJK
Tekst: Jeroen te Lindert
Foto’s: Wim van Hof

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.

Ondanks dat inmiddels ruim één op de drie huwelijken eindigt in
een echtscheiding, groeit gestaag het aantal mensen dat toch in vol
vertrouwen de stap neemt. Nu Henk Pleket van De Havenzangers
onlangs is overleden, kan ook ik – nog geen veertig – eindelijk met
een gerust hart de sprong wagen; op 27 april 2012 is het zover.
Van de op dit moment gesloten huwelijken vindt ruim een
derde plaats na het opmaken van huwelijkse voorwaarden.
De rest trouwt nog altijd in ‘gemeenschap van goederen’. Velen
vinden echter dat ons huidige systeem niet meer van deze tijd
is. Overigens is dit systeem – waarbij men in gemeenschap van
goederen trouwt, tenzij daarvan bij huwelijkse voorwaarden
wordt afgeweken – behoorlijk uniek in de wereld. Voor zover mij
bekend zijn er slechts vier landen ter wereld waar dit systeem
geldt. Het aanpassen van ons systeem gaat echter moeizamer
dan voorzien. Het oorspronkelijke wetsvoorstel is inmiddels al
ruim acht jaar oud.
In de afgelopen 50 jaar is het huwelijksgoederenrecht bijzonder
in beweging geweest. Nadat in 1957 de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw werd afgeschaft – niet langer werd
zij gelijkgesteld aan een minderjarig kind of een onder curatele
gestelde dronkaard – is er veel gebeurd. (Mochten er met mij
mannen zijn die zich afvragen sinds wanneer wij eigenlijk niets
meer te zeggen hebben thuis: sinds 1957 dus …).
In het thans ter behandeling voorgelegde wetsvoorstel werden
vele wijzigingen opgenomen. Met name wilde men regelen dat
voortaan verkregen schenkingen en erfenissen niet langer in de
gemeenschap van goederen vallen, evenals al hetgeen ieder
der echtelieden bij het aangaan van het huwelijk al bezat; een
systeem zoals dat nu ook al in Duitsland en België geldt.
Nu, ruim acht jaar later, zijn we zover dat het wetsvoorstel per 1 januari 2012 van kracht wordt. In de loop van
het proces zijn er echter dusdanig veel amendementen
geweest dat er nog maar bijzonder weinig over is van het
oorspronkelijke plan. Met name de hierboven genoemde
hoofdwijzigingen zijn beide gesneuveld. Zoals vaak geldt
ook hier dat iedere voorgenomen revolutionaire
ommezwaai vanzelf sneuvelt als men er maar lang
genoeg over poldert.
Er zijn natuurlijk nog wel wat wijzigingen over: Zo hoeft
een verzoek tot echtscheiding niet langer altijd verplicht
via een advocaat te lopen. Het mag straks ook via een
notaris, mits u een gezamenlijk verzoek indient en er
geen minderjarige kinderen zijn. Verder wordt het tijdstip

van ontbinding van het huwelijk vervroegd, namelijk naar de
datum van indiening van het verzoekschrift in plaats van de
inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers
van de burgerlijke stand. Mocht schoonmoeder ernstig ziek
zijn, dan heeft het dus niet langer zin om de echtscheiding zo
lang mogelijk te rekken in een poging haar nalatenschap nog
in de gemeenschap van goederen te laten vallen. Ook wordt de
rechterlijke goedkeuring geschrapt in de gevallen dat tijdens het
huwelijk alsnog huwelijkse voorwaarden worden opgemaakt of
bestaande huwelijkse voorwaarden worden gewijzigd.
Verder zijn er nog een aantal wijzigingen op het gebied van het
bestuur over gemeenschapsgoederen en over het zogenaamde
nominaliteitsbeginsel. Wijzigingen die niet bepaald schokkend
zijn en waarvan uiteenzetting hier te ver zou voeren.
Kortom: gaat uw ideale schoonzoon de dag na uw uitvaart
ervandoor, dan neemt hij nog steeds de helft van uw dochters
erfdeel mee. Het blijft dus belangrijk om door middel van de
zogenaamde uitsluitingclausule (omdat het uw ideale schoonzoon betreft, ook wel de ‘Herman Brood-clausule’ genoemd) in
uw testament te bepalen dat al hetgeen uit uw nalatenschap
afkomstig is, nimmer toekomt aan ‘de koude kant’.
En komt u in 2012 in een echtscheiding terecht, dan moet u nog
steeds de erfenis die u zelf ooit kreeg met uw aanstaande ex
verdelen, tenzij uw ouders dat in hun testament hebben
voorkomen. Mocht de liefde u niet langer bij elkaar houden, dan
is dit misschien een goede reden …

Tip van de notaris
Tot slot kom ik nog even terug op mijn verhaal van de
vorige keer: hierin wees ik op het gevaar dat dreigde
voor mensen bij wie in het verleden de woning is overgedragen van de ouders naar de kinderen, waarna de
ouders vervolgens zelf in de woning bleven wonen.
De belastingdienst heeft inmiddels de onredelijkheid
van de voorgenomen wijzigingen ingezien en heeft
voor ‘oude’ gevallen bepaald dat men bij het overlijden
van de ouder(s) voor de erfbelasting nog steeds mag
uitgaan van de waarde van de woning ten tijde van de
overdracht. Leuker kunnen we het niet maken ...
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Glasatelier
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Van klassiek
tot modern

Uw adres voor:
Glas
in
lood
- Tiffany
- Glasfusing
Glas in lood - Tiffany
- Glasfusing
- Glas en
Gereedschappen
Glasdecoraties
enworkshops
workshops
Gereedschappen - Glasdecoraties en











Meipoortstraat 23, 6981 DH Doesburg - Tel. 0313-473080 - info@jevaba.nl

www.jevaba.nl

Janssen Hummelo
WAT JE DICHTBIJ HAALT, IS LEKKER…
* TNT Post
* (digitale)Fotoservice
* Drogisterij
* Kopieerservice

* Stomerij
* Bloemen & Planten
* Bezorgservice

* Telefoonkaarten
* Gratis parkeren
* Gratis Pinnen

Janssen

Dorpsstraat 20, Hummelo Tel. 0314-381281

Made in

Wij vieren de uitvinding van het
televisietoestel voor iedereen.
Met de Xelos led-jubileumaanbieding
van Loewe, voor 999 euro!

any
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e 923
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2011 Loewe stelt een puristische
televisieklassieker voor – in een
nieuw jasje: Loewe Xelos.

De loewe Xelos led is niet eender welke televisie maar een eersteklasmodel
in design en kwaliteit. Door het toevoegen van hedendaagse multimediafuncties maakt Xelos led uw entree tot deze premiumklasse bovendien
multimediaal.
U heeft reeds een Xelos 32 led voor 999 euro en een Xelos 40 Media voor
1.499 euro.
Actie geldig van dinsdag 1 november tot en met woensdag 30 november.
Actievoorwaarden bij uw Loewe-vakhandelaar of op www.loewe.nl.

| Nieuwstad 45 | Zutphen | (T) 0575 - 54 32 02 | www.expert.nl
| Zutphen-Emmerikseweg 46 | Baak | (T) 0575 - 55 10 00 | www.expert.nl

Expert Eliesen
Expert Eliesen

Dealer_Actie_XelosLED_210x148_best_NL.indd 1
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1951 Loewe stelt zijn eerste
in serie geproduceerde televisie
voor: Loewe Iris.

25/10/11 08:54

Groeten uit…

Tekst: Rinus G.M. Rabeling
Foto’s: Wim van Hof en collecties Wim Gosselink (Ruurlo) en Rinus G.M. Rabeling

Het Koninkrijk der
Nederlanden in Voor-Drempt
Oudere lezers herinneren zich ongetwijfeld Café-restaurant Het Koninkrijk der Nederlanden aan
de Rijksweg te Voor-Drempt. Naar aanleiding van een bijzonder fraaie opname uit ongeveer
1905 hebben we ons verdiept in de geschiedenis van dit huis en haar aparte naam.
Dit was niet zo eenvoudig – een compleet en sluitend overzicht is dan ook niet mogelijk.
Maar de vele fragmenten geven toch een beeld van deze ‘uitspanning’.

Wim en Willemien Gosselink, uitbaters van het Koninkrijk der
Nederlanden 1953-1967 (foto collectie Wim Gosselink).

Het Koninkrijk der Nederlanden omstreeks 1905, met links ‘de
koepel’, het wachthuisje van de stoomtram. Aan het balkon het
bewuste wapenschild (foto collectie Rinus G.M. Rabeling).

In oude bronnen vinden we in 1686 een vermelding van ‘het
Bongertie’ een huis en hof in de omgeving van kerk en kerkhof te Drempt. Dit huis wordt vanaf 1721 in de wandeling: het
‘Konincks Paradijssien’ genoemd. Andere vormen: ‘s Konings
Paleisken (1727, 1750) en ‘s Konings Paleis (1772, 1781). Over de
ligging schrijft men dan: naast het kerkhof schuin tegen het huis
‘t Veldhoentje (1727), aan het kerkhof, ter zijde van Doesburg
(1750), aan het kerkhof gelegen (1785, 1806) en vast aan de
kerkhof (1802).
Op twee oude tekeningen uit 1721 en 1743 zien we rond de
kerk een bebouwing van kleine huizen, hieronder ongetwijfeld
de pastorie, ‘t Veldhoentje en het Konings Paleis. Uit een andere
bron weten we dat in een van deze huizen een herberg is gevestigd. Gezien de naamgevingtraditie van die tijd is dit ongetwijfeld
het Konings Paleis. In 1784 is sprake van ‘huis het Koningspaleis’
daar thans het ‘huys te Sevenaer’ uithangt’. Beide namen worden
daarna een tijdlang in combinatie gebruikt.
De oorspronkelijke naam ‘het Bongertie’ duidt op het gebruik van
de grond als boomgaard voor de bouw van het huis. De naamgeving ‘Konings Paleis’ kan een huldeblijk zijn voor de toenmalige
koning-stadhouder Willem III, o.a. eigenaar van het Hof te Dieren.

Hij trouwt in 1677 met Princess Mary en is in die tijd erg populair
in deze regio. Hij verblijft regelmatig op het Hof te Dieren. Een
wijziging zoals in ‘huys te Sevenaer’ heeft meestal verband met
de herkomst van een nieuwe herbergier. Op het uithangbord is
ongetwijfeld het gelijknamige kasteel bij Zevenaar afgebeeld.
Het vermoeden bestaat dat op een bepaald moment de herberg
is verhuisd naar de plek aan de Rijksweg, destijds nummer (D)32
nu huisnummer 24. Het moment en de reden daarvan is niet
bekend. Is het de bouwvalligheid van de oude locatie,
de wegverlegging van 1849 of mogelijk de komst van de
stoomtramlijn Dieren-Doesburg-Doetinchem in 1881?
Vanaf 1832 tot ongeveer 1875 vinden we deze plek in het
kadaster als landbouwgrond. Niet lang daarna wordt het pand
gebouwd dat wij kennen als ‘Het Koninkrijk der Nederlanden’.
De naam is vermoedelijk een actualisering/modernisering naar
aanleiding van de staatsvorm van dat moment. Aan het balkon
boven de deur hangt decennialang een wapenschild met naam.
Als we dit schild vanaf een oude foto extreem zouden vergroten
herkennen we mogelijk de Nederlandse leeuw met daaromheen
de elf provinciewapens, maar dit blijft gissen!
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Haarwerkboetiek
Reintjes

Dames- en Herenkapsalon:
Behandeling volgens afspraak.
Tel: 0575 - 452220
Dorien en medewerksters

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
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Nieuwbouw
Verbouw
Renovatie
Onderhoud

Dorpsstraat 4 – 6999 AC – Hummelo – tel. 0314-381674
info@autobedrijfoverbeek.nl
www.autobedrijfoverbeek.nl
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Het Koninkrijk der Nederlanden omstreeks 1965, met de in 1931
aangebouwde zaal (foto collectie Wim Gosselink).

Wie het huis gebouwd heeft, hebben we niet met zekerheid
kunnen achterhalen. Het heeft lange tijd een dubbelfunctie
gehad: kruidenierswinkel en herberg (café-restaurant, hotel).
Als uitbater vinden we Grada van Voorst (herbergierster, 1886,
winkelierster, 1887). Zij is weduwe van Hendrik Jan Wolters,
winkelier/herbergier en overleden in 1879. Mogelijk dat deze
Hendrik Jan Wolters ook de bouwer is.
Zijn vader, ook een Hendrik Jan Wolters, wordt in 1863 genoemd
als tapper te Drempt adres D1. Dit is zo goed als zeker de locatie
van het Konings Paleis bij de kerk .
Sophia Maria Wolters, de dochter van Hendrik Jan en Grada, huwt
op 28 juli 1887 met Bernd Hendrik ter Horst (geboren in 1863)
en zij zetten het bedrijf voort. Sophia Maria overlijdt, zeer jong, in
1891. Bernd Hendrik ter Horst huwt op 21 mei 1897 de 19-jarige
Hermina Til. Bernd Hendrik wordt in 1898 als kastelein genoemd
bij een verbouwingsaanvraag van huis, koepel en schuur.
De koepel wordt dan ook genoemd als wachtkamer van de
Geldersche Stoomtramweg-Maatschappij, voor de stoomtramlijn
Doesburg-Doetinchem. In de eerste dienstregeling (Arnhemsche
Courant, 18 juni 1881) zien we vermeld: ‘Drempt, Café Koninkrijk
der Nederlanden’; uiteraard met de daarbij behorende tijden en
ritprijzen.
We komen Bernd Hendrik in 1926 nog tegen als hotelier, maar
op 13 januari 1927 zien we in een drietal kranten (Dagblad
Het Centrum, Het Vaderland en Tilburgsche Courant)
de aankondiging van zijn faillissement. Berend Hendrik doet
pas in 1929 afstand van zijn drankvergunning (afgegeven op
30 april 1900) voor een lokaal rechts van de ingang (links is
kruidenierswinkel) en voor het station der Geldersche Tramweg
Maatschappij. Een en ander betekende ook het einde van
de kruidenierswinkel.
Het Koninkrijk der Nederland is in het begin van de twintigste
eeuw een begrip in de regio. In 1905 lezen we in de Gids van
Arnhem naar Isselborg: ‘Voorbij de halte Het Koninkrijk der
Nederlanden (met aardigen overtuin) ligt (links) het Herstellingsoord voor Zenuwlijders ‘Ons Genoegen.’ Ook in ‘Een reisje met
(1910), lezen we: ‘Met een kolossale
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Wat vaststaat, is
dat het pand in
1954 in bezit is
van Jan Eshuis
(geboren in
1897), handelaar
te Amstelveen.
Pachters zijn dan Wim en
Willemien (Zus) Gosselink. Oudere lezers kunnen zich dat
nog goed herinneren. Van 1953 tot 1967 hebben zij een
belangrijke functie vervuld in de gemeenschap Voor-Drempt.
Het is o.a. de locatie voor de toenmalige kermis en van de
gelijknamige biljartvereniging. Het is ook in die tijd dat

vertegenwoordigers, werklui van de Oude IJssel-verbetering en
arbeiders van de gasleiding hier in pension zijn.
In 1967 stopt de familie Gosselink en komt er een nieuwe
huurder, mogelijk ene Westenberg. Helaas van zeer korte duur.
In 1968 brandt het pand geheel af. Alleen de grote schuur blijft
gespaard. De oorzaak is onbekend. De ruïne wordt na enige tijd
gesloopt. De koepel/stoomtramhalte was al in 1953 bij de komst
van de familie Gosselink verdwenen.
Korte tijd heeft de oude schuur nog een horeca-functie gehad,
met zelfs nog aangekondigde optredens van Gert en Hermien,
de Heikrekels en Sjakie Schram. Overigens kwam de laatste niet
opdagen.
In 1973 wordt het geheel aangekocht door de heer G.H. Rots uit
Dieren. Hij is op zoek naar een geschikte locatie voor zijn bedrijf
in souvenirs. Behalve voor huisvesting is op deze plek voldoende
ruimte voor kantoor, toonzaal en magazijnen. Tot op de dag van
vandaag is het bedrijf Geharo, na diverse uitbreidingen, hier nog
steeds actief.
Tot slot nog iets over de naam in de laatste bestaansperiode. Op
ansichtkaarten bijv. uit 1951 en 1955 is sprake van café-restaurant
De Nederlanden. Het voorvoegsel Koninkrijk is dan verdwenen.
Weliswaar in de volksmond nog steeds in gebruik, op het bord
niet meer. De oorzaak ligt bij de bezetting van ons land in 1940
door de Duitsers. Alles wat enige relatie heeft met het koninklijk
huis wordt verboden, zo verdwijnt dit deel van de naam van het
bord en is daar nooit meer op teruggekeerd.
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Zorgcentrum
Hyndendael
De zorg is tegenwoordig steeds vaker in het nieuws: gaat het niet over de vergrijzing, dan zijn het wel de kosten. En zijn het niet de kosten, dan
gaat het wel over de kwaliteit. Zorgorganisaties moeten efficiënter worden, de concurrentie met elkaar aangaan en in een zogenaamde marktomgeving opereren. Zorgorganisaties moeten ook nog eens cliëntvriendelijk, open en transparant zijn. Ze moeten opereren binnen de kaders
van keurmerken en veiligheidsmanagement. Dit alles in een tijd met afnemende financiële middelen, een toename van de zorgvraag en steeds
minder mensen die in de zorg willen werken.
Markenheem
Ondanks dit weinig rooskleurig beeld blijft het gelukkig toch
mogelijk om de zorg in Nederland betaalbaar, goed en aantrekkelijk te houden. In onze regio is Markenheem, met een
zestal centra voor zorg en dienstverlening op het gebied van
ouderenzorg, een aansprekend voorbeeld. De organisatie biedt
permanente verzorging dan wel verpleeghuiszorg aan de ruim
350 bewoners in haar zorgcentra, die gelegen zijn in Doetinchem, Hengelo, Hummelo, Keijenborg en Zelhem. En met de
mogelijkheid voor een kortdurend verblijf, dan wel het bieden
van dagverzorging en meerzorg aan ouderen die nog zelfstandig wonen, weet Markenheem aan te sluiten op de toenemende
behoefte aan gespecialiseerde ouderenzorg en begeleiding.
Daarnaast levert de organisatie ook thuiszorg, zowel in de wijk
als waar nodig in de aanleunwoningen.
Zorg op maat is dus een kenmerk, maar bovenal beoogt
Markenheem haar bewoners en cliënten goede zorg en een ple-
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zierige en veilige woonomgeving te bieden, waarbij persoonlijke
aandacht en de wensen van de cliënten centraal staan. Vanuit
deze intentie en het praktiseren daarvan, en met het zo efficiënt
mogelijk inzetten van de beschikbare middelen draagt Markenheem haar visie op ouderenzorg uit. Dit alles komt de kwaliteit
van de organisatie en haar medewerkers ten goede en op de
eerste plaats haar bewoners en cliënten.
Markenheem, voor zorg dichtbij
In het plattelandsgebied waar Markenheem werkzaam is,
bestaat een duidelijke hechtheid onder de bevolking en is
sprake van sterke sociale netwerken. De kleinschalige zorgcentra
– gelegen dichtbij de mensen die zorg nodig hebben – sluiten
hierop aan en maken op een welhaast vanzelfsprekende wijze
deel uit van de plaatselijke gemeenschap.

advertorial

Zorgcentrum Hyndendael
Hyndendael in Hummelo is een relatief klein verzorgingshuis
met een gemoedelijke, warme en veilige sfeer. Het zorgcentrum
heeft 42 appartementen en 9 aanleunwoningen.
Voor de dorpsbewoners heeft Hyndendael een laagdrempelige
maatschappelijke functie. Over en weer is sprake van een grote
mate van op elkaar betrokken zijn. En dat niet alleen als bezoeker. Als gastvrouw of als ondersteuner bij diverse activiteiten levert een groot aantal vrijwilligers en familieleden een belangrijke
bijdrage aan het dagelijks leven op Hyndendael en vormt een
onmisbare en waardevolle aanvulling op de werkzaamheden
van de beroepskrachten. Ook verenigingen en organisaties die
de bewoners van Hyndendael activiteiten aanbieden of hen be-

De heer Albers (88 jaar, geboren in Amsterdam)
Ondanks zijn hoogtevrees werkte de heer Albers na de oorlog
vele jaren in de antennebouw. Uit zijn eerste huwelijk heeft hij
drie zonen die woonachtig zijn in resp. Eindhoven, Amsterdam
en Frankrijk. Samen met zijn tweede vrouw heeft de heer Albers
op veel plaatsen in Europa gewoond. Vanuit hun laatste adres
in Frankrijk verhuisden ze terug naar Zuid-Holland. Nadat zijn
tweede vrouw ruim tien jaar geleden overleed, woonde hij in
een verzorgingshuis in Gorinchem. Met zijn in Velswijk wonende
dochter heeft de heer Albers een goed contact. Tweemaal per
week gaat hij bij haar op bezoek. Via haar schreef hij zich in voor
Hyndendael, waar ruim anderhalf jaar geleden een appartement
voor hem vrij kwam.
Het wonen in de Achterhoek bevalt hem goed. Het was wel even

Zorgcentrum Hyndend

trekken bij feestelijke gebeurtenissen verstevigen het verbonden
zijn met de lokale gemeenschap.
Omgekeerd maken biljarters uit Hummelo en omgeving de hele
week door intensief gebruik van de mogelijkheid om elkaar op
Hyndendael te ontmoeten en hier hun sport te beoefenen. En
tussen de middag kunnen bewoners van de aanleunwoningen
en buurtbewoners tegen betaling de warme maaltijd gebruiken
in het restaurant.
Op twee ochtenden in de week fungeert Hyndendael als
servicepunt van het Slingeland Ziekenhuis voor bloedafname
en het inleveren van urine, en voor de trombosedienst (Ascon).
De samenwerking met de plaatselijke huisartsen, apotheek, paramedici en gemeentelijke instanties verloopt op een constructieve en prettige manier.
Om snel reageren mogelijk te maken en de veiligheid te vergroten, wordt binnen Hyndendael in toenemende mate gebruik
gemaakt van systemen voor o.a. verpleegoproep, sociale alarmering, branddetectie en draadloze communicatie.
Dit alles maakt dat de medewerkers van Hyndendael trots
zijn op hun locatie en op de zorg die zij hier bieden. Zorg die
betrouwbaar en dichtbij is en met veel toewijding en vakkundigheid wordt verleend. Aan alles is te merken dat bewoners,
bezoekers, medewerkers en vrijwilligers altijd oog hebben
voor en gericht zijn op de kwaliteit van het wonen en leven in
Hyndendael. Voortdurend zijn zij met elkaar op zoek naar hoe
het nog beter kan. Iets dat onontbeerlijk is om vraagstukken als
betaalbaarheid en een toenemende zorgvraag te aan te pakken.
En dat kan inderdaad alleen mét elkaar!
Westerlingen
Hoe ervaren ‘westerlingen’ het hier in de Achterhoek en hoe
kwamen ze hier terecht? We vroegen het aan twee huidige
bewoners van Hyndendael die een groot deel van hun leven in
het westen hebben gewoond.

Onderdeel van stichting
Markenheem
Keppelseweg 35, 6999 AN
Hummelo
Tel. 0314-38 10 41
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Teammanager
voelt de ‘westerling’
zich hier goed
ingeburgerd. Hij woont in een geriefelijk appartement, heeft een
plezierig contact met bewoners en het verzorgend personeel en
vindt het eten goed. Met zijn scootmobiel maakt de heer Albers
af en toe een toertje door Hummelo.

De Vries A + A,

Mevrouw Groenheijde-Greven (85 jaar, geboren in
Doetinchem)
Mevrouw Groenheijde groeide op in Doetinchem en volgde de
bureau
vormgeving
en schoenenontwerp
huishoudschool in Terborg.
Haarvoor
ouders
hadden een
de Vries
zaak in Doetinchem. ToenHerman
tijdens de
bombardementen in maart
1945 het centrum van deIJsselkade30
stad grotendeels werd verwoest, kon
voor het gezin Greven een onderkomen in Hummelo worden
7001 AP Doetinchem
geregeld. In 1947 trad ze in het huwelijk en verhuisde ze met
0314
323856
haar man naar Voorburg. T:
Daar
kwam
haar achtergrond goed van
F:
0314
343976
pas, want ze vond een baan in een schoenenzaak. Haar man had
een eigen zaak als boterboer
en verkocht boter, kaas en eieren.
E: info@devriesaena.eu
In 1977 verhuisde het echtpaar van Voorburg naar Leidschendam. Daar overleed haar man in 2000. Zij bleef zelfstandig
wonen tot ze in 2009 viel en een heup brak. Na een periode van
revalideren bleef ze hulpbehoevend en wilde ze graag terug naar
de Achterhoek, omdat daar nog steeds een groot deel van haar
familie woont. Mede door hun inspanningen werd anderhalf jaar
geleden een plekje gevonden in Hyndendael. Ze heeft het goed
naar haar zin en vindt het hier erg gezellig. ‘Het voelt alsof ik in
een warm nest ben terechtgekomen. En de verzorging en het
eten is hier prima – dat is ook belangrijk!’
Het spreekwoord ‘Oost west, thuis best’ geldt zeker voor mevrouw Groenheijde.

I: www.devriesaena.eu
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De week van:

Bennie Jolink
gepensioneerd, maor geet gewoon deur…
Tekst: Rinus G.M. Rabeling
Foto’s: Wim van Hof

Bennie (Bernard) Jolink werd op 6 september 1946 in Hummelo geboren. Na de lagere school in Hummelo en
de middelbare school in Doetinchem gaat hij ‘studeren’ aan de Kunstacademie in Hengelo (Ov).
Hij woont daarna een aantal jaren in Amsterdam, maar de lokroep van Hummelo en de Achterhoek is te sterk.
Bennie staat in 1975 aan de basis van de rockgroep Normaal en was daarmee een van de grondleggers
van de dialectpop in Nederland. Iedereen kent de grote nummer 2-hit ‘Oerend Hard’ (1977).
Naast de muziek heeft Bennie drie andere passies: motorrijden en de jacht.
De derde passie is de allergrootste: zijn kleinkinderen!
In 2001 wordt zijn leven belicht in de documentaire ‘Ik kom altied weer terug’. Jos Palm publiceert in 2005 de
biograﬁe ‘Oerend Hard, het onmogelijke høkersleven van Ben Jolink’. Op 15 maart 2006 wordt Bennie Jolink
de Edison Oeuvreprijs toegekend voor zijn grote bijdrage aan de Nederlandse popmuziek.
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Na de wedstrijd
gelijk interviews
voor de camera
en daarna
20 minuten
uitlopen...

Maandag 17 oktober 2011

‘s morgens
Na het ontbijt staat de ochtend volledig in het teken van ﬁtness.
Sinds geruime tijd gaat hij met Ad Ridderhof van de
gelijknamige garage, waar eerst uitgebreid koﬃe wordt
gedronken, naar Sportcentrum AeroFitt in Hengelo (G).
Een fantastische manier om de conditie op pijl te houden en
bijzonder heilzaam voor zijn luchtwegproblemen.

12.00 uur
Terug in Hummelo voor de lunch. Daarna erg druk met het
beantwoorden van e-mailtjes. Enerzijds van fans, anderzijds over
allerlei zaken die te maken hebben met de bandorganisatie.
Onder andere een uitgebreide mailwisseling met Jan Willem
Tolkamp, gitarist van de band en tevens studiotechnicus, over
een speciaal nieuw nummer. Dit nieuwe nummer, gemaakt voor
een tv-optreden in november in het kader van de actie
‘Sta op tegen kanker’, is geschreven door Bennie, samen met
Bennie Migchelbrink. Een en ander mede naar aanleiding van
zijn betrokkenheid bij de ziekte en het overlijden van
Gea Rexwinkel en haar vader Bernard. Daarna wandeling met de
hond en nog wat in de moestuin ‘geklungeld’.
’s avonds
Een twaalftal liedteksten van oudere nummers uitgeschreven in
verband met een concert in Barchem komende zondag.

Dinsdag 18 oktober
’s morgens
Al vroeg opgestaan, ontbijt, hond uitlaten en naar Barchem.
08.30 uur
Uitgebreid werkoverleg op het Normaalkantoor in Barchem
met medewerksters Ilse en Liesbeth. Het is weer een ochtend
met veel ‘nee-zeggen’. Vele aanvragen en verzoeken voor alle
mogelijke activiteiten: interviews voor tv-stations, amusementsprogramma’s, lokale en ziekenomroepen in den lande,
pro-deo-optredens, winkelopeningen, etc. Een enkele keer
wordt een uitzondering gemaakt, zoals binnenkort voor de
Supermarkt in Hummelo. De dames gaan alles afzeggen of
regelen, Bennie heeft een hekel aan telefoneren; sms’en doet hij
af en toe…

We beginnen de Week van Bennie Jolink, nadat hij net twee
zeer intensieve weken achter de rug heeft. De eerste week van
oktober stond namelijk geheel in het teken van opnamen voor
het televisieprogramma ‘Verborgen Verleden’ van de NTR. Bennie
ging met de programmamakers op zoek naar zijn voorouders.
Maar de Jolinks zijn zeer honkvast en wonen al sinds 1630
in Hummelo, vandaar dat ook de afkomst van moeders kant
uitgebreid wordt onderzocht, tot zelfs in de omgeving van het
Duitse Leipzig!
In de tweede week werd een bezoek gebracht aan een aantal
interessante jachtgebieden in Polen,
waar onder toezicht van staatsboswachters gejaagd kan worden
op groot wild. Na terugkomst uit Polen starten wij ons inkijkje in
de ‘normale’ activiteiten van onze hoofdpersoon.

10.00 uur
Vertrek naar de studio in Haaksbergen. Een aantal jaren geleden
heeft hij deze locatie gekocht met twee hectare grond en
omgeven door 150 hectare gepacht jachtgebied. Het ligt net in
Twente …, maar door het raam van de studio kijkend kan men
op 300 meter afstand de Achterhoek al weer zien. Dat maakt
veel goed!
Tot ongeveer twee uur is hij met Jan Willem Tolkamp bezig
met de demo van het liedje ‘En dan kan ik niks’, voor het eerder
genoemde tv-optreden.
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Fijne feestdagen!
RegioBank
wenst u fijne
feestdagen en
een gezond
2012!

Marti Bulten

Bronkhorsterweg 3 7221 AA Steenderen
Kokstraat 37 7211 AN Eefde
T (0575) 45 19 78 (0575) 54 97 68
E marti.bulten@upcmail.nl
I www.regiobank.nl
Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.
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elk jaar, ongeacht omstandigheden en/of stemmingen, altijd zo
rond de zestien nummers ligt.
’s avonds
Een uurtje op eendenjacht langs de Berkel bij Rekken: het is rustig,
geen afschot. Daarna terug naar de basis in Hummelo.

Vrijdag 21 oktober
Bij de studio is overigens ook nog een broeikas en een moestuin,
ruim tweehonderd meter meidoornhaag en een grote vijver, dus
er moet flink wat werk worden verzet om dit te onderhouden.
Een leuk hobbyproject!
14.00 uur
Twee interviews, eerst met een ziekenomroep, daarna over het
boek ‘Het leven is vurrukkulluk’ van Remco Campert.
16.00 uur
Verkenning samen met zijn jachtcompagnon van het
jachtgebied tussen Haaksbergen en Rekken. Een en ander ter
voorbereiding op de jacht eind december. Af en toe wordt hij
wel eens aangesproken over zijn liefde voor de jacht, maar
dan laat hij duidelijk weten niet veel op te hebben met de
denkbeelden van veel ‘wereldvreemde stadse idioten die het
platteland niet kennen’. ‘Goed wildbeheer is van grote betekenis
voor natuurbeheer.’
’s avonds
Terug naar Hummelo en heerlijk thuis genieten van de rust.

Woensdag 19 oktober
overdag
De woensdag is traditioneel ‘Opa- en Omadag’ in huize Jolink
en staat geheel in het teken van de kleinkinderen: oppassen,
eropuit trekken of wat dan ook. Voor Bennie en zijn vrouw Ellie is
het dan veel genieten van Luna (11), Noor (9), Novi (8), Freek (3)
en Joep (2). Aan het eind van de dag als de kinderen weer naar
huis gaan ‘he’k de knollen wel op’, aldus opa.
Tussendoor om kwart voor elf nog even snel naar de tandarts
geweest.
’s avonds
Naar de Broekstraat. Sinds kort ‘tröter ik met’ bij de
Jachthoornblazersgroep ‘Het Lendenbosch’ van Rob Lenderink.
‘Ik kan d’r nog niet völ van maor t’is altied onwies gezellig’, aldus
Bennie.

Donderdag 20 oktober

’s morgens
Om 10.00 uur een afspraak met een van de redacteuren van De
Hessencombinatie. Bennie vertelt uitgebreid over zijn activiteiten,
maar spreekt ook zijn waardering uit voor het initiatief en de
kwaliteit van ons magazine. Dit horen we uiteraard graag maar
gaan bescheiden verder met het gesprek en op de ingeslagen
weg.
’s middags
Naar het dorp voor de verjaardag van zijn neefje, de zoon van
broer Fred Jolink.
’s avonds
Al vele jaren behoort Bennie tot de trouwe supporters van De
Graafschap. Vanavond dus, samen met zijn vaste metgezellen
Hans van der Zaag, André Weenink, Jeroen Aalders en broer Fred
naar De Vijverberg voor de wedstrijd tegen NAC Breda. D’ran, een
prachtige avond: 3-1 winst.

Zaterdag 22 oktober
overdag
Housewarming ter gelegenheid van de nieuwe woning van zijn
dochter. Daarna om half vijf nog een korte vergadering met Dick
van Berkum in Lochem over een aantal management zaken.
’s avonds Kalm aan doen, goede verzorging, enz. ter voorbereiding
op het concert van morgen.

Zondag 23 oktober
11.30 uur
Frühshoppen met de Bargkapel. In het kader van het 45-jarig
bestaan treedt Bennie op als gast tijdens een concert van deze
populaire Egerländer muziekkapel uit Barchem. Na afloop van zo’n
optreden heeft Bennie vele uren nodig om fysiek te herstellen van
alle inspanningen. De rest van de dag en misschien wel een stukje
maandag wordt dan ook rustig aan gedaan!

D

’s morgens
De ochtend is geheel identiek aan de dinsdag.
Weer met Ad Ridderhof naar AeroFitt.
Daarna weer naar de studio in Haaksbergen.
’s middags
Met Jan Willem Tolkamp in de studio mixen en
perfectioneren van een drietal demo’s. In de loop
van de komende maanden worden dat er ongeveer zestien. Allemaal nieuwe nummers. Deze gaan
naar de bandleden ter beoordeling en voorbereiding. Frappant is dat Bennie aangeeft dat dit aantal
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M. LEISINK

Reparatie / Verkoop
Antieke Friese en
Franse klokken

HET OERLEMENT

BOUWONDERNEMING

TIMMERWERKEN - VERBOUW - ONDERHOUD

Maurice Leisink

Strengsche Veld 25
6996 DK Drempt

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

Tijd is bijzaak,
kwaliteit hoofdzaak!

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

Vraag een vrijblijvende
offerte aan:
06 - 51 330 743 of

www.ﬁvestarlimo.nl

Trouwen - Feesten - Airport - Personen vervoer - Zaken Trips - Evenementen - VIP

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

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.
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Hessenhal, Hessenbad
en Zonnewater onder
één koepel

Tekst: Josée Postmaa
Foto’s: Wim van Hof

Ook ’s winters zou het hier kunnen bruisen van activiteiten
Op 24 november jl. heeft de gemeenteraad van Bronckhorst zijn goedkeuring gegeven aan de overdracht van sporthal Hessenhal en
openluchtzwembad Hessenbad in Hoog-Keppel aan de Stichting Zorgbad Zonnewater. De besluitvorming hierover is alle betrokkenen
niet makkelijk gevallen. Nu de beslissing vaststaat vertelt Ingrid Bassie wat er na 1 januari 2012 zoal gaat gebeuren.
Ingrid Bassie (52), directeur en hét gezicht van Zonnewater
wordt. Nu zou een groepje zich hier moeten warmlopen,
ontwikkelde de vernieuwende formule die zorgbad Zonnewater
oefeningen doen, misschien op nieuwe trimtoestellen. En dan
tot een voorziening heeft gemaakt die voorziet in een behoefte
naar de Hessenhal voor een balspel, of een flinke boswandeling
en succesvol blijkt te zijn. Haar overtuiging is dat bewegen
maken. Om daarna, na een lekkere douche, de ochtend te besluibijdraagt aan een gezonde lifestyle, en onze gezondheid en
ten met samen koﬃedrinken. Geloof me, ook ’s winters zou het
kwaliteit van leven bevordert. Vanuit die opvatting wil zij bewehier kunnen bruisen van activiteiten. Het advies om 30 minuten
ging en gezondheid nog meer en beter met elkaar verbinden.
per dag te bewegen is hier op een aantrekkelijke en plezierige
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2012 wil zij zichtbaar gaan maken hoe belangrijk
zowel een nieuw zwembad als een nieu
grond in voor Zorgbad Zonnewater.
het in deze tijd is dat mensen in beweging komen
Monumentenweg de eerste paal de
,
heeft een groeiend aantal patiënten
en dat dit genieten en plezier betekent. Zowel
Sinds de opening op 6 februari 2004
Zonnewater gevonden.
voor de gezonde mens, als degenen die door een
bezoekers en verwijzers hun weg naar
aandoening of het ouder worden hun beperkingen
hebben en daarbij extra begeleiding of een
specialistische aanpak nodig hebben.
Hiermee is direct de toon gezet en in het gesprek dat volgt, zet
ze op enthousiaste wijze uiteen hoe zij de toekomst ziet van
‘Mijn droom: een buurtcentrum voor de sport’
een sportaccommodatie waarin sporthal, openluchtzwembad
Op de ochtend van het gesprek met Ingrid Bassie, is het na
en zorgbad samen een ruim en gevarieerd aanbod van sport
nachtvorst koud buiten. De zon schijnt prachtig op de
en beweging gaan bieden. ‘Voor jong en oud, gezond en met
verlaten ligweide achter het Hessenbad. In het berijpte gras zijn
beperkingen. Op jouw niveau en af te stemmen op jouw wensen
de sporen te zien van de laatste maaibeurt en steken de bomen,
en mogelijkheden. Voor bezoekers die puur willen recreëren,
nog met veel blad eraan, prachtig af. Bassie wijst ernaar: ‘Wat een
aan hun conditie willen werken, een beweegprogramma willen
mooi plaatje! Je zou zo naar buiten willen gaan, lekker bewegen.
volgen of zich bijvoorbeeld willen voorbereiden op deelname
Het is toch zonde dat dit terrein maandenlang niet gebruikt
aan een triatlon.’

H
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klussenbedrijf

Het vertrouwde adres voor al uw huisdieren
Meipoortstraat 36 Doesburg
Tel. 0313-472342

Voor al uw zinkwerk
Gildeweg 46
6996 AV Drempt

T:06-23 854 789

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-energiewoningen, van columbaria tot geluidsschermen en van bedrijfsruimten tot appartementengebouwen.

“WAAR AMBACHT EN
INNOVATIE SAMENKOMEN”

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 is
een middelgroot aannemingsen 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

bedachtzame bouwers

monumenten en het
ambachtelijke vakmanschap
samengaan met moderne,
innovatieve bouwmethoden.

claus aannemingsmij bv

didamseweg 6

postbus 110

6980 ac doesburg

tel: 0313 47 24 75

fax: 0313 47 60 79

info@clausdoesburg.nl

U heeft stad en land afgesjouwd naar bijzondere
tegels, maar ziet overal het zelfde assortiment. Dan is het tijd om kennis te maken met
Ryan’s waar u ontdekt dat de wereld van tegels
grenzeloos, ongelooflijk mooi, maar bovenal de
moeite waard is. Onze collectie is een bron van
inspiratie. Gecombineerd met het advies, dat met
passie wordt gegeven, zal de uiteindelijke keus
die u maakt er een zijn die helemaal bij u en bij uw
ruimte past.
- Keukentegels
- Terracotta
- Abdij plavuizen

- Natuursteen
- Engelse vloeren
- Cementtegels

- Handvorm
- Mozaïek
- Oude witjes

Rijksweg 85,
Laag-Keppel
0314 - 38 33 02
info@ryans.nl
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www.ryans.nl

De geschiedenis van het Hessenbad
Nadat eind jaren zestig het voormalige zwembad aan de Oude IJssel te Laag-Keppel in verband met de
waterverontreiniging ter plaatse moest worden gesloten, stelde een commissie zich tot doel een nieuw zwembad binnen
de gemeentegrenzen van Hummelo en Keppel te realiseren.
Dankzij een succesvolle actie vanuit de bevolking werd in het najaar van 1967 geld ingezameld voor de realisering van de
bouw. Deze actie met de naam ‘Vul de Ton’, verwijzend naar het streefbedrag van 100.000 gulden, slaagde ruimschoots.
Het resterend bedrag van circa 500.000 gulden, inclusief de grondkosten werd door de gemeenteraad beschikbaar
gesteld. Na een voorbereidingsperiode van ruim twee jaar, werd op zaterdag 25 april 1970 het Hessenbad op feestelijke
wijze geopend. De exploitatie van het nieuwe bad werd verzorgd door de stichting Recreatie Hummelo en Keppel, een
rechtstreeks samenwerkingsorgaan van gemeentelijke overheid met de inwoners. Na de gemeentelijke herindeling
kwam het bad, samen met de openluchtzwembaden in Hengelo en Steenderen, te vallen onder de gemeentelijke
sportaccommodaties van Bronckhorst.

Rietje van Lohuizen (82), Riet van Onna (77) en Mien Boumeester (80), v.l.n.r., ‘Zij zijn mijn grote voorbeelden uit vervlogen tijden. Iconen die zich met hart en ziel hebben
ingezet voor het verenigingsleven en de wedstrijdsport. Als geen ander kennen zij de toegevoegde waarde van water. Kinderen hebben onder hun bezielende leiding gelest,
angsten overwonnen en grenzen verlegd. Ook mensen op hoge leeftijd hebben bij hen nog zwemmen geleerd. Zelf beoefenen zij nog steeds de zwemsport. Riet geeft zelfs
iedere woensdagmorgen nog les in Zonnewater.’

Recreatieve en gezondheid bevorderende activiteiten
‘In het warme water van Zonnewater is er het specialistische
aanbod, gericht op ouderen, op speciﬁeke doelgroepen met
vaak een medische achtergrond en kunnen we kinderen met
beperkingen aangepaste zwemactiviteiten bieden. Maar in de
Hessenhal en het Hessenbad zijn gezondheid, het plezier
hebben in bewegen en het (her)ontdekken en vergroten van de
eigen mogelijkheden, net zo aan de orde als in Zonnewater. Dat
is de grote overeenkomst en ook het uitgangspunt en de kracht
van het aanbod als straks zorgbad, zwembad en sporthal als één
voorziening samengaan.’
‘Ook de activiteiten die de sportverenigingen en de overige
huurders van de Hessenhal bieden, kunnen hier naadloos op
aansluiten. Dat maakt de variatie aan mogelijkheden nog groter.
In dat opzicht verheug ik me op de toekomstige samenwerking
en het wederzijds van elkaar kunnen proﬁteren. Zo zouden
kinderen hier bijvoorbeeld met allerlei sporten kennis kunnen
maken en is de gang naar de sportvereniging straks misschien
een stuk vanzelfsprekender. Dan snijdt het mes aan twee kanten.
Voor mij is het duidelijk dat we uit de bestaande sportaccommodaties zoveel meer kunnen halen dan nu gebeurt. Ik omschrijf
het als het aanbieden van nieuwe, eigentijdse en eigenzinnige

I

‘Ook ’s winters zou het hier kunnen bruisen van activiteiten.’ .
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Ruitersportcentrum
Groot-Zande
Hummelo

Garage Kleine & Zn B.V. | Nieuwstraat 3
6981AH Doesburg | T. 0313-472365 | F. 0313-475829
info@renaultkleine.nl | www.autodoesburg.nl

Als het om uw paard gaat

VERHUISSERVICE INPAKSERVICE VERHUISADMINISTRATIE WMO ADVIES
ONTRUIMING SLEUTELSERVICE PRAKTISCHE HULP SCHOONMAAKSERVICE

LUYKENHOF 14 6981 JK DOESBURG T 0313 - 84 30 80 M 06 - 21 28 43 63
INFO@SENIORENVERHUISSERVICE.NL WWW.SENIORENVERHUISSERVICE.NL
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Een allround paardensportbedrijf dat
al sinds 1970 garant staat
voor kwaliteit.
*
Spring- en dressuurinstructie
*
Pensionstalling
*
Advies bij aan of verkoop
van uw paard

www.groot-zande.nl
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vormen van bewegen en sport in een organisatie waar niet het
product maar de klant centraal staat. Dat betekent bijvoorbeeld
dat de openingstijden van het Hessenbad en de Hessenhal
worden uitgebreid. Veel mensen zullen het heerlijk vinden
om na het werk hier te komen sporten of te zwemmen, dit te
combineren en dat wel of niet onder deskundige leiding. Het is
zaak steeds heel flexibel om te gaan en in te spelen op de vraag
die er is en die zal toenemen als het vergrote en vernieuwde
aanbod meer bekendheid krijgt.’
Betrokkenheid en samenwerking
Ingrid Bassie kent de bezwaren en de scepsis die haar plannen
hebben opgeroepen. Meent daarin ook het sentiment te herkennen van ‘wat vroeger ooit samen tot stand werd gebracht
en nu moet worden afgestaan’. ‘Mijn indruk is dat dit ook veel
zegt over de betrokkenheid en een sterke gemeenschapszin.
Dit zijn krachten die ik afgelopen maanden sterk heb ervaren en
waaraan ik straks – als de overdracht van Hessenbad en
Hessenhal van de gemeente naar de Stichting Zorgbad
Zonnewater eenmaal is geëﬀectueerd – ook mijn deel
wil bijdragen door de samenwerking te zoeken met
de inwoners van het voormalige Hummelo en Keppel.
Zodat alle partijen straks blij zullen zijn met deze unieke
en eigentijdse voorziening in de directe nabijheid, en
met de meerwaarde die deze koepel heeft.’
Ook onder de gebruikers van het zorgbad was sprake

van een zekere scepsis. De volgende gebeurtenis geeft ze graag
als voorbeeld.
‘Afgelopen september was onderhoud nodig in Zonnewater en
konden de lessen in het water niet doorgaan. Natuurlijk hadden
we die dag kunnen besluiten het programma af te lasten, maar
we hebben het een andere invulling gegeven. Alle deelnemers
van die dag – ook die voor fysiotherapie zouden komen – nodigden we uit voor een alternatief beweegprogramma in de sporthal. Er was twijfel en weerstand: ‘Dat kan niet, dat is niets voor
ons.’… ‘In warm water kan ik me bewegen, maar niet in een zaal.’
We hebben doorgezet, de dag goed voorbereid en het werd een
succes. Op een gegeven moment ben ik mijn fototoestel gaan
halen. Het was ongekend wat hier gebeurde, wat een plezier en
een uitdaging. Je zag het aan de veranderende gezichtsuitdrukkingen en de ontspanning die merkbaar werd. Het zijn deze
ervaringen die mij bevestigen dat mijn ﬁlosoﬁe te realiseren is.’

S

De exploitatie van de Hessenhal en het Hessenbad kan beter door
enerzijds een flexibeler en eﬃciëntere bedrijfsvoering en anderzijds door
toevoeging van beweegprogramma’s op het snijvlak van preventie/zorg
en revalidatie, recreatie en toerisme. Hierdoor kan de Stichting Zorgbad
Zonnewater als regionale accommodatie groeien en de inwoners van
de dorpskernen een hoog voorzieningenniveau betreﬀende zorg,
welzijn en recreatie aanbieden.
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van Jetje
Doornao was ‘t tied um
de taofel te dekken veur
‘t kersdiner. ‘Zet d’r maor
een bord bi-j’, zegt Jetjes moeder, ‘want ik heb
vrouw Van Zevenhoog
uutgeneudigd.
Die zit altied zo alleen op
heur flatje.’
‘Zet d’r nog maor een bord
bi-j’, zegt Jetjes vader.
‘Ik heb meneer De Bok
uutgeneudigd. Zien vrouw
is pas gestorven en al zien
kinder woont in Australië.’
‘Da’s erg lief van ow’, zegt moeder.

hier dichbi-j en het is maor
een keer in ‘t joor Kersmis.’
Bi-j de Chinees krig-e ook
nog extra korting, umdate zovöl had gekocht. Hi-j
nam door ook maor een
kratje bier met. Dat smik
altied goed bi-j Chinees
etten. Thuus moes een deel
van de leu op de grond
zitten, met ‘t bord op de
slip. En deur ruumtegebrek
werd de kersgroep een hötjen in de veurtuin gezet, de
hele buurt kwam veurbi-j
um te kieken. Toen gingen ze etten.

Jetje wol ook wat zeggen, maor toen werd d’r net
angebeld. Veur de deur stonden twee olde mensen
uut het huus schuun an de aoverkant. ‘Kom maor
gauw binnen’, riep Jetje bli-j. ‘Mams, een verrassing,
kiek is wie d’r bunt!’ Jetjes moeder kwam naor de
veurdeur. Welkom … wol ze zeggen, maor door werd
opni-j gebeld.
Veur de deur stond een Turkse meneer en mevrouw,
helemaol uutgedost in prachtige feeskleren.
Hun vier kinderen zagen d’r ook mooi uut, ze waren
in spannende afwachting.
Doornaost stond meneer Engeling, ‘n betjen nökkige
vri-jgezel uut de Grunestraot. En doornaost stond de
nachtwaker, die ‘s nachts in ‘t dorp alles een betjen in
de gaten hield. ‘Verrassing!’, riep Jetje nog een keer.
‘Allemaol eenzame mensen veur ow, mams.’

‘t Werd alderbastend gezellig. De Turkse meneer
spölde op een soort uutgerekte gitaar, meneer
Engeling had allemaol räödseltjes en mevrouw Van
Zevenhoog maakte allemaol schaduwﬁguren op de
muur. ‘I-j zol haos vergetten dat ‘t Kersmis was’, zei
een van de olde mensen van de aoverkant bli-j. Op
de muziek van de Turkse meneer zongen ze allemaol
nog een keer ‘De herdertjes lagen bi-j nachte …’

‘Heel lief van ow, Jetje’, zegt heur vader. ‘Heel lief da’j
zo goed an ow moeder gedacht hebt.’
‘Wat een verrassing, Jetje!, wat bun’k door bli-j met’,
zegt heur moeder. Maor meteen fluustert ze heur
man in ‘t oor: ‘ik heb maor twee knientjes in de pan
zitten. Wat mo’w now?’

Doornao gingen de vrowleu an de afwas en gingen
de mannen een spölleken kaarten doen. En Jetje?
Zi-j moch opblieven tötdat ze niet meer uut de ogen
kon kieken van de slaop. Ook de gasten mossen weer
naor huus. Toen ze weg waren, werden Jozef en Maria
weer naor binnen gehaald, ‘t kan ‘s nachts al flink kold
zun in december!

Oorspronkelijk uit: ‘Volksverhalen uit kleurrijk
Nederland’, auteur Ries Moonen. Verschenen bij
Uitgeverij Lemniscaat, Rotterdam, 1991. Opgenomen in
de Volksverhalen Almanak: www.beleven.org/verhalen/.
De afbeeldingen bij dit verhaal zijn speciaal voor de
Volksverhalen Almanak getekend en geschilderd door
Lidwien van der Gulden.

‘Ik haal wel wat bi-j de Chinees’, zegt Jetjes vader. ‘Da’s
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Tuincentrum Bloemendaal
Rijksweg 14 6996 AC Drempt tel. 0313 - 473033 fax 0313 - 473343

Hoveniers

Tuincentrum

• kamerplanten
• snijbloemen
• gelegenheidsbloemwerk
• potterie
• serviesgoed

• aanleg en
onderhoud
• winterbeurten
• tuinonderhoud
op contractbasis
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Bloemisterij
• violen
• zomerbloeiers
• vaste planten
• bolchrysanten

• coniferen
• bomen
• laurier
• kerstbomen

www.tuincentrumbloemendaal.com
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Casper de Gier,
een getalenteerd sporter
Hij begon als kleuter
met voetballen,
kreeg op 11-jarige leeftijd
interesse in het skeeleren en
ging ’s winters regelmatig
schaatsen in Deventer.
Inmiddels heeft Casper
– op 15-jarige leeftijd –
vier Nederlandse skeelertitels
en een Nederlandse en een
Gelderse schaatstitel
veroverd.
Wat goed is komt snel!

Tekst: Irma van Hof
Foto’s: Wim van Hof
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Naast
heerlijkinavondje
uit verzorgeniswij
ook:
Eeneen
avondje
ons restaurant
een
Feesten
in onze
sfeervolle
ECHT
avondje
uit.kelder
Catering
Proeverijen serveren wij
Tijdens de kerstdagen
Nieuw
Zondagmiddagproeverij:
genietenà van
gerechten van onze speciale
la bijzondere
Carte
wijnen met eenkerstkaart.
bijpassend mini menu voor
p.p. ontvangen.
Wij hopen 36,95
u teeuro
mogen
Philip Gastelaarsstraat 5 A, 6981 BH Doesburg,
T: 0313 65 97 07, I: www.restaurantliefde.nl, E: info@restaurantliefde.nl

www.reisburolensink.nl
Betrouwbaar (online) uw reis boeken

Meipoortstraat 53, Doesburg, tel: 0313 472828, fax: 0313 474045
email: info@reisburolensink.nl

SONNEVELD ADMINISTRATIEEN BELASTINGADVIESBUREAU
mr. A.J.C.M. Sonneveld FB
Kerkstraat 4a
6996 AH Drempt

Jaarrekeningen
Loonadministraties
Bedrijfsadministraties

+

T 0313 48 40 99

E clemens@sonneveld-drempt.nl

Analyse
Belastingadviezen
Belastingaangiften
I www.sonneveld-drempt.nl

Thee of ’t ander
high tea, arrangementen, workshops, catering
Dorpsstraat 15-A
6998 AA LAAG-KEPPEL
tel: 0617447573
www.theeoftander.nl
info@theeoftander.nl

Wanneer je bij Thee of ’t ander binnen loopt voor een
high tea komen de heerlijkste geuren je al tegemoet. De
quiches zijn net uit de oven en de scones worden nog gebakken. In de open keuken wordt de laatste hand gelegd
aan de sandwiches en de afwerking van de taarten. De
tafel is gedekt met (Bunzlau) servies in diverse blauwe
decors en op tafel branden kaarsen in oude zilveren
kandelaars. Een high tea bij Thee of ’t ander is een feest.
Eigenaresse Mirjam Toepoel kookt en bakt alles zelf en
dat proef je. Voor zo’n “teaparty” nemen we uitgebreid
de tijd, vertelt ze. De high tea (eigenlijk noemen de Engelsen het een afternoon tea) bestaat uit diverse hartige
en zoete gerechtjes en dat is meer dan een maaltijd.
Natuurlijk schenken we Engelse thee in diverse melanges.
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Naast een klassieke Engelse high tea verzorgt Thee of ‘t
ander ook thema-teaparties met bijpassende hapjes op
eigen locatie of bij mensen thuis. Een kraam-thee, een
Marokkaans theefeest of een vrijgezellen-teaparty b.v.
Elke ontvangst wordt in overleg met de klant ingevuld.
We vinden het heel belangrijk dat de klant zijn eigen
wensen kenbaar kan maken en in overleg is er heel veel
mogelijk. Thee of ’t ander verzorgt naast high teas ook
(zakelijke) lunches, brunches, diverse workshops en
catering. U kunt bij Thee of ’t ander op afspraak zeven
dagen per week terecht met een groep van minimaal zes
personen en maximaal 25. Catering op locatie verzorgen
wij tot maximaal 100 personen.

Thuis in Laag-Keppel ontmoet ik Casper, hij heeft herfstvakantie
en heeft wel even tijd om te vertellen over zijn sportcarrière.
Als 6-jarige gaat hij, net als veel andere jongens, voetballen.
Skeeleren lijkt hem ook wel leuk en als hij 10 jaar is krijgt hij een
paar eenvoudige skeelers waar hij bijna dagelijks een rondje
mee door het dorp rijdt. Samen halen we herinneringen op uit
die begintijd. ’Ik reed zo hard dat het eigenlijk onverantwoord
was om zonder helm te rijden. Jullie (het gezin Van Hof, red.)
hadden nog skeelers thuis liggen die niet meer gebruikt werden,
die mocht ik gaan proberen op voorwaarde dat ik een helm ging dragen.
Het waren veel betere skeelers dan
die waar ik eerst op reed. Ik kreeg
steeds meer plezier in het skeeleren
en het ging steeds lekkerder.’

uit een keer mee te gaan naar de skeelerbaan in Eibergen.
Casper krijgt de smaak (en de slag) steeds meer te pakken en
gaat drie keer per week naar Eibergen. Met voetballen is hij
inmiddels gestopt. Zijn keuze is gemaakt: hij wil verder met
skeeleren en schaatsen én wil wedstrijden rijden.
‘Het skeeleren gaat beter dan het schaatsen, bij het skeeleren is
de techniek iets minder belangrijk. Eerst reed ik met X-benen, nu
meer met O-benen, er is veel verbeterd aan mijn techniek, maar
ik moet er nog wel aan blijven werken. Ik ben niet bang om
te vallen met skeeleren, ik ben erg
handig en snel. Dat komt vooral op
de baan goed van pas.’

’Ik reed zo hard dat het
eigenlijk onverantwoord
was om zonder helm
te rijden’

Talent
Ja, zo was het. Casper heeft
duidelijk talent en rijdt – op z’n
nieuwe skeelers en mét helm – als
een speer het dorp door. Vanaf dat
moment verloopt alles in een stroomversnelling. Hij wordt lid
van schaats- en skeelervereniging De Hessenrijders en Wim
van Hof (trainer bij de Hessenrijders en net als zijn vrouw Irma
oud-wedstrijdschaatser en nu enthousiaste recreant, red.) neemt
hem mee naar de Veemarkthal in Doetinchem waar de
skeeleraars trainen. De beginners trainen binnen en de
gevorderden maken buiten op wegen en ﬁetspaden hun
trainingsronden. Het duurt niet lang of ook Casper gaat mee
naar buiten en rijdt met gemak met de grote mannen mee! ‘Dat
was leuk: lange afstanden rijden in een lekker tempo. Ik kon
goed meekomen en soms ging ik harder dan de rest.’
Casper wil ook gaan schaatsen en Wim neemt hem op
donderdagavonden mee naar de kunstijsbaan in Deventer.
En ook op het ijs gaat het goed. Zijn eigen schaatsen worden
aan de kant gelegd en hij mag het proberen met schaatsen die
beter passen. ‘Wim gaf mij dit keer schaatsen die jullie kinderen
te klein waren geworden en die mocht ik proberen.
Met wat aanwijzingen van Wim ging het steeds beter.’

En dan volgt een enthousiaste uitleg
over het wedstrijdskeeleren.
‘Er zijn baanwedstrijden en wegwedstrijden. Een baan is 200 m of 400 m
lang, met iets verhoogde bochten
zodat je beter de bocht kunt houden, want dat is wel moeilijk door de
hoge snelheid die je hebt (zo rond
de 35 km/uur met uitschieters van 50 km/uur bij een sprint).
Er zijn drie wedstrijdonderdelen: een tijdrit over 100 m, 200 m
of 300 m. Bij het inline-onderdeel over 1000 m of 2000 m start
je tegelijk met een groep van ongeveer vijftien rijders. Dan heb
je ook tactisch inzicht nodig, want hier geldt niet de tijd maar
de volgorde van binnenkomst. Het derde onderdeel is een
puntenkoers of een afvalrace. Een wedstrijd over vijfentwintig
ronden waarbij je tussendoor punten kunt verdienen of er moet
afgesprint worden, bij een tussensprint valt dan de laatste af.’

B

Skeeleren
Inmiddels is Casper zo enthousiast geworden, dat hij de zomer
daarop zelf nieuwe skeelers wil kopen. Zo komt hij in de winkel
van Arjan Mombarg (marathonschaatser uit de ploeg van Erik
Hulzebosch) in Vorden terecht. ‘Ik reed eerst op skeelers met
hoge schoenen, maar van Arjan mocht ik zijn oude skeelers met
lage schoenen proberen.’ Arjan ziet hem rijden en nodigt Casper
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Tuincentrum Bloemendaal Drempt
Rijksweg 14 - tel. 0313-473033 - www.tuincentrumdrempt.nl

de vuurwerkvoorbeelden liggen klaar op 4 december.
Natuurlijk liggen de vuurwerkfolders ook al in de winkel.
De vuurwerk voorverkoop begint vanaf 4 december

Wist je dat vuurwerkvoorverkoop hoge
kortingen en gratis
vuurwerk opleverd?

verkoop op 29 - 30 - 31
r
december van 08.00 uu
tot 21.00 uur
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Kan je niet wachten??? Kijk dan snel op

www.devuurwerkwinkel.nl

Casper de Gier (17-01-1996

)

m vwo 5
Leerling Rietveld Lyceu
rs
Lid van De Hessenrijde

Casper heeft een voorkeur voor een 400 m baan, daar zijn de
bochten minder krap. ‘In Heerde bijvoorbeeld zijn de bochten
erg krap en moet je je benen stilhouden in de bocht. Je moet
behendig en tactisch kunnen rijden. Vooral in de bochten is veel
te verliezen of te winnen.’
Een wegwedstrijd is weer heel anders. Het parcours is uitgezet
op de weg. Het kan op mooi glad asfalt zijn, maar er kunnen ook
ruwere stukken of zelfs klinkers tussen zitten. De bochten gaan
zowel linksom als rechtsom, dus vergelijkbaar met een
wielerwedstrijd.
Er wordt gereden op inlineskates: skeelers met vier wielen en
een lage schoen. De schoen is helemaal naar je voet gevormd.
De wielen hebben een diameter van 10 cm: grote wielen dus.
Er zijn verschillende soorten wielen. De wielkeus is afhankelijk
van het weer en van de baan- of wegomstandigheden: hard,
zacht of een combinatie. ‘Het vergt wel enige ervaring om in te
schatten welke wielen je moet monteren voor een wedstrijd.
Het kan voorkomen dat je een verkeerde keus hebt gemaakt. Dit
kan je het kampioenschap kosten. Ik heb tijdens een wedstrijd
een keer een verkeerde keus gemaakt: weg goede klassering!
Het is erg belangrijk dat je het juiste materiaal hebt, zodat je net
wél of net niét op het podium staat. De onderlinge verschillen
zijn soms minimaal.’
Europese Jeugd Kampioenschappen Skeeleren in Italië
Dit jaar wist Casper zich te plaatsen voor de EK die van 16 t/m
23 juli in Italië werd gehouden. ‘Het was een bijzondere ervaring
om in het buitenland te rijden. Ik heb zowel op de baan als op
de weg meegedaan. De wedstrijden waren verdeeld over zeven
dagen en er deden vijftien landen mee. In enkele series heb ik
me net niet kunnen plaatsen voor de ﬁnale. Dan werd ik 13e
terwijl de eerste twaalf de ﬁnale mogen rijden. Door een val
na de ﬁnish liep ik een vervelende liesblessure op, waardoor ik
een poosje niet heb kunnen trainen. Gelukkig was ik volledig
hersteld toen in oktober het schaatsseizoen weer begon.’

N

Veelzijdig skeelerkampioen
Casper heeft de afgelopen zomer tijdens zijn derde skeelerseizoen heel goed gepresteerd. Naast goede klasseringen
bij diverse wedstrijden behaalde hij ook vier titels bij de
Nederlandse kampioenschappen. Het is vrij uniek dat hij zowel
een sprinttitel als een marathontitel heeft. Hij heeft geen
trainingsmaatje(s), en moet het tijdens trainingen en wedstrijden dus helemaal alleen doen. Dat kan alleen als je talent hebt!

klassement eindigt hij
als 6e. Om vervolgens
ook nog Gelders Jeugdkampioen marathon te
worden!
Wordt het schaatsen
of skeeleren?
Casper bedrijft twee
sporten op topniveau.
Hij wil beide sporten
zo lang mogelijk blijven
beoefenen en voorlopig
nog geen keuze maken.
Onder de deskundigen
zijn de meningen daarover verdeeld. Schaatsers
die zomers skaten zijn
geen uitzondering, maar
meestal gaat het dan om
marathonrijders. Schaatssprinters op inlineskates
zijn er niet veel.

Skeelertitels in 2010
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• Nederlands kampioen op
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Toekomst
Dit jaar is hij eerstejaars
junior B, een jaar waarin hij
wel ziet hoe het gaat. Hij wil
lekker gaan rijden, werken
aan zijn techniek. ‘Want als
dat beter gaat, dan komt
het podium zeker in zicht. Verbetering van persoonlijke records zou ook
erg mooi zijn én plaatsing voor de NK marathon met daarbij een hoge
klassering.’
Om dit allemaal te kunnen bereiken traint Casper drie keer per week in
Enschede en rijdt hij in het weekend een wedstrijd. Dat trainen kost erg
veel tijd: om 17.00 uur vertrekt hij samen met zijn vader of moeder per
auto naar Enschede, om 20.45 uur is hij weer thuis. Dan heeft hij anderhalf
uur getraind.
Casper is een getalenteerd sporter, is nuchter en realistisch en weet wat
hij wil. Met veel enthousiasme en passie vertelt hij over zijn sport, maar
blijft bescheiden over zijn toch wel bijzondere prestaties. Wat wil hij over
tien jaar bereikt hebben? ‘Dan wil ik Europees kampioen skeeleren zijn en
misschien een Nederlandse titel bij het schaatsen.’
We zullen ongetwijfeld nog veel van deze getalenteerde sportman horen!

Schaatsen
Met schaatsen rijdt Casper ook mee in de Nederlandse top, maar nog niet voor de medailles.
Schaatsen is nu eenmaal veel populairder dan
skeeleren, de top is heel breed en ook bij de
jeugd is er slechts plaats voor een enkeling.
Vorig seizoen, zijn derde winter, heeft hij goed
gereden. Via selectiewedstrijden wist hij zich te
plaatsen voor de Nederlandse allround junioren
kampioenschappen in Hoorn, en werd daar 18e.
Dat smaakt naar meer. ‘Bij de NK marathon over
vijftien rondes wilde ik te graag, reed te gretig en
werd 12e . Maar bij de sprintkampioenschappen
van Noordoost Nederland reed ik goed en werd
eerste met twee dikke persoonlijke records.’ Ook
bij de NK supersprint (2 x 100 m en 2 x 300 m)
op zijn thuisbaan – de overdekte, snelle baan in
Enschede – reed Casper in de top mee. In het
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De meiden van HC’03
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De Dames van HC’03

Kleding: Door Mode, Kerkstraat 22 in Doesburg, tel. 0313-482718. Levert de merken: Sylver, Maison Scotch, La fee Maraboutee, Glamorous, Jeff,
Dranella, Mos Mosh; accessoires: van Lauren K, TOFF; riemen en tassen van Cowboys Bag. Openingstijden: ma 13.00 t/m 17.30 uur, di-do 10.00 t/m17.30 uur,
vr 10.00-20.00 uur en za 10.00-17.00 uur. Haar en visagie: Ami Kappers, Kosterstraat 1 in Doesburg, tel. 0313-750911 www.amikappers.nl in samenwerking
44

met Erica Coenders van www.depoederdoos.nl. Via www.amishop.nl o.a. de merken: Goldwell, L’Oréal, Schwarzkopf, Wella, KMS, Keune, Fudge, TIGI.
Openingstijden: ma t/m wo 08.30-18.00 uur, do - vr 08.30-20.00 uur en za 08.30-16.00 uur. Locatie: Stadsbierhuys De Waag, Koepoortstraat 2-4 in Doesburg, tel. 0313-479617.
www.waagdoesburg.nl. Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur. Bieren op tap: Warsteiner, witte trappist en Bolleke De Koninck.
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advertorial

IJssel & Co, veel
meer dan een campingcafé
Vier jaar geleden begonnen Gina en Patrick Spruit
als uitbaters van horecabedrijf IJssel & Co.
Ieder jaar maken ze met dit horecabedrijf bij de
ingang van camping IJsselstrand stapjes vooruit.
Komende winter volgt een belangrijke stap:
IJssel & Co start een buffetconcept en wil zo meer
gasten ontvangen uit de directe omgeving.
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advertorial

Gina en Patrick komen even op adem na een druk zomerseizoen.
Ondanks het matige weer van de afgelopen zomer brachten veel
campinggasten en ﬁetsers een bezoekje aan het horecabedrijf.
Voor een kop koﬃe, een glas wijn, een stevige schnitzel,
gekruide spareribs of een zelfgemaakte, authentieke pizza.
Want IJssel & Co is meer dan een café en cafetaria. Het is een
horecabedrijf met een breed aanbod aan functies. Want naast
café, cafetaria en restaurant is het ook een locatie voor feesten
en partijen. Is het een bedrijf om verenigingen en biljarters te
ontvangen. Doet het aan bezorgen en verzorgen van barbecues
op de camping, indien gewenst inclusief partytent. Kookt voor
tafeltje-dek-je. En verzorgt workshops koken voor groepen.
Volgens Gina en Patrick is het brede aanbod van diensten een
voorwaarde om succesvol te zijn. ‘Er komt hier van alles.
Jong, oud, gezinnen met kinderen. Noem het maar op. Voor alle
gasten willen we een optimale service bieden’, aldus Patrick.
Superzomer
Vier jaar geleden begonnen Gina en Patrick aan hun avontuur
op IJsselstrand. ‘Via een advertentie in de krant werden we
hierop gewezen. Ik werk mijn hele leven al in de horeca en
had een horecazaak in Apeldoorn. Patrick wilde na baantjes
in de techniek graag samen met mij verder in de horeca.
We waren er snel uit en binnen een paar weken konden we
beginnen’, blikt Gina terug.

De ambitie om als bedrijf te groeien gaat verder. ‘Komend
seizoen gaat het nieuwe overdekte zwembad op de camping
open, waarvan wij de bijbehorende horeca gaan verzorgen’.
‘Waar we over een jaar of tien staan? We zouden het leuk
vinden wanneer er een plaza komt, een overdekt gebied met
meerdere horecabedrijven zoals ze dat bij CenterParcs
hebben’, blikt Gina vooruit.
Verse pizza’s
Maar eerst willen Gina en Patrick het eigen horecabedrijf
meer regionale bekendheid geven.
Wat heel goed loopt op de kaart is de pizza. ‘Allemaal vers
gemaakt’, zegt Patrick vol trots. ‘Alle pizza’s worden gemaakt
met verse producten. Ze worden afgebakken in een
houtoven. Maar niet alleen de pizza’s lopen goed.
Ook de schnitzels en spareribs lopen uitstekend.
En de Plato IJssel & Co, een speciale mixed grill. Ons publiek is
gevarieerd, dus heel veel producten lopen prima.’
In de zomer zijn het vooral Duitse gasten die over de vloer
komen. Gina: ‘In Duitsland kennen ze de Hollandse frikadel en
kipcorn niet, maar ze zijn er gek op. Dat is leuk om te zien.
We proberen ze ook een beetje op te voeden om Nederlandse
gerechten te eten. Op de tap hebben we wel Duits bier:
Warsteiner. Nederlanders vinden dit kwaliteitsbiertje ook
lekker. Dus dat is een schot in de roos. ’

De Spruitjes hadden direct een superzomer. Patrick: ‘2008 was
heel goed. We begonnen in april en hadden door het mooie
weer een enorme piek tot en met augustus. Na het eerste
seizoen bleek dat we op een aantal punten konden verbeteren.
Zo was de keukeninrichting niet praktisch.’
Die winter pakten ze de keuken aan. Sindsdien doen ze dit
jaarlijks: elke winter gebruiken ze om iets aan het bedrijf te
verbeteren. Iedere keer willen Gina en Patrick een stap vooruit.
Met de plannen voor deze winter gaan zij zich nadrukkelijk
op de kaart zetten.
Buffetconcept
Gina: ‘We willen in de winter ons ook meer richten op de
omgeving buiten de camping. Daarom starten we met een
buﬀetconcept in de weekenden. Het idee is om tegen een vast,
scherp tarief een buﬀet aan te bieden en daarmee in januari te
starten. We hopen op deze manier meer mensen uit Drempt,
Doesburg, Keppel en andere omliggende plaatsen te ontvangen.’

IJssel & Co
Eekstraat 18
6984 AG Doesburg
Telefoon (0313)47 52 82
E-mail
info@ijsselenco.nl
Internet

www.ijsselenco.nl
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Beeldend kunstenaar Mariëtte Schouten (62) woont en
werkt aan de Broekstraat in Hummelo. In 2002 opende
zij galerie atelier ‘de Bisschop’, waar ze haar bekende
bronzen diersculpturen maakt en exposeert.
Een gesprek over inspiratie, over kippen,
geboortegrond en brooddeegﬁguren.

‘Ik raak geïnspireerd
door alles wat ik
hier om me heen heb’
Tekst: Frank Bolder
Foto’s: Wim van Hof

Hummelo
‘Mijn ouders hadden in Hummelo, waar ik nu woon, een
boerderij, een gemengd bedrijf met koeien, fokvarkens, kippen
en een boomgaard. In de galerie stonden vroeger de koeien.
Ik was echt een buitenkind, we moesten meehelpen, maar
dat vond ik erg leuk. We zaten tussen de dieren. Een verkleumd
biggetje kwam thuis achter de kachel. Dieren deden me wat,
ze fascineerden mij.’
Gereedschapskist
‘Ik timmerde dingen, ik knutselde veel. Ik had ook wel poppen,
maar dat knutselen … daar werd ik blij van. Ik had mijn eigen
gereedschapskistje.’
Vader
‘Mijn opa was aannemer in Schiedam en mijn vader zou hem
opvolgen; het lag niet echt voor de hand dat hij boer zou
worden aan de andere kant van het land. Hij liep hier in de
buurt stage op boerderij de ‘Balen’, waar hij ook mijn moeder
leerde kennen. Ze trouwden en mijn vader bouwde aan de
Broekstraat zelf het woonhuis, op de plek waar mijn tante,
‘tante Mientje van de Bisschop’, woonde. Het woonhuis valt
op omdat het er wat stads uitziet, het lijkt niet zo op de
boerderijen die hier staan.’
Plessis St. Jean
‘Na de MMS in Arnhem wist ik nog niet wat ik wilde; ik ben als
au pair gaan werken in Frankrijk, in Plessis St. Jean, een plaatsje
honderd kilometer onder Parijs, bij een Nederlandse boer en
zijn Franse vrouw. Ik had de zorg voor drie zoons. Er is niet
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E
zoveel over te vertellen, behalve
natuurlijk dat ik er mijn man heb leren
kennen. Een Nederlandse student,
hij liep er stage.’
Brooddeeg
‘Met onze kinderen maakte ik
brooddeegﬁguren en merkte hoe leuk
ik dat vond. Dat was in ‘82/’83. Ik kon
met brooddeeg alles maken wat ik wilde.
Daarna ben ik met klei begonnen en
wilde ook wel exposeren. Ik begon bij
iemand thuis, later bij de Rosmolen in
Zeddam, waar veel kunstenaars hun
eerste expositie hebben gehad, en in
de Oranjerie van Kasteel Middachten.
Langzaamaan bouwde ik dat verder op. In ’94 liet ik het eerste
beeld gieten; ik verkocht toen ook mijn eerste bronzen beeld.
Dat moment kan ik me heel goed herinneren.’
Broekstraat
‘In 1997 zijn we hier komen wonen. Mijn ouders waren
overleden en mijn man en ik wilden hier graag wonen.
Ik had al wel het idee om de oude koeienstal te verbouwen
tot galerie. Dat werd het project van mijn man, hij had genoeg
van vergaderen en managen en wilde helemaal wat anders
doen. Hij heeft zijn baan opgezegd en de schuur opgeknapt.
De galerie werd geopend in 2002. Van een hobby werd het toen
een bedrijf. Mijn man is destijds ook voor zichzelf begonnen.’

De Bisschop
‘Het is niet duidelijk waar die naam vandaan komt. Een oom
heeft het uitgezocht en dacht dat de boerderij ooit eigendom
was geweest van de katholieke kerk. Maar zeker weten we dat
niet. Het lag wel voor de hand om de galerie zo te noemen
omdat de naam Bisschop zo nauw verbonden is met deze
plek. Ik werd vroeger vaak ‘Marjet van de Bisschop’ genoemd,
zoals mijn moeder ‘Jet van de Bisschop’ heette.’
Inspiratiebron
‘Ik raak geïnspireerd door alles wat ik hier om me heen heb.
Dat heb ik altijd gehad. Als boerendochter zat ik al tussen de
dieren, dat is wat me in de juiste stemming brengt.’
Vogels
‘Ik vind vogels – met kippen – het leukst om te maken. ‘Vogels’
loopt goed, dat speelt ook wel een rol. Ze zijn wel mijn
handelsmerk geworden. Daar kennen de mensen mij van.
Kippen vind ik ook leuk om te doen. Ze reageren leuk en
hebben een grappige houding. Ze kletsen met elkaar.
Ik merk het als ik bezig ben: deze vormen gaan bijna vanzelf.’
Kunst?
‘Ik weet niet of dit kunst is. Een kunstenaar zoekt naar iets
nieuws, iets verrassends. Dat heb ik niet, ik maak dieren waar
ik blij van word. Het is heel realistisch wat ik maak, heel
herkenbaar, daar hoort geen verhaal bij.’
Mensen
‘Ik heb een cursus modelboetseren gedaan op de Gruitpoort
in Doetinchem. Dat deed ik vooral om te leren kijken, om te
leren observeren. Ik heb daar veel geleerd maar modelboetseren is niets voor mij,
heb ik ook gemerkt.’
Voorbeelden
‘Ik werk zonder voorbeelden.
Ik heb een beeld in mijn hoofd en
dat maak ik. Ik teken nooit een dier
om een voorbeeld te hebben, ik
begin gewoon. Ik kan de houding
van een dier heel goed terughalen.
Ik ben nu bezig met een grutto,
die zie je niet zoveel en dan heb ik
informatie nodig, uit boeken of van
internet. Ik kijk naar de lengte van
de poten en de snavel, dat moet
kloppen.’
Abstract
‘Ik heb in de beginperiode abstract gewerkt, met dierentorso’s.
Alleen de kop, geen ogen bijvoorbeeld. Ik ben realistischer
gaan werken, en ik merkte dat zo’n ﬁguur meer begon te
leven. Een dier zonder ogen leeft niet.’
Crisis
‘Ik exposeerde een tijdje terug op de Open Art Fair in
Utrecht en daar werd de crisis gevoeld. Zelf heb ik er nog
niet zoveel last van. Ik kreeg afgelopen zondag nog een
telefoontje van mensen uit Zeeland, of ze langs konden
komen. Ze gingen weg met drie stukken.’
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SPIJKER
Meipoortstraat 11a
6981 DH Doesburg
0313-475963
www.etos.nl

Tako van Os
06-51922252
Wittehemelweg 16
6996 AZ Drempt
a.vanos2@upcmail.nl

HC’03 heeft een nieuw jeugdbeleid. Doel van
het vernieuwde beleid is de jeugdafdeling

Bestrating
Riolering
een kwaliteitsinjectie te geven. Maker van
het beleid is jeugdcoördinator Rob Ruikes,
die snel mooie stappen vooruit hoopt te maken. ‘We willen van kwantiteit naar kwaliteit.
De sleutel tot succes ligt bij het kader van de
jeugdafdeling.’
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Grondwerk

Beleidsmaker Rob Ruikes:
‘Van kwantiteit naar kwaliteit’

Nieuw
jeugdbeleid
moet HC’03
kwaliteitsimpuls
geven
Tekst en foto’s: Richard Kok

HC’03 heeft een nieuw jeugdbeleid. Doel van het vernieuwde beleid is de jeugdafdeling een kwaliteitsinjectie te
geven. Maker van het beleid is jeugdcoördinator Rob Ruikes, die snel mooie stappen vooruit hoopt te maken.
‘We willen van kwantiteit naar kwaliteit. De sleutel tot succes ligt bij het kader van de jeugdafdeling.’

Ruim een jaar werkte hij aan het document Jeugdvoetbalbeleid
HC’03. Het heeft hem meer dan 250 manuren gekost, ‘maar
het kunnen ook een paar uurtjes meer zijn geweest.’ Sinds mei
dit jaar ligt het document er. Een document dat zeker geen
papieren tijger zal worden, maar waarmee de jeugdafdeling een
kwaliteitssprong moet maken.
‘Na de fusie in 2003 lag er op zich een prima beleid, alleen de
cultuur en structuur van de vereniging veranderden, zodat we
gedwongen werden een nieuw jeugdbeleid te bouwen’, begint
Ruikes. ‘Als je als vereniging het doel hebt een stabiele derdeklasser te worden, dan moet je een bijpassend jeugdbeleid hebben.
De jeugdafdeling is immers de springplank naar de senioren toe.’
Ruikes ging op onderzoek uit en concludeerde dat de omvang
van de afdeling tot een van de sterke punten van het jeugdbeleid behoort. Maar dat het gebrek aan duidelijke doelen en grote
kwaliteitsverschillen binnen de technische staf tot zwakke punten kunnen worden aangemerkt. Als kansen bestempelde hij dat
door duidelijkheid en structuur meer kwaliteit valt te behalen en
dat een beter voetbaltechnisch beleid leidt tot betere resultaten
van prestatieteams.
Gefaseerd invoeren
‘Wat zijn de verwachtingen naar jeugdtrainers en jeugdleiders’,
bleek daarbij een heel belangrijke vraag te zijn. ‘Het gaat nu veel
om kwantiteit. Maar als we hogerop willen, dan moet het meer
gaan om kwaliteit. In het nieuwe jeugdbeleid staat aangegeven
dat jeugdleiders en trainers gecertiﬁceerd moeten zijn. En dat

jeugdleiders van de C, B en A zelfs gediplomeerd moeten zijn. Als
we jeugd echt belangrijk willen maken, waarom mag een jeugdtrainer dan niet meer verdienen dan een hoofdtrainer?’
Ruikes beschrijft het beleid als ambitieus, maar niet onrealistisch.
Hij wil het beleid gefaseerd invoeren en denkt daar zo’n twee jaar
voor nodig te hebben. Voor Ruikes is het een levend document
dat hij, daar waar nodig, ieder jaar wil aanpassen. ‘Na de fusie
begonnen we met 27 jeugdteams. Nu zijn het er negentien.
Jeugdspelers haken sneller af dan tien, twintig jaar geleden. We
hebben het altijd over structuur en beleid, maar cultuur is daarbij
vaak onderbelicht.’
Concreet houdt het jeugdvoetbalbeleid in dat twee sporen
worden gevolgd: het organisatiebeleid en het voetbaltechnisch
beleid. Op organisatorische vlak streeft de vereniging een heldere structuur na, met een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken.
Samenhangende trainingsaanpak
Ten aanzien van het voetbaltechnisch beleid wil HC’03 dat rekening wordt gehouden met individuele ambities en kwaliteiten,
dat spelers en kader plezier hebben in het voetbalspel en dat er
een aanvullend prestatiebeleid komt dat leidt tot prestatieteams
die succesvol uitkomen op een tevoren bepaald streefniveau.
Voor de A1, B1, C1 en D1 is dat de tweede klasse. Voor de E1, E2
en F1 is dat de eerste klasse.
Ruikes: ‘Belangrijk hierbij is een samenhangende trainingsaanpak
van F-pupillen tot en met A-junioren. Zo moeten F’jes getraind
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‘Sfeervol eten aan de IJssel’

aanuitzicht,
de IJssel’
In ons a la carte restaurant, kunt ‘Sfeervol
u genieten vaneten
een prachtig
een goede service en mooie gerechten.
Wij laten de historie herleven door traditionele (streek)producten op een originele wijze te gebruiken.
In ons a la carte restaurant, kunt u genieten van een prachtig uitzicht, een goede service en mooie gerechten.
Uiteraard hebben vindt u ook heerlijke wildgerechten op de kaart.
Wij laten de historie herleven door traditionele (streek)producten op een originele wijze te gebruiken.
Uiteraard hebben vindt
u ook heerlijke
wildgerechten op de kaart.
‘Loungen
aan de IJssel’

Gezellig borrelen of een lekker gerecht van de brasseriekaart, dit kan in onze Brasserie met de mooie winterserre, direct aan de IJssel.

‘Genieten aan de IJssel’

‘Feestje aan de IJssel’
In onze nieuwe Brasserie (uitgebreid met een winterserre) bent u van harte welkom voor een lekker kopje koffie met appeltaart uit eigen
Heeft u iets te vieren? Bij Hotel Doesburg bent u aan het juiste adres. Wij bieden gevarieerde programma’s voor de invulling van een onvergetelijke dag.
keuken, een gezellig
borreltje
of een
lekker
gerecht
van onze brasseriekaart.
Of het nu gaat om een
receptie,
diner,
(barbecue)buffet.
En dit met de IJssel, uiterwaarden en Posbank als decor.
‘Zaken aan de IJssel’

‘Feestje
aan dekunt
IJssel’
Ook voor bijvoorbeeld een (ontbijt)vergadering of
zakelijke bespreking
u bij ons terecht. Vanaf 7.00 uur is onze deur geopend.

Heeft u iets te vieren?
Hotelinformatie,
Doesburgneemt
bentuudan
aanrustig
het contact
juiste adres.
voor de invulling van een
WiltBij
u meer
met onsWij
op bieden
of kijk opgevarieerde
onze websiteprogramma’s
www.hotel-doesburg.
onvergetelijke dag. Of het nu gaat om een receptie, diner of (barbecue)buffet.
Contre Escarpe 32 / 6981 BW Doesburg / Telefoon 0313-740 000 / Fax 0313-740 001 / info@hotel-doesburg.nl

‘Zaken aan de IJssel’
Ook voor bijvoorbeeld een (ontbijt)vergadering of zakelijke bespreking kunt u bij ons terecht. Vanaf 7.00 uur is onze deur geopend.
Wilt u meer informatie, neemt u dan rustig contact met ons op of kijk op onze website www.hotel-doesburg.nl
Contre Escarpe 32 / 6981 BW Doesburg / Telefoon 0313-740 000 / Fax 0313-740 001 / info@hotel-doesburg.nl
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worden op balvaardigheid, balgretigheid en individuele acties
richting doel. Gaat het bij D-pupillen meer om positiespel op
basis van een 1-3-4-3 opstelling (een doelman, drie verdedigers,
vier middenvelders en drie aanvallers, red.). A-junioren moeten in
een wedstrijd meerdere spelsystemen kunnen spelen. Grofweg
gaat het erom dat bij F-, E- en D-pupillen de nadruk ligt op het
enthousiast maken van de spelers voor het spel. Bij C-junioren
ligt, zeker bij de prestatieteams, de nadruk meer op het
ontwikkelen van vaardigheden. Bij B- en A-junioren ligt de
nadruk op het vormen van karakter, het omgaan met wisselbeurten en het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor
persoonlijke en teamresultaten. Je zult begrijpen dat bij deze
aanpak het nodige wordt gevraagd van de leiders en trainers.’
Individuele trainingen
Van jeugdtrainers en leiders wordt verwacht dat zij de spelers
uitleggen wat de bedoeling is, voordoen wat de bedoeling is en
zelf het goede voorbeeld geven. Drie kernbegrippen zijn daarbij
voor HC’03 essentieel: duidelijk, consequent en opbouwend.
Ruikes: ‘Respect, eigen verantwoordelijkheid en plezier zijn
belangrijke waarden bij het begeleiden van jeugdspelers. Het
werven en opleiden van jeugdkaderleden wordt heel belangrijk.

staat in het Jeugdvoetbalbeleid te lezen – worden steeds
meer kwaliteiten belangrijk en nemen per kwaliteit ook de
verwachtingen toe, zeker voor de prestatieteams. HC’03 zet
scouts in die de jeugdspelers beoordelen. Die scouts zijn veelal
voetballers of oud-voetballers die deel uitmaken of hebben
gemaakt van de selectie van HC’03.
Daarnaast wil HC’03 door middel van individuele trainingen het
niveau opkrikken. Ruikes: ‘Andre Evers is opgeleid als technisch
trainer. Hij gaat op basis van individuele trainingen spelers meer
techniek bijbrengen. Een ander voorbeeld is Marko Wieland.
De doelman van het eerste team is meerdere avonden actief
met jeugdkeepers. De doelstelling is om Marko de ene avond de
keepers van de B en C te laten trainen, en de andere avond die
van de D en E.’
Ongewenst gedrag
Ook moet er meer oog zijn voor de toeschouwers langs het veld.
Ruikes: ‘Vloekmisdragingen is een issue binnen de vereniging.
Ouders zijn vaak de aanjager voor dergelijke misdragingen op
het veld. Al blijft het gelukkig nog binnen de perken, ook binnen
onze eigen vereniging komt het voor. Dat willen we niet. Als het
gebeurt, willen we ouders hierop kunnen aanspreken.‘

I
Er is budget om trainers cursussen te laten volgen. Iedere
jeugdtrainer zouden we kunnen faciliteren. We moeten ook
kijken of er binnen de vereniging voldoende ambitie en kwaliteit
aanwezig is. Als er onvoldoende competenties zijn, dan moet je
die van buitenaf halen’.
Een ander belangrijk onderdeel bij de kwaliteitsslag die bij
de jeugdafdeling moet worden gemaakt, is de teamindeling.
Jeugdspelers worden beoordeeld op techniek, snelheid, inzicht,
persoonlijkheid, coördinatie, uithoudingsvermogen, kracht en
lenigheid. Oplopend van F-pupillen tot en met A-junioren – zo

Talentenprogramma
Voor uitzonderlijk talentvolle jeugdspelers is er het ‘HC’03
Talentenprogramma’. Concreet houdt dit in dat de vereniging
open staat voor extra ontwikkelingsmogelijkheden voor de
talentvolle speler en dat een speler met uitzonderlijke
kwaliteiten moet kunnen spelen op het voor hem/haar hoogst
mogelijke niveau. Het zou zo maar eens het fundament kunnen
zijn voor een nieuwe Klaas-Jan …
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Najaar en winter vormen de periode om na een jaar wildbeheer te oogsten. Op de 5.600 hectare
van de Wildbeheereenheid Hummelo en Keppel zijn ruim 80 jagers actief in 32 jachtvelden.

‘Jacht is
zoveel
meer
dan alleen
schieten’
Tekst: Leo Tholhuijsen
Foto’s: Harold Pelgrom en de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV)

Als op de Rijksweg tussen
Doesburg en Doetinchem ’s nachts teveel
ongelukken met reewild
gaan plaatsvinden – of
wie weet ooit met wilde
zwijnen – dan heeft de
Wildbeheereenheid Hummelo en Keppel haar werk niet goed
gedaan. Dan zijn de jagers tekortgeschoten in hun taak de wildstand op een niveau te houden dat past bij het cultuurlandschap
dat we hier hebben.
Nu zal het in Drempt, Hummelo en Keppel met de wilde zwijnen
nog wel meevallen, die zijn er niet, maar de reeënpopulatie
vertoont wel een neiging tot groei, vertelt Chuck van de
Vlasakker (52) uit Hummelo. Hij is jager, aangesloten bij de
Wildbeheereenheid Hummelo en Keppel (waarvan hij tot vorig
jaar ook voorzitter was) en hij is vicevoorzitter van de afdeling
Oost-Gelderland van de Koninklijke Nederlandse Jagers
Vereniging (KNJV). Van de Vlasakker vertelt over het wildbeheer
in Drempt, Hummelo en Keppel en over zijn eigen passie voor
het jagen. De twee invalshoeken lopen tijdens het gesprek
voortdurend door elkaar. Het is zaterdagmiddag 5 november,
één van de laatste dagen om zonder jas nog buiten te kunnen
zitten. We zitten in de tuin achter de karakteristieke Villa Breukink
aan de Keppelseweg.
Een wildbeheereenheid (WBE) is een samenwerkingsverband
van jagers om in een bepaald gebied tot een verantwoorde wildstand te komen. Op zodanige wijze dat de soort in stand blijft,
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maar de overlast voor het verkeer of het schade toebrengen aan
landbouwgewassen beperkt blijft. De WBE Hummelo en Keppel
dateert van 1989 en is daarmee een van de oudste in Nederland.
Een wildbeheereenheid is minimaal 5.000 hectare groot. Het
werkgebied van de WBE Hummelo en Keppel omvat ongeveer
5.600 hectare. De vereniging telt 85 leden, vrijwel allemaal
jagers, en vrijwel allemaal mannen.
Straks gaat Van de Vlasakker met wat maten op eendenjacht.
Gezien het mooie weer wordt een matige buit verwacht. Sterker
nog, de jager voorspelt dat hij met niks thuiskomt. Dat zit zo:
eenden verzamelen zich eind van de middag, begin van de
avond ergens op het water om van daaruit ’s nachts hun kostje
bij elkaar te zoeken. Voor de jagers is het dan een kwestie van
verdekt opstellen langs de waterkant en proberen af en toe een
van de eenden te schieten die in groepjes van vier à vijf komen
aanvliegen. ‘We staan vaak onder een boom. Het probleem is
dat we tot een half uur na de officiële zonsondergang mogen
schieten. Daarna niet meer.
Omdat het vandaag helder is, blijft het langer licht en zullen de
eenden zich later verzamelen. Zoveel later dat het halve uur na
de officiële zonsondergang al haast verstreken is voordat de
eenden op hun nachtplek arriveren.’
Een paar dagen later meldt Van de Vlasakker dat de oogst
inderdaad mager was. ‘Zoals verwacht hebben we geen eenden
op het tableau gekregen. De eenden begonnen in te vallen na
het verstrijken van de gereglementeerde tijd, een half uur na
zonsondergang. Terwijl we stonden na te praten over de mooie

avond, kwamen de eenden overvliegen en hoorden we ze
in het water landen. We hebben er maar een borrel op
gedronken in de jachthut.’

Het afschot in
Hummelo en Keppel de

Meer dan trekker overhalen
Oftewel, het leven van de jager gaat niet over rozen. Maar
Chuck van de Vlasakker zal daarover niet klagen. We moeten
begrijpen dat jacht om meer gaat dan het mee naar huis
brengen van geschoten wild. Het gaat ook om het buiten
zijn in het jachtgebied, het bekijken van het wild het hele jaar
door, de kennis van de natuur, de vriendschap met de
jachtmaten. ‘Natuurlijk hoort schieten erbij, maar het gaat
om zoveel meer dan alleen de trekker overhalen.’ Van de
Vlasakker vertelt hoe hij in zijn jachtgebied tussen ruwweg
Hummelo en Doetinchem achter een reebok aan heeft
gezeten en hoe lang het duurde voordat hij die zuiver op de
korrel had en het dodelijke schot kon afgeven. ‘Mijn vrouw
had bijgehouden hoeveel avonden ik ervoor op pad ben
geweest. Veertig avonden. Zo’n schot geeft natuurlijk wel de
voldoening, maar het is niet waar het alleen om draait.’
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Het is de taak van de Wildbeheereenheid en ook van de
overheid om de wildstand via bejaging onder controle te
houden. Een teveel aan wild zou onwenselijk zijn.
Vorig jaar werden er in de Achterhoek namelijk 800
verkeersongelukken met reewild gerapporteerd.
Als er groter wild zou komen, zoals zwijnen en herten,
worden de ongevallen navenant ernstiger.
Nulnorm voor wild zwijn
In 1986 werd rond Hummelo het laatste wilde zwijn
geschoten. Maar het is niet ondenkbaar dat deze dieren zich
weer binnen de grenzen van de WBE Hummelo en Keppel
gaan laten zien. Geleidelijk aan namelijk rukken de wilde
zwijnen vanuit de Limburgse mijnstreek via De Peel deze
kant op. In Midden-Limburg veroorzaken grote aantallen
zwijnen nu al ﬂinke overlast. En ook vanuit Duitsland langs de
route Winterswijk-Groenlo komen zwijnen deze richting uit.
En hoewel Van de Vlasakker wel wil erkennen dat
wanneer het zover is hier en daar in jagerskring wel een ﬂes
wijn wordt opengetrokken – het zwijn zal niet getolereerd
worden. Vooralsnog geldt buiten De Veluwe en de mijnstreek
voor wilde zwijnen een nulnorm.
Voor herten, ook wel roodwild genoemd, geldt min of
meer hetzelfde. In de Ecologische Hoofd Structuur (EHS)

E

Stukje over de IJssel, Fraterwaard niet
Dit is het werkgebied van de Wildbeheereenheid Hummelo en Keppel.
De WBE Hummelo en Keppel beslaat een oppervlakte van ongeveer
5.600 ha. De ‘Vereniging Wildbeheereenheid Hummelo en Keppel’ telt
thans 85 leden en deelnemers en bestaat uit 32 jachtvelden. De WBE is
aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging.
Het werkgebied strekt zich uit van de bebouwde kom van Doetinchem
in het oosten tot en met het landgoed ‘Bingerden’ in het westen en
omvat vrijwel het gehele grondgebied van de vroegere gemeente
Hummelo en Keppel, aanzienlijke delen van de vroegere gemeente
Angerlo en van de gemeente Doesburg, een westelijk deel van de
gemeente Doetinchem en enige, enkele hectaren grote, door afsnijding van beek-meanders ontstane gebiedjes van de vroegere gemeenten Steenderen en
Zelhem. De ruwweg noordelijke begrenzing wordt gevormd door de Zelhemse- of Groote Beek, de voormalige grens met Steenderen
en de Gelderse IJssel, terwijl in het zuiden de Wehlse Beek, de Didamse wetering en de Broekzijdestraat de grens uitmaken.
Alle jachtvelden zijn aangesloten bij de WBE. Bij de samenstelling van het bestuur is zoveel mogelijk gezorgd voor regionale spreiding,
zodat de verschillende identiteiten van de velden vertegenwoordigd zijn. Op de in het plan opgenomen kaart worden de ligging
van het WBE-gebied en de begrenzing met de buur-WBE’s weergegeven.Geograﬁsch maakt het gebied deel uit van zowel de
Achterhoek als De Liemers.
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Webcreatie en Pc onderhoud

w w w. b e m u c o . n l
Veldweg5
6996 DA Drempt
Mob. 06 50502168
Fax. 084 2269615

.bemuco.nl

Wij wensen u fijne feestdagen
en een gelukkig 2012

Zomerweg 23 - 6995 DP Drempt - 06-515 46411
info@youprinting.nl - www.youprinting.nl

De beste kwaliteit voor de beste prijs!
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Mode voor de
M@NN van nu
De merken die M@NN verkoopt zijn:
Pierre Cardin, Pepe Jeans,
Fellows, British indigo.

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

Ook voor accessoires en
schoenen ga je naar M@NN

Kerkstraat 10
Doesburg
Tel - 0313 47 48 74
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Openingstijden:
vr 10.00-17.30, za 10.00-17.00
www.veldheerkachels.nl
info@veldheerkachels.nl

Dorpsstraat 39
6999 AB Hummelo
tel. 0314-382255
fax. 0314-384136
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is rekening gehouden met een corridor voor roodwild van de
Oostvaardersplassen in Flevoland tot aan de uiterwaarden aan
de westkant van de IJssel. ‘Zijn ze eenmaal daar, dan zijn ze ook
zomaar hier. Herten zijn prima zwemmers. Het zou natuurlijk
prachtig zijn als via de Achterhoek het Nederlandse leefgebied
in de toekomst aansluit op dat van Duitsland. Maar kunnen
we dat aan? Behalve de eerder genoemde kans op nachtelijke
ongevallen op de weg Doesburg-Doetinchem, heb je de schade
aan landbouwgewassen, grote schade vaak, en ook het risico
dat via wild varkenspest en andere ziekten worden verspreid.’
Dat de dieren zich hier in de WBE Hummelo en Keppel zullen
thuis voelen is zeer waarschijnlijk. Van de Vlasakker roemt het
370 hectare grote jachtveld de Hummelose hei, dat hij met zijn
jachtcombinatie heeft. Die bestaat, naast Van de Vlasakker, uit
Hans Colenbrander, Cees de Dreu en jachtopzichter Henk Reinders; allen uit Hummelo. ‘Het is hier een prachtige biotoop, met
veldjes, wallen, stukjes bos, rustige plekjes. In ieder geval gedijen
de reeën er goed.’ In het jachtgebied van Van de Vlasakker zijn
het er ruim 30. ‘Iedere jager weet voor zijn gebied hoeveel het
er ongeveer zijn. We kennen ze bijna bij naam. In die zin dat we
onder elkaar praten over ‘die ene geit met die drie jongen’.’
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Geen lokaal wild bij De Gouden Karper

M

De buit van de jager verdwijnt doorgaans in de vriezer van de jager, zijn drijvers,
vrienden en familie. Het restaurantbedrijf wordt er niet mee bediend.
Restaurant De Gouden Karper in Hummelo, een ankerpunt in de Achterhoek als
het gaat om wild eten, serveert dus geen wild van lokale bodem. ‘Zou niet kunnen’,
zegt Caspar de van der Schueren van De Gouden Karper. ‘We zitten ieder weekend
bomvol, daar zouden de jagers hier niet tegenop kunnen schieten. Er moet ook
wild overblijven.’
Nederlandse restaurants, vertelt De van der Schueren, worden in hoofdzaak
bediend vanuit het buitenland. Bij De Gouden Karper verloopt de import via een
poeliersbedrijf in Ede.
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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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Deelnemen aan de
Alternatieve Elfstedentocht Weissensee
‘Afzien, maar ook gruwelijk gezellig’

N

Tekst: Josée Postmaa, met veel dank aan de ‘kernploeg DHK’
Foto’s: Wim van Hof en van de site van de stichting AEW

Er zijn fanatieke schaatsers voor wie een winter zonder toertocht van minimaal 100 km niet
compleet is. Ook ons woongebied kent van die enthousiastelingen. In oktober beginnen zij in
Deventer met hun voorbereiding op een nieuw seizoen. Wie weet om nogmaals de
Elfstedentocht te kunnen rijden, maar in ieder geval om deel te nemen aan de Alternatieve
Elfstedentocht Weissensee die jaarlijks in Oostenrijk wordt georganiseerd.
Een aantal van hen: Theo van Hal, Gerrit Harenberg, Theo Huis in ’t Veld, Herman Koenders,
Henk Luesink en Henk Teunissen vertellen wat zo bijzonder en ‘gruwelijk gezellig’ is aan dit
jaarlijkse evenement.
Het alternatief in Oostenrijk
Na de barre tocht van 1963 en edities in 1985, 1987 en 1997
kennen we alleen maar Elfstedentochtloze winters. Vandaar
dat sinds de jaren zeventig vanuit Nederland jaarlijks alternatieve langeafstandsschaatstochten in het buitenland worden
georganiseerd. In 1989 resulteerde dit in de eerste Alternatieve
Elfstedentocht op de Weissensee, een bergmeer op 930 m
hoogte aan de voet van de Gailtaler Alpen in Karinthië. Het meer,
door een brug gescheiden in het kleine en het grote meer, heeft
een oppervlakte van 6,5 km² en is 11,6 km lang. Per jaar varieert
de parcourslengte en daarmee het aantal ronden dat afgelegd
moet worden.

Twaalfstedentocht
De eerste langeafstandsschaatstocht in de geschiedenis is
de Twaalfstedentocht, verreden op 19 december 1676.
De route ging vanaf Haarlem naar Amsterdam, via het eiland
Pampus langs verschillende Zuiderzeesteden om te eindigen in
Alkmaar. De tweede en laatste keer dat deze tocht werd
verreden was in 1822, de tocht kende toen twee deelnemers:
de broers Oostindië. Zij deden er 24 uur over.
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Aanbiedingen
in de maanden november/december/januari
met de winter en de feestdagen in aantocht,
willen we er natuurlijk zeker van zijn dat we
er straks lekker warm bij zitten
laat daarom nu uw cv ketel controleren,

Nu onderhoud van uw cv ketel
of warmwater toestel :

al vanaf

€ 33,In de vorige editie van de Hessencombinatie hebt
u kunnen lezen dat we 1 maart 2011 voor ons zelf
zijn begonnen en waarom we deze keuze hebben
gemaakt.
Nu we inmiddels 9 maanden bezig zijn met ons Bedrijf
weten we het zeker. We hebben de goede keus gemaakt.
in het begin is alles zo onzeker heb ik wel werk vandaag,
dus dan ga je maar rondbellen en je overal laten horen
wie je bent, en wat je te bieden hebt. En zo gaat vaak het
balletje rollen.
We merken dan ook dat steeds meer mensen uit Drempt,
en directe omgeving ons weten te vinden voor al het
installatiewerk. Ook de samenwerking met andere zzp’ers
uit Drempt en omgeving verloopt,zeer goed en daar zijn
we zeer blij mee.
En ook voor 2012 ziet het er hoopvol uit, en we maken
ons dan ook geen zorgen voor de toekomst.

Dimmendaal
Installatietechniek
verzorgt onder andere:
• gas
• water
• electra
• centraleverwarming
• zinken of koperen
goten
• dakbedekking
• onderhoud aan u cv
ketel /vervangen cv
ketel
ook voor het verhelpen
van storingen bent u bij
ons aan het juist adres.
Voor meer informatie:
Dimmendaal installatietechniek
Zomerweg 36
6996 DR Drempt
tel: 0313 471192
mob: 06 51713567
www.dimmendaalinstallatietechniek.nl
email dimmendaal@upcmail.nl
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Teunissen,
Van links naar rechts: Theo van Hal, Henk
nberg
Hare
t
Gerri
Veld,
‘t
in
Huis
Henk Luesink, Theo

Jaarlijks reizen ruim 6.000 schaatsers en schaatsliefhebbers naar
de Weissensee voor dit twee weken durende schaatsevenement
in een unieke omgeving. De toertocht over 200 kilometer staat
daarbij vier keer op het programma. Daarnaast zijn er een aantal
andere tochten en wedstrijden, zoals het Open Nederlands
Kampioenschap georganiseerd door de KNSB.
De Alternatieve Elfstedentocht Weissensee is, buiten Nederland,
uitgegroeid tot het grootste schaatsevenement ter wereld en
wordt altijd eind januari/ begin februari gehouden. Weissensee
2012 opent op 24 januari met de eerste Alternatieve Elfstedentoertocht. Op 4 februari wordt afgesloten met de Alternatieve
Elfstedentocht voor wedstrijdrijders.
Met een enthousiaste ‘kernploeg’ van zes mannen en een vrouw
zullen Achter-Drempt, Laag-Keppel, Hummelo en Toldijk ook dit
jaar weer sterk vertegenwoordigd zijn. En voor de nodige
verzorging zal ook Henny Harenberg daarbij niet ontbreken.
De meesten van hen doen dit al jaren en zijn van plan de
toertocht van 200 km, die op dinsdag en vrijdag wordt verreden,
opnieuw tweemaal uit te rijden. We maken een rondje: voor
Gerrit (74) en Hennie (73) wordt dit de 24e keer, voor Theo Huis
in ’t Veld (62) de 19e keer, Henk Teunissen (54) was al 16 keer van
de partij, Henk Luesink (46) heeft het niet zo bijgehouden, maar
denkt 12 à 14 keer te hebben deelgenomen en voor Theo van
Hal (68) wordt het zijn 3e keer. En Mary Kamminga (63) – niet bij
het gesprek aanwezig – nam vorig jaar voor de 20e keer deel.
Tenslotte kijken ze allemaal verwachtingsvol naar Herman Koenders (65). Samen met zijn vrouw Hermien (65) heeft ook hij deelgenomen aan de Weissensee – het werd zelfs vastgelegd door
SBS 6. Sindsdien gingen ze mee als mentale verzorgers en voor
de gezelligheid. Maar tot grote spijt van de anderen, bevestigt hij
nogmaals er nu deﬁnitief een punt achter te hebben gezet.
Aanvankelijk was de groep groter. Daarbij moeten zeker Bernard
en Rikie Baerends worden genoemd – beiden helaas overleden –
zij waren veertien keer van de partij.

‘Ik bun kats naor de kloten’
Dat ondanks degelijke voorbereidingen en een goede
conditie een tocht van 200 km heel zwaar kan zijn,
getuigt de uitspraak van Gerrit Harenberg na zijn ﬁnish:
‘Ik bun kats naor de kloten’. Maar na een kop Jägertee
was hij snel weer de oude en verbeterde een aantal
dagen later zelfs zijn prestatie. Om een indruk te geven
wat het betekent om een dergelijke langeafstandstocht
te schaatsen, volgen hier de uitslagen van 2011:
Henk Luesink (Hummelo)
1e tocht 200 km 7.36.39
2e tocht 200 km 7.19.44
Theo van Hal (Toldijk)
1e tocht 200 km 10.47.05
2e tocht 150 km 7.06.26
Gerrit Harenberg (Hummelo)
1e tocht 200 km 9.51.58
2e tocht 200 km 9.17.24
Theo Huis in ’t Veld (Achter-Drempt)
1e tocht 165 km 8.23.10
2e tocht 100 km 4.51.40
Henk Teunissen (Achter-Drempt)
1e tocht 200 km 9.06.35
2e tocht 200 km 8.15.56

De Hessencombinatie | december 2011

61

Van links naar rechts: Henk Luesink, Theo Huis in ‘t Veld,
Henk Teunissen, Theo van Hal, Gerrit Harenberg

Voorbereiding in Nederland
Ongetraind een toertocht van meer dan 50 kilometer schaatsen
is vrijwel onmogelijk – laat staan een van 200. Vooraf moet de
nodige trainingsarbeid worden verricht en daarmee wordt op
tijd begonnen. Onze kernploeg traint jaarlijks van half oktober
tot half januari een- of tweemaal per week twee uur op de
kunstijsbaan in Deventer. Daarnaast ﬁetsen de meesten grote
afstanden. Verder bereidt iedereen zich op eigen wijze voor op
de Weissensee.
Henk T.: ‘Zeg maar op een eigenwijze manier, we zijn niet zo
van de aanbevelingen en de voorschriften waarmee de
organisatie schermt.’
Net als bij alle duursporten gaat het erom goed de krachten te
leren verdelen, en dit dan over een lange dag. Allemaal zijn ze
het erover eens dat het ‘tussen de oren goed moet zitten’, maar
dat het ook een kwestie is van ‘verstand op nul, blik op oneindig
en doorgaan’.
Henk L.: ‘De juiste instelling, doorzettingsvermogen, af kunnen
zien en tussen de oren, dat zit goed bij ons allemaal. Dat heeft,
denk ik, ook te maken met het dagelijks werk dat we doen.’
Gerrit: ‘Naarmate ik ouder wordt gaat ook nog iets anders tellen:
heel overkomen en uitrijden. De eindtijd wordt met de jaren
minder belangrijk.’
Allemaal onderstrepen ze hoe belangrijk materiaal, kleding en
voeding zijn en het voldoende rust nemen. Want ook op de
Weissensee is het zaak jezelf goed te beschermen tegen kou,
wind en bevriezingsgevaar. Dragen van een skibril is noodzakelijk
en ook een helm wordt steeds gangbaarder.
Wat opvalt is dat inmiddels zeker 80% van de Weissenseedeelnemers rijdt op Salomon schoenen met daaronder een
Free-skate schaats. Deze schaats scharniert aan de voorkant van
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de schoen, waardoor een extra lange afzet mogelijk is.
De ronding aan de voorkant maakt het schaatsen op natuurijs
met al z’n scheuren veel veiliger – je glijdt daar makkelijker
overheen. De lage schaats met kliksysteem in combinatie met de
stevige, goed passende schoen blijkt ideaal te zijn bij het rijden
van lange afstanden. Geen blaren of koude voeten!
IJsconditie en weersomstandigheden
Genoeg vorst is hier min of meer gegarandeerd, hoewel het ook
-20° C kan zijn en dat is écht koud! De Nederlandse organisatie
in combinatie met een Oostenrijkse ijsmeester en zijn team,
is prima en heel professioneel, mede dankzij het grote aantal
vrijwilligers uit zowel Nederland als Oostenrijk. De technische
voorzieningen en vindingen zijn fantastisch.’Als het maar vriest,
dan kunnen ze daar ijs maken’. De verzorging tijdens de tocht is
uit de kunst. De baan ligt er iedere morgen weer prachtig bij en
dankzij ijstransplantatie is het ook onder de brug gegarandeerd
veilig. Gekluund hoeft er niet te worden.
In Oostenrijk kan het op deze hoogte ﬂink sneeuwen en harde
wind kan een geduchte tegenstander zijn (met wind mee
voortgejaagd worden met een snelheid van 60-70 km, maar
terug niet harder dan 5 km/u vooruitkomen). En vergeet niet dat
er sowieso grote temperatuurverschillen zijn tussen het al dan
niet in de schaduw van de bergen rijden. Maar je kunt het ook
treﬀen: rijden met zon en een strakblauwe hemel, en door de
droge lucht een aangename gevoelstemperatuur. Het mooiste is
als zowel het grote als het kleine meer dicht is, dan is een ronde
van 25 km lengte mogelijk.
200 km schaatsen
Alvorens de 200 km-tocht daadwerkelijk te rijden, zijn 3 à 4
dagen nodig om te acclimatiseren en de baan goed te leren

De Elfstedentocht
Al heel lang geldt het als een bijzonder sportieve prestatie om op één
dag schaatsend alle elf Friese steden aan te doen: een afstand van
bijna 200 kilometer. In 1909 werd, op initiatief van de grote sportpionier Pim Mulier, voor de eerste maal een georganiseerde Elfstedenwedstrijd uitgeschreven. De oprichting van de vereniging De Friesche
Elf Steden volgde en sindsdien kon de Elfstedentocht, als wedstrijd en
toertocht, vijftien keer doorgang vinden. De ‘tocht der tochten’ kent
legendarische winnaars, en ook de meest barre omstandigheden staan
in ieders geheugen gegrift. De laatste Elfstedentocht werd gehouden
op 4 januari 1997. In dat jaar won bij de mannen Henk Angenent en
bij de vrouwen Klazina Seinstra. Vrouwen mogen overigens pas sinds
1985 aan de wedstrijd deelnemen.
Elke toertochtdeelnemer die deze tocht voltooit, alle stempels heeft
verzameld en voor 00.00 uur in Leeuwarden aankomt, ontvangt het
felbegeerde elfstedenkruisje. Voor zover bekend behaalden in
voormalig Hummelo en Keppel 19 mannen en 1 vrouw één of meer
elfstedenkruisjes. Hetty Huntelaar, de enige vrouw, reed de tocht in
1997 uit – naar later bleek zwanger van tweeling Hendrik en Niko.
Voor ex-deelnemers lijkt er niets te gaan boven het rijden van een
Friese Elfstedentocht. Mocht het opnieuw zover komen, dan zullen
Gerrit Harenberg, Eb Schierboom, Henk Teunissen en de broers
Veeneman, mits ingeloot, zeker meedoen.

kennen. Het wennen aan het hoogteverschil valt op zich mee.
De kerngroep traint na aankomst dagelijks circa 50 km en streeft
ernaar zich gaandeweg de slechte stukken van de baan in te
prenten. ‘Tijdens de tocht heb je dan zeg maar negen uur de tijd
de scheuren in de gaten te houden en steeds op tijd de keuze te
maken: maak ik deze slag of laat ik deze lopen. Maar dat vraagt
wel opperste concentratie.’
Henk T.: ‘Dat ze daar in Achter-Drempt niet denken dat we op
vakantie zijn!’
En dan breekt de dag van de eerste echte tocht aan en is het
voor vertrek: gezicht in de vaseline, drie laagjes kleding aan
(onderlaag, thermische tussenlaag en een winddichte laag),
een beetje zeepsop op de skibril (tegen het beslaan) en muts en
handschoenen niet vergeten.
Gerrit: ‘Door goed te ontbijten (vroeger deed ik dat met Brinta
en warme melk, nu brood, gebakken eieren en spek) leg je een
goede basis en kun je het eten tijdens de tocht eerst nog lang
uitstellen. Al vroeg in de tocht komen er allerhande tussendoortjes, fruit, drinken en bouillon op tafels langs de baan te staan.
Dat is echt dik voor mekaar. En vergeet onze persoonlijke verzorgers niet: ter aanmoediging, mentale steun en als ‘garderobe’.
Wat zouden we zonder hen moeten beginnen. Echt jammer dat
Herman en Hermien er komend jaar niet meer bij zullen zijn.’
Als om 7.00 uur vertrokken wordt, is het nog donker. Grote
lampen verlichten de start en ﬁnishplaats, veel rijders dragen
zogenaamde mijnwerkerslampen. Iedereen rijdt met een
transponder, een om de enkel bevestigd elektronisch apparaatje
dat een signaal uitzendt dat op de ﬁnishlijn wordt opgevangen,
waardoor gedurende alle passages de eigen rondetijd en
afgelegde afstand op een groot bord te zien zijn.
Maar dan moet je die wél omdoen. Zoals blijkt uit die keer dat
Gerrit dacht dat al het geschreeuw van het publiek bij de start
aanmoediging betekende, maar hij niet in de gaten had dat zijn
transponder nog in het hotel lag. Ook toen werd Henny zijn
reddende engel.
Tijdens de 8 à 9 uur die dan volgen, heb je veel aan de steun en
aanmoediging van het vele publiek bij de start- en ﬁnishplaats,
maar ben je weer op het grote meer dan ben je weer alleen en
op jezelf aangewezen. Ieder lid van de H en K-groep rijdt voor
zich – daarvoor zijn de onderlinge verschillen te groot. Theo van

De erelijst
Bezitters van een Elfstedenkruisje, (indertijd) wonend
in Hummelo en Keppel:
- Tom van Bockhoven (Hoog-Keppel, nu Doetinchem) 1985 en 1986
- Bertus Brussen (Hoog-Keppel) 1985 en 1986
- Henk Frederiks (Laag-Keppel) 1985, 1986 en 1997
- Gerrit Harenberg (Hummelo) 1985 en 1986
- Wim van Hof (Laag-Keppel) 1985 en 1997
- Hetty Huntelaar (Hummelo) 1997
- Han Leisink (Achter-Drempt) 1997
- Jan Meerbeek (Hoog-Keppel) 1985 en 1997
- Harry Meijer (Hoog-Keppel, nu Wehl) 1986 en 1997
- Ben Mertens (Hummelo) 1985 en 1986
- Jan-Kees Post, (Hoog-Keppel, nu Washington) 1985 en 1986
- Ton van Schaik (Voor-Drempt) 1985 en 1986
- Eb Schierboom (Laag-Keppel) 1985, 1986 en 1997
- Henk Schouten (Hoog-Keppel) 1997
- Henk Teunissen (Achter-Drempt) 1997
- Harm Veeneman (Hummelo) 1985
- Henk Veeneman (Voor-Drempt) 1985
- Arie Veenink (Hummelo, nu Rhenen) 1985, 1986 en 1997
- Marcel Wessel (Achter-Drempt) 1997
- Ko Wijers (Hoog-Keppel) 1985 en 1986

Hal: ‘Voor mij is het van belang een passende groep te vinden,
waarbij je je niet hoeft te forceren en zelfs denkt: het mag best
wat harder.’ Een sanitaire stop, eten, oververmoeid raken, een
valpartij of hongerklop kunnen redenen zijn om zo’n groep te
moeten loslaten. Dan is het hopen dat je weer bij een andere
groep kunt aanhaken.
Wat Weissensee zo bijzonder maakt
Iedereen doet een duit in het zakje en de uitspraken zijn
veelzeggend: een sfeer om te koesteren; nooit rottigheid; niet
alleen sport, maar zeker de schaatssport verbroedert; veel lol;
gruwelijk gezellig; geen dikdoenerij en natuurlijk betekent het
veel steun aan elkaar hebben en een stok achter de deur voor
de wekelijkse training.
Ze zijn duidelijk een vriendengroep, maar laten elkaar ook vrij.
Buiten het schaatsen en de dagelijkse training of tocht is er
genoeg te doen: skiën, langlaufen, wandelen, met een sleetje
de berg af. Iedere dag is er wel een evenement, ook na het
dagprogramma. ‘Maar de laatste jaren blijven we ’s avonds
meestal in ons pension. Met kaarten, dobbelen en niet te
vergeten ‘de vochtvoorraad op peil houden’ hebben we het
daar heel gezellig. Sinds acht jaar is de kernploeg een graag
geziene gast in Pension Lipeter, aan de oever van het Kleine
Meer. Met elkaar en alle bekenden van voorgaande jaren,
is het als één grote familie.
Weer terug in Nederland
Een maand na terugkomst uit Oostenrijk komt de kernploeg
samen om terug te kijken op Weissensee, foto’s uit te wisselen
en na te genieten van opnieuw een machtig mooie ervaring.
Gerrit Harenberg kan het mooi verwoorden: ‘Dat ik dit al 23 jaar
met Henny heb mogen doen, dat ik nooit ziek ben geweest
en dat het me misschien gaat lukken om de 25 x 200 km vol te
maken – dat stemt me zo dankbaar en geeft zo’n geluksgevoel.
Dat overstemt alle momenten van ‘waar ben ik aan begonnen’
die er natuurlijk ook zijn. Want hoe vaak je de afstand ook hebt
gedaan, altijd komt er zo tussen de 90 en 120 km een dip, waar
je doorheen moet. Dan is het een stimulans om te kunnen
aftellen, per passage je startnummer te zien en te kunnen
constateren dat de ﬁnish steeds dichterbij komt.’
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De Vries A + A,
bureau voor
vormgeving en
ontwerp, is thuis
in Doetinchems
monument
Walmolen inspirerende werkplek
voor Herman de Vries
Hij vindt het zelf de mooiste locatie van Doetinchem. ‘Kijk eens wat een uitzicht over de rivier en de stad,
dit is de plek waar de creativiteit vanzelf naar boven komt.’ Voor Herman de Vries is de verhuizing naar de
Walmolen in Doetinchem een kans uit duizenden, die hij met beide handen heeft aangegrepen.
Een inspirerende plek om scheppend bezig te zijn.

64

advertorial

De molen speelt al lang een rol in het bestaan van De Vries A+A,
bureau voor vormgeving en ontwerp. Hermans vader Piet begon
in 1948 aan de Lijsterbeslaan het familiebedrijf, dat hij in 1984
heeft overgenomen. De ontwerpen van De Vries hadden een
‘Molenwiek’ als bijzonder kenmerk: een op de punt staand vierkant, gemetseld van vier stenen met in het midden een tegeltje.
In tal van gevels in Doetinchem en omstreken is de Molenwiek
als een geurspoor terug te vinden. ‘Dan is het 99 procent zeker
dat het een ontwerp is van De Vries’, vertelt Herman, die het
symbool is blijven voeren, onder meer op zijn visitekaartjes.
Toen hem ter ore kwam dat de VVV de molen ging verlaten en
aan de overkant een nieuwe plek kreeg in cultuurcluster
’t Brewinc, liet hij al direct weten interesse te hebben. Het bureau
voor vormgeving en ontwerp paste precies in het proﬁel dat de
Molenstichting voor ogen had. In oktober verhuisde het bedrijf
van de Plantsoenstraat naar het mooiste plekje van Doetinchem
aan de IJsselkade.
Persoonlijk contact
Enthousiasme en passie kenmerken de Hummeloër, die met zijn
rode Eend (Ferrari-rode Citroën Deux Cheveaux Cabriolet) een
bekende verschijning is in de regio. De karakteristieke vorm en
de eenvoud van de auto passen ook bij zijn manier van werken,
legt Herman uit. Persoonlijk contact en no-nonsense, dat vindt
hij belangrijk.
‘Maar ook tijd voor elkaar nemen! Ik wil er bij een klant eerst
achter komen wat mensen leuk vinden, wat belangrijk is: willen
ze graag een zongerichte veranda, een open keuken of vanwege
de levensbestendigheid een slaapkamer op de begane grond?
Dat soort dingen. Daar moet je de tijd voor nemen. Dan voorkom
je dat mensen achteraf zeggen: eigenlijk hadden we dat anders
gewild. Tegenwoordig komen ze al veel te snel met brochures
aanzetten, daar moet je niet mee beginnen’, licht hij zijn manier
van werken toe.
Het samenspel met de opdrachtgevers vindt hij essentieel. Snel
iets regelen en van de grond tillen past daar niet bij. ‘Ik noem dat
vierkwartjes-architectuur: je gooit er een gulden in en er moeten
direct vier kwartjes uitrollen. Dat werkt bij mij niet.’

cyclus hebben teruggebracht. De ﬂats in Oosseld zijn door
mijn vader ontworpen en hebben inmiddels plaats gemaakt
voor nieuwe huizen. Dat was best wel even slikken, het was
namelijk de eerste hoogbouw in Doetinchem.’
De Vries A+A houdt zich naast woningbouw – veelal in
opdracht van particulieren – intensief bezig met verbouw en
renovatie van panden. ‘Op dit moment werken we bijvoorbeeld aan een verouderd bedrijfspand, dat we helemaal op
hedendaags niveau brengen. De gemeente heeft het gebied
aangepakt en gerevitaliseerd, dat is een goede impuls. Nu
willen eigenaren hun panden ook graag bij de tijd brengen.’
Beetje eigenwijs
Herman de Vries mag in zijn werk ook graag een beetje
eigenwijs zijn. ‘Waar anderen ophouden ga ik nog door.
Zoals hier in de wijk Schöneveld bijvoorbeeld waar een
dakkapel wel was toegestaan, maar het welstandsbeleid een
dakopbouw niet toeliet. Het heeft anderhalf jaar geduurd
maar ik heb het wel voor elkaar gekregen.’
Het begeleiden van mensen bij bouwproblematiek en
procedures is ook een specialiteit die voortkomt uit de manier
van werken. De jarenlange ervaring en opgedane deskundigheid, gecombineerd met de kennis van het gebied, kan vaak
‘onnodige’ rapportages of onderzoeken voorkomen.
Herman was al snel helemaal thuis in zijn nieuwe
werkomgeving. Voor bezoekers van de VVV is dat wat lastiger,
regelmatig kloppen ze nog aan voor toeristische informatie.
Dat kan hij niet bieden. Wel een sfeervolle, karakteristieke
omgeving die helpt om samen met de klant tot optimale
oplossingen te komen.
Crisis
‘De crisis moet je zien als een uitdaging! Nieuwe initiatieven,
nieuwe energiesoorten en alternatieve toepassingen van
nieuwe- en bestaande middelen krijgen de ruimte.
Ineens fabriceren ze wel auto’s met een verbruik van 1:30.
Die vernieuwing moet in de bouw ook kunnen!’

De Vries A + A,
bureau voor vormgeving en ontwerp
Herman de Vries
IJsselkade30

7001 AP Doetinchem
T: 0314 323856
F: 0314 343976

E: info@devriesaena.eu

I: www.devriesaena.eu
Levens Cyclus Analyse
Duurzaamheid en oog voor het milieu zijn
uitgangspunten die hij liever Levens Cyclus
Analyse noemt, tegenwoordig mooi (in het
Engels) verwoord als cradle to cradle. ‘Wij zijn
misschien wel een van de weinige bureaus die
kunnen zeggen dat we weer woningen in de

ACTIE Molenwiek

verhuizing naar de
Ter gelegenheid van de
i
A+A in de maand januar
es
Vri
Walmolen houdt De
t
on
wo
is
hu
ereen die in een
een bijzondere actie. Ied
in
t
kom
n
eke
herkenningst
met een molenwiek als
sting. Bij een verbouwing
kor
een
r
voo
aanmerking
(*)
%
2,5
er
t
gaa
w
ou
dat geb
of uitbreidingswerk van
van het honorarium af!
(*) Volgens DNR 2011

De Hessencombinatie | december 2011

65

Henry en Olga van Rooy
“De Bonte Hond”
roggestraat 8
6981 BK Doesburg
info@de-bonte-hond.nl
www.de-bonte-hond.nl

RENTMEESTERSKANTOOR

Witte Rentmeesters,
thuis in het
landelijk gebied

Sfeervol dineren met kerst

Beheer landgoederen
Bemiddeling bij aan- en verkoop landelijk vastgoed
Taxaties en onteigeningen
Herbestemming agrarische gebouwen
Functieveranderingsplannen
Natuurschoonwetplannen
Pacht- en erfpachtadvies

naar Steef
Het adres voor feesten,
partijen en catering!
Dorpsstraat 1

T 0314 - 380707

E info@ffnaarsteef.nl

6999 AA Hummelo

M 06 - 30407672

I www.ffnaarsteef.nl

Rentmeesterskantoor Witte B.V.
Burgemeester Vrijlandweg 6
6997 AC Hoog-Keppel
Telefoon 0314 - 38 21 21
info@witterentmeesters.nl
www.WitteRentmeesters.nl

Steenarend het adres voor uw natuursteen of keramische vloer- of wandtegel
WIT11051_adv_94x137mm_Hessencombinatie.indd 1

21-02-11 10:49

zie onze website voor de nieuwste collectie keramische tegels WWW.STEENAREND.NL

Meipoortstraat 4 • Doesburg • www.ter-steeg.eu
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De vaste bewoners van huize Snelder, met van links naar
rechts: Gerard, Puk, jachthond Don en rechts Benny met
Maika op schoot. (Wim ontbreekt op de foto)

Het mannenhuishouden
van de gebroeders
Snelder
Tekst: Fia Wesselink
Foto’s: Fia en Judith Wesselink

Aan de Gildeweg in Voor-Drempt wonen de broers
Benny (50) en Gerard (48) Snelder. Ook tweelingbroer Wim (48) komt nog regelmatig ‘thuis’.
Samen met hun drie honden – die een heel belangrijke plaats innemen in hun leven en waar ze iedere
dag einden mee lopen – hebben ze het hier goed
naar hun zin. Oorspronkelijk was het de bedoeling
dat de honden in de mooi getimmerde hokken in
de tuin zouden verblijven, maar die hokken staan
leeg en de drie honden hebben allemaal hun eigen
plaatsje op kussens in de woonkamer.

Al snel zit ik met een kop koﬃe in de hand en hoor ik hoe de
broers hier zijn terechtgekomen. Vroeger woonden ze met hun
ouders aan de beek in Achter-Drempt, maar toen moeder weduwe werd, verhuisde ze in1984 samen met de tweeling naar de
Gildeweg. Benny woonde in die tijd niet meer thuis.
Moeder zorgde overal voor. Het eten stond altijd klaar en zelfs
de boterhammen voor de lunch werden door haar gesmeerd
en ingepakt. En of het nu heel vroeg in de morgen was of laat
in de avond, moeder zwaaide de jongens altijd uit als ze gingen
werken. Superverwend werden ze door haar!
Gerard: ‘Toen moeder in 2003 overleed, moesten we ineens alles
zelf doen. In het begin viel dat niet mee. We wisten wel een
beetje hoe dat ging met koken, toch ging het vaak mis. Maar …
oefening baart kunst.’
Na een tijdje kwam ook broer Benny, die lange tijd had samengewoond, weer thuis wonen en bestond het huishouden uit

De Hessencombinatie | december 2011

67

Nieuw in Wehl !

TIPr d!eze

Bewaa tie!
en
advert

ZIT EN RELAX
OPHAAL SERVICE
van de Wehlse Bijenkorf
Heeft U problemen met opstaan
(uit uw stoel):
Geen probleem meer met een
relax met Op-Sta-Hulp
Bent U groter of kleiner als Uw partner
maar wilt u toch een zelfde stoel: Geen
probleem tal van relaxen zijn leverbaar
als mini, midi of maxi.

Zoekt U gewoon een heerlijke
fauteuil of relaxfauteuil: In onze
showroom heeft u keuze uit ruim
60 modellen die samen met de
diverse stof en ledersoorten wel
1001 keuze’s biedt.

De Wehlse Bijenkorf
Nijverheidsweg 10
Industrieterrein Wehl

ice:
Zit en Relax Serv echt ter been
sl
Géén vervoer of
géén probleem.
e Bijenkorf.
ak De Wehls
Bel voor een afspra
Tel.: 0314-681208
RATIS gehaald en
U wordt geheel G
ige verplichting.
en
er
nd
zo
t
ch
ra
b
ge
is bij ons
Deskundig advies
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Al sinds 1933 een begrip in kwaliteit en service.

www.wonenenslapen.nl
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drie mannen. Die nieuwe situatie had ook zo z’n voordelen, want
Benny was een ervaren en goede kok. Toen hij nog samenwoonde was hij altijd eerder thuis dan zijn vriendin, waardoor het
vanzelfsprekend was geworden dat hij kookte. Nu hij weer thuis
woonde – zo vond de tweeling – was Benny de aangewezen
persoon om ook hier deze taak op zich te nemen.
Wie beslist wat er gegeten wordt?
‘Dat wordt overlegd. We gaan ongeveer twee keer per week
samen uitgebreid boodschappen doen en kijken wat we de
hele week zoal zullen eten. Wat betreft groente en vlees zijn het
voornamelijk diepvries en producten in pot die we kopen. We
hebben namelijk gelezen dat in groente uit blik, pot en diepvries
evenveel vitamines zitten als in verse groente.
Er komen nooit kant-en-klaarmaaltijden op tafel, die zijn vaak
veel te zout en te duur.’
‘Of we bezig zijn met biologisch eten? Nee, niet echt. Misschien
dat we daar in de toekomst wat meer aandacht aan gaan
besteden. Het is natuurlijk wel belangrijk dat ook dieren een
goed leven moeten hebben, en het is ook beter voor het milieu.
Bijvoorbeeld geen kippen in een legbatterij.’
‘We eten, vinden wijzelf, best wel gevarieerd. Minstens een of
twee keer in de week ook rijst en pasta.’
‘Ons ontbijt zou wel veel gezonder kunnen.’ Gerard drinkt alleen
een kop koﬃe en eet niets, neemt zelfs geen lunchpakket mee.
Hij werkt in Zutphen in een tankstation en vindt het te lastig om
tussendoor zijn boterhammen op te eten – want stel dat er klanten komen. Benny eet alleen een cracker en drinkt een glas melk.
Hij smeert wel zijn eigen lunchpakket om mee te nemen.
Samen avondeten is vaak moeilijk omdat Gerard wisseldiensten
heeft.
En als er samen wordt gegeten, wordt de tafel dan netjes gedekt
zoals vroeger, is mijn vraag. ‘Nee, ten eerste kan dat niet, want
die ligt vol met papieren, en ten tweede is dat veel te veel werk,
dus zitten we gezellig op de bank, tv aan en het bord op onze
schoot.’
‘Vroeger aten we nog wel eens heel uitgebreid met de kerst,
maar meestal hebben we daar geen zin meer in. Als we nu
uitgebreid willen eten, gaan we naar de Surinaamse vriendin van
Wim, daar krijgen we dan wel een 10-gangenmenu. Heerlijk!’

Recept van Benny Snelder

Spruitjesstamppot
voor 4 personen
• 1 kg spruiten
• 1½ kg kruimige aardappels

De jacht is een grote hobby van Benny, hij heeft zelf een jachthond en traint ook jachthonden. Of hij het wild dat hijzelf schiet
mee naar huis neemt, klaarmaakt en ook opeet, is mijn vraag.
‘Jazeker: fazant, haas, reerug … ik vind het allemaal heel lekker.’
Gerard blijkt alleen reerug te lusten.

• rundvlees (draadjesvlees)

Hoewel zo nu en dan in het weekend wel eens een patatje
wordt gehaald bij snackbar Eef Oost, valt het met het koken
wel mee is ook hun eigen conclusie. ‘We besteden er best veel
aandacht aan.’

het vlees botergaar wordt, bijna uit elkaar valt en heer-

Het was een heel gezellig gesprek en voor mij is het duidelijk dat
de broers Snelder de kookkunst, het schoonhouden van het huis
en alles wat ze verder van hun moeder hebben geleerd, goed in
ere houden.
Het mooiste is dat de jongens ieder jaar weer de kerstboom
zetten met daarin nog steeds dezelfde gekleurde lampjes van
vroeger.

Eerst de aardappelen opzetten, die even laten koken,

• boter en melk
Rundvlees braden, lekker lang laten sudderen zodat

lijke jus geeft.
Spruiten schoonmaken en aardappelen schillen.

dan de spruiten erbij en samen gaar koken. Aardappels
en spruiten afgieten en met de warme melk en boter
tot puree stampen. Nootmuskaat, peper en zout naar
smaak toevoegen. En dan smullen maar!
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Het jaar 20
Fotografie: Wim Bieckmann, Irma van Hof,
Wim van Hof, Harold Pelgrom, Pieter Plass.

Het einde van het jaar nadert en dat is altijd weer een moment om terug te blikken. Dat willen
wij ook hier doen. Niet in woorden maar in beelden. Op deze pagina’s vindt u opmerkelijke,
bijzondere en mooie gebeurtenissen uit onze gemeenschap, met de camera vastgelegd.
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De aanleg van de gasleiding in
Achter-Drempt (januari 2011)
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De opening van de nieuwe
kleedkamers van HC’03 door
Klaas-Jan Huntelaar
(februari 2011)
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Zutphen-Emmerikseweg 35

Zutphen-Emmerikseweg 35

December programma
Zon. 18 december, 17.30 uur
‘That’s what she said’
Vrij. 23 december, 20.30 uur
DJ ‘Der Artz’

Uw adres voor Schilderwerk binnen
en buiten; Beglazing en glasherstel
ook monumentaal; Behang- en
sauswerk; Spuitwerk in spuiterij
en op de werkplek; Winkel ruim
assortiment glas, verf en behang

Zat. 24 december, 21.30 uur
‘De Taliband’
Zat. 31 december, 14.00 uur
Potbiljarten
Zon. 1 januari, 01.00 uur
DJ ‘Double U2’

Alles vrij entree!
Antoon Snelder BV \ Zomerweg 37C Drempt \ Tel 0313 472 107 \ www.antoonsnelder.nl
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Meer info op www.hotelheezen.nl

Winter, een seizoen waar niet iedereen even blij van wordt. Tips om deze periode
te veraangenamen zijn altijd mooi meegenomen.

Koning winter
Nu de zomer – nou ja zomer – alweer ver achter ons ligt, schrijven we voor de
derde maal in dit kwartaal de ‘r’ in de maand. Dat betekent qua weer vaak niet
veel goeds, maar dat bleek ditmaal met weken van verrassend veel zon en
aangename temperaturen helemaal niet op te gaan. Maar nu kunnen we er
echt niet meer omheen: de dagen worden korter, de temperatuur daalt en de
bijkomende wind en regen doen zowel de gevoelstemperatuur als het humeur
dalen tot onder nul, terwijl de winter nog niet eens oﬃcieel is begonnen. Hoe
moeten we de donkere dagen voor kerst doorkomen? Of die van ná de kerst – die
zijn soms nog moeilijker. Op welke manier kunnen we het beste de Siberische
taferelen die ons te wachten staan trotseren? Hieronder volgen een aantal tips.
Tekst: Tom Arntz

Sneeuw

Licht

Het is koud, nat, glad en glibberig. Met Kerst ligt het er nooit,
maar wel als je ’s ochtends op tijd op je werk moet zijn.
Wat moeten we toch met al die sneeuw? We hebben een
aantal creatieve en originele oplossingen bedacht.
Maar weinig mensen zullen bekend zijn met het fenomeen
sneeuwsoep.
Verwarm in een pan pure ahornsiroop tot 122 graden Celsius.
Giet dit over in een ovenschaal en bedek dit met een flinke
hoeveelheid sneeuw. Laat de soep vervolgens afkoelen tot
een veilige temperatuur. (De redactie stelt zich niet
aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen).
Met sneeuw kun je ook prima sneeuwverven.
Meng wat waterverf met water in een plantenspuit en spuit
dit voorzichtig op de sneeuw en laat je creatieve geest het
werk doen. Verder is het natuurlijk leuk om een ouderwets
sneeuwballengevecht te
houden of met
sneeuw een
iglo te
bouwen
– op Youtube
staan hiervoor
uitstekende
voorbeelden.

Wolfgang Amadeus Mozart overleed indirect aan een tekort aan
zonlicht. Hij werkte vooral ’s nachts en had daardoor een tekort
aan vitamine D.
Hoewel dit ons niet zo heel snel zal gebeuren, geeft het wel het
belang van (zon)licht aan. Trek er daarom op uit als de eerste
zonnestralen zich door een dik grijs wolkenpak laten zien. En net
zo belangrijk is het om het in huis licht te maken en te houden.
Van een kaarsje minder zul je geen tekort aan vitamine D krijgen,
maar het zorgt wel voor een warme, huiselijke en gezellige sfeer!

Serious Request
Hoe de radio ons een ander winters gevoel kan geven? Serious
Request is het antwoord! Wat begon als platform om radiozender
3FM wat meer naamsbekendheid te geven, is inmiddels
uitgegroeid tot een begrip in Nederland. Drie dj’s verblijven
zes dagen lang zonder eten in een glazen huis om aandacht te
vragen voor een goed doel. Door middel van een ‘request’ (het
aanvragen van je favoriete plaat) proberen zij zoveel mogelijk
geld in te zamelen voor het goede doel. Deze feelgood-radio laat
maar weer eens zien dat Nederland kan verbroederen zo daags
voor kerst. De meest fantastische initiatieven komen hierbij naar
boven en de meest indrukwekkende verhalen worden verteld.
HartVERWARMEND, en daar waren we net naar op zoek …
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P&E Art & Tax:

Twee takken
van sport
in één bedrijf
Fotograﬁe:Joost de Wolf

Vorig jaar bedachten ﬁscaal jurist Peter Kleinreesink en kunstenares Eveline van de Groep een
voor ons land uniek concept: een ﬁscaal juridische dienstverlener en een galerie in één bedrijf.
Zo ontstond P&E Art & Tax. Een moderne galerie in het historische hart van Doesburg waar
Eveline haar werk exposeert en Peter zijn ﬁscale werkzaamheden verricht. “Een heel prettige en
inspirerendewerkomgeving. Niet alleen voor ons, ook voor de klant.” In oktober opende P&E Art &
Tax haar deuren.
Twee takken van sport in één bedrijf. Fiscaal jurist Peter Kleinreesink en kunstenares Eveline van de Groep
bewijzen met P&E Art & Tax dat het kan. Een perfect voorbeeld van het fenomeen ‘creatieve zakelijke
dienstverlening’ dat momenteel door de overheid wordt gestimuleerd. “Om cultuur ondanks de bezuinigingen
toch een kans te geven, is het idee ontstaan om de creatieve industrie samen te voegen met de zakelijke
dienstverlening”, legt Kleinreesink uit. “Daar hebben wij met P&E Art & Tax op geheel eigen wijze invulling
aangegeven. Door een ﬁscaal juridisch kantoor te vestigen in een galerie geven we enerzijds kunstenaars een
podium om hun werk te exposeren, anderzijds krijg ik de kans om mijn werkzaamheden te verrichten vanuit een
inspirerende en creatieve omgeving.”

Speciaal tarief startende ondernemers
Omdat startende ondernemers behoefte hebben aan kennis en informatie,maar zich vaak
geen duur adviesbureau kunnen veroorloven,biedt Kleinreesink voor hen een speciaal
tarief.Maximaal drie startende ondernemers kunnen gedurende een periode van één jaar
hiervoor in aanmerking komen.

Basiscursus invullen aangifte inkomstenbelasting
Daarnaast start Kleinreesink in januari een basiscurusus “hoe vul ik mijn eigen aangifte
inkomstenbelasting in?” Deze curusus is bedoeld voor beginners.Deze cursus loopt van
15 januari tot en met 15 maart 2011.Voor meer informatie zie website:www.pe-arttax.nl
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P&E Art & Tax
Meipoortstraat 16,
Doesburg
T 0313 472144
M 06 81377776
www.pe-arttax.nl
info@pe-arttax.nl
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De Business Club, platform
voor de sponsors van HC’03
Zakelijk netwerk en ontspanning ineen

Tekst: Richard Makarawung
Foto’s: Erik Hendriksen

Sponsors en adverteerders zijn belangrijk voor HC’03.
Niet alleen als inkomstenbron; ze dragen ook bij
aan de sportbeleving, de uitstraling, de kwaliteit, het
succes, de gezelligheid, de naamsbekendheid van
HC’03 en het verankerd zijn van de vereniging in de
lokale gemeenschap – kortom aan het meer zijn dan
‘alleen’ een voetbalvereniging. Niet voor niets luidt de
slogan ‘HC’03: daar wil je bij horen’.
Fysieke schakel
Begin 2011 namen Geert Pelgrom, Dennis Sessink, Hans Kooy,
Aloys Seegers en Richard Makarawung, sponsors van HC’03,
het initiatief een business club op te richten. Een fysieke schakel
tussen bedrijven en ondernemers ter versterking van de onderlinge band en ten behoeve van de vereniging. Al snel bleek hier
veel belangstelling voor te bestaan – temeer daar de Business
Club van HC’03 zeker geen elitair of stropdassenclubje is.
Voor de sponsors binnen de Business Club snijdt het mes
duidelijk aan twee kanten. Het biedt enerzijds een netwerk waarin men elkaar in een gezellige en ontspannen sfeer ontmoet,
anderzijds betekent het waardevolle contacten opbouwen of
uitbreiden, en kunnen proﬁteren van elkaars ervaringen.
Daarnaast wordt het bestuur van HC’03 geadviseerd en wordt
concrete hulp aangeboden bij sponsor- en inkoopzaken.

De Hessencombinatie | december 2011

75

v.d.
WWW.ALFUN.NL
Doesburg 0313 - 48 44 98

TOTAAL - CATERING
Tentenverhuur

Attractieverhuur

A.M.S.
REGIOVERHUUR

HUMMELO

Evenementen

Catering

Partyrent

VERHUUR &

VERKOOP
STEIGERS

voor al uw schilderwerk

885

061110 8

Drempt
06-52007080
Emmerikseweg 17
7227 DG Toldijk
T: (0575) - 45 16 55
F: (0575) - 45 26 79
E: detolbrug@12move.nl
www.bouwmarktdetolbrug.com

De bouwmarkt met vele specialiteiten.
- Persoonlijke bediening en goede service
- Wij denken met u mee en geven graag advies
- Ook uw adres voor propaangasvullingen

- Hout en Plaat op maat
- Vele artikelen per stuk/ per meter verkrijgbaar
- Ongelooflijk veel materialen tegen scherpe prijzen

1200 m2 Winkelplezier

750 m2 Parkeerruimte

Steenderen

DORPSSTRAAT 14-16
76

STEENDEREN

Het lidmaatschap van de Business
Club van HC’03 staat open voor
alle sponsors van HC’03 en kost
250 euro per jaar.
Voor nadere informatie:
Richard Makarawung, tel. (0314) 38 17 70
Aanmelden kan via: businessclub@hc-03.nl

In het afgelopen seizoen organiseerde de Business Club
met succes een aantal leuke activiteiten:
- het bezoek aan een live uitzending van Voetbal International
in Hilversum
- het organiseren van een spelersbus voor het eerste elftal na
het behalen van de nacompetitie
- het beschikbaar stellen van een grote tent tijdens de
oefenwedstrijd van De Graafschap op het HC’03-terrein.
Flitsende start van het nieuwe seizoen
De startbijeenkomst op 26 oktober jl. – waarvoor naast de 21
leden ook andere belangstellenden waren uitgenodigd – was
een groot succes. Dit was mede te danken aan de bijzondere
gastspreker op deze avond. Luitenant-generaal Mart de Kruif
(53) was bereid gevonden een presentatie te geven over zijn
verblijf in Zuid-Afghanistan, waar hij een jaar lang bevelhebber is
geweest over de NAVO-troepen. Mart (tevens leider van de B1 en
Feyenoord-fan), gaf een indrukwekkende presentatie, waarover
door de circa 50 aanwezigen nog lang werd nagepraat.
Voor veel bezoekers was dit een eerste kennismaking met de
Business Club. Voorzitter Richard Makarawung maakte graag van
de gelegenheid gebruik om de niet-Business Clubleden onder
de aanwezigen uit te nodigen lid te worden en daarmee in de
toekomst verzekerd te zijn van meer van dit soort interessante
bijeenkomsten en andere leuke activiteiten.
Voor dit seizoen staan de volgende evenement al gepland:
- naar Gelsenkirchen voor een voetbalwedstrijd van
FC Schalke 04
- een bezoek aan een brouwerij
- opnieuw een avond met een interessante gastspreker
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S.M.D. Straalbedrijf en
Coatingen
Een bedrijf met uitstraling
Op het bedrijventerrein Keppelseweg in Doetinchem kunt u bij S.M.D. terecht voor
maatwerk op het gebied van stralen en coaten. Van tuinhekken tot containers,
niets is te gek. En alles komt er mooier uit dan het naar binnen ging.
78

advertorial

Zelfstandig ondernemer
Sinds vier en een half jaar is Harm Hauwlo eigenaar van S.M.D.,
het straal- en coatingbedrijf dat onder dezelfde naam al dertig
jaar in Doetinchem is gevestigd.
Hauwlo begon in 1991 als zelfstandig ondernemer en is in
diverse branches actief geweest. Zo ontwikkelde hij onder
andere een marketingformule voor beletteringsbedrijven,
verkocht verf uit Duitsland op de Nederlandse markt en hij
leidde een uitgeverij. Brede ervaring genoeg dus als zelfstandig
ondernemer.
De keuze voor het straal- en coatingbedrijf bleek een goede.
‘De economische crisis heeft voor mij positief uitgepakt. Doordat
mensen anders om moeten gaan met hun geld, gaan ze eerder
renoveren dan nieuw kopen’, vertelt de eigenaar. En voor het
renoveren zijn ze bij het straalbedrijf aan het goede adres.
Op het bedrijfsterrein liggen de glimmende, schoongestraalde
buizen op elkaar gestapeld. Maar schoonstralen is niet het enige
wat Hauwlo’s bedrijf doet.
Diversiteit
De werkzaamheden van de Doetinchemse onderneming lopen
erg uiteen. Niet alleen bedrijven kunnen hier aankloppen, ook
voor particulieren kan S.M.D. veel betekenen. Hauwlo geeft een
toelichting: ‘Tuinhekken, kasten, kapstokken, bankjes – alles
kan worden verfraaid. Dit gebeurt in zogenaamde cabines.’ Het
Doetinchemse straalbedrijf beschikt zowel over een zand- als een
glasparelstraalcabine, waardoor verschillende toepassingen en
resultaten mogelijk zijn.
Een zandstraler blaast met behulp van perslucht gritkorrels tegen
de te behandelen voorwerpen. Deze methode is goed geschikt

voor metalen, brons en glas. Een glasparelstraler schiet glazen
kogeltjes af op relatief zacht materiaal, zoals hout.
Het is de geëigende methode voor bijvoorbeeld een tafel.
Voor veel karweien is stralen dus een goede optie.
Zoals bij autovelgen, wanneer er sprake is van oxidatie.
Naast de toepassing op de al eerder genoemde materialen
als glas, metalen en hout, is stralen ook heel geschikt voor
natuursteen. Ook kan met een speciale straalmethode een
‘oud uiterlijk’ aan producten worden gegeven.
Mooier dan verwacht
Het bedrijf oogt van buiten grijs en saai, maar dit is in
tegenspraak met de vele mogelijkheden die S.M.D. biedt.
Het aanbrengen van speciale kleurencoating is daar een
voorbeeld van. ‘Mensen zijn altijd verbaasd als ze het
eindresultaat zien. Het komt er vaak nog mooier uit te zien
dan ze hadden verwacht.’
Hauwlo verbaast zich weleens erover wat er allemaal
binnenkomt: ‘vrachtwagens uit de jaren 50, lichtmetalen
velgen, maar ook eikenhouten meubilair.‘
S.M.D. Straalbedrijf en Coatingen, gevestigd op het
bedrijventerrein Keppelseweg, is dus van veel markten thuis.
Benieuwd geworden naar de mogelijkheden van dit bedrijf?
Voor nadere informatie kunt u telefonisch terecht of kom
voor een speciﬁeke vraag naar de zaak. Harm Hauwlo denkt
met u mee en geeft u graag zijn advies.

S.M.D. Straalbedrijf
en Coatingen
Bedrijventerrein Keppelseweg
Plakhorstweg 23
7008 AS DOETINCHEM
Telefoon (0314) 34 49 01
E-mail: smdstraalbedrijf@gmail.com
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De dorpskerk van
Hoog-Keppel
eertijds gewijd aan
Petrus en Paulus

Tekst: Rinus G.M. Rabeling
Foto’s: Wim van Hof, Theo Koele en Rinus Rabeling
Gravure Jan de Beijer, 1743 (collectie Rinus G.M. Rabeling)

Door verstuiving in de laatste ijstijd ontstond langs de
Oude IJssel een langgerekte duinenrij tussen het huidige
Gendringen en Doesburg. Vrijwel alle oude bewoningssporen bevinden zich op deze heuvelrug, zo ook de kerk
van Hoog-Keppel. Systematische opgravingen,
om op basis van bouwsporen vast te stellen wanneer oorspronkelijk met de bouw op
deze plek is begonnen, zijn er rond en in deze kerk nooit gedaan. Wel is bekend dat de
basis van de huidige kerktoren, met Romaanse entree, afkomstig is uit de twaalfde eeuw.
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Gravure Jan de Beijer,
1743 (collectie
Rinus G.M. Rabeling)

De dorpskerk van Hoog-Keppel

De oudste gegevens
Indien we aannemen dat bij de stichting van het dorp Keppel,
met burcht en tijnshof, mogelijk
ook een kerk heeft gestaan dan zou de stichting van deze kerk
kunnen teruggaan tot de 11e eeuw. De burcht waarover we het
dan hebben is waarschijnlijk het Hommeke, een ringburcht aan
de Oude IJssel achter de huidige boerderij Rijksweg 52, HoogKeppel. In het archief te Doesburg is een aantekening te vinden
uit 1310 waaruit blijkt dat Wolter van Keppel bijdraagt aan een
Maria-altaar in de kerk te Aldenkeppel, gewijd aan Petrus en
Paulus. De bevestiging van deze schenking door de bisschop
van Utrecht is van een jaar later. In het huisarchief Keppel wordt
in 1329 ook gesproken over een schenking voor een op te

een veldoven de eerste klokken zijn gegoten. Klokkengieters
deden dat vaak op locatie vanwege het zware transport van het
eindproduct. In dezelfde tijd werd er ook een kerk gebouwd in
Laag-Keppel, wellicht een kapel bij het kasteel Keppel.
In Hoog-Keppel ontstond de angst dat een aantal van de altaren
daardoor zou verdwijnen. Maar in een acte van 1398 belooft de
Heer van Keppel aan de pastoor en priesters te Hoog-Keppel
geen religieuze objecten uit die kerk naar de nieuwe kerk te
Laag-Keppel te zullen overbrengen. Maar toen de kapel in
1494 werd verheven tot parochiekerk en werd gewijd aan Sint
Laurens en Sinte Brigida, werden beide altaren toch van
Hoog-Keppel naar Laag-Keppel overgebracht. De pastoor en de
priesters woonden in een pastorie dichtbij de kerk. Mogelijk op

E
richten altaar in de kerk van Keppel,
gewijd aan de Heilige Maagd Maria.
En in 1336 zijn er al zes altaren in
de kerk, gewijd aan verschillende
heiligen en bediend door diverse
priesters. In 1357 is er sprake van
een pastoor en negen priesters, die
samen een soort kapittel vormen.
Van een kapittel was normaal alleen sprake bij grotere kerken in de
steden. De vele altaren, uiteindelijk
meer dan twintig, en de vele priesters wijzen op de grote rijkdom van
de kerk. Zo waren er onder andere
altaren gewijd aan Sint Laurens, Sinte
Brigida, Sint Anthonis, Sint Philippus,
Sint Jacobus, Sinte Catharina, Sinte
Anna, Sint Thomas, Sint Albuins, Sint
Andreas, Sint Bartholomeus, Sint Cornelius, Sint Georgius, Sint Hubertus,
Sint Johannes, Sint Nicolaas, Onze
Lieve Vrouwe, Heilige Drie Koningen, Vier Evangelisten, Heilige
Kruis en de Heilige Maagd Maria.
In 1392 was de kerk of te klein of te bouwvallig, want de
bisschop van Utrecht geeft toestemming om kerk en toren af
te breken en te herbouwen. Men bepaalt dat de kerk gewijd
moet zijn, dan wel gewijd moet blijven, aan Petrus en Paulus.
Bij beschouwing van de huidige kerk is het echter duidelijk dat
de toren niet is afgebroken, maar mogelijk is verhoogd. Er zijn
namelijk nog duidelijke sporen uit de 12e eeuw zichtbaar.
Wanneer de toren zijn eerste luidklokken heeft gekregen is
niet bekend. Mogelijk dat ook dit bij deze bouwactiviteiten is
gebeurd. Vanaf het midden van de 15e eeuw vinden we namelijk aan de rand van het dorp voor de eerste keer de veldnaam
Klokkenkamp. Dit zou erop kunnen duiden dat op deze plek in
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Hotel

Café

Restaurant
Fam. Wunderink
Zutphen-Emmerikseweg 37
7227 DG Toldijk
Tel. 0575-451205

lunchen - dineren - vergaderen - logeren - arrangementen
Dorpsstraat 9 - 6999 AA HUMMELO - Tel.: (0314) 38 12 14
welkom@degoudenkarperhummelo.nl

www.denbremer.nl

www.degoudenkarperhummelo.nl

Fieret voor zeebanket (voorheen Kelderman)
Voor al uw viswensen. Nu ook:
Roerbakschotels • vissalades • visschotels
Bergstraat 29
Doesburg
telefoon 0313-472592

Smakelijke feestdagen!
Wij verlenen u daarbij graag onze hulp:
Gourmetschotel
8 soorten vlees (300 gram pp)

6.00

Aanbiedingen
van 19 t/m 31 december

(vanaf 4 pers)

Gemarineerde Biefstukpuntjes 400 gram:

5.95

Souvlakisteaks 4 stuks:

5.50

Bij aankoop van 150 gram Parmaham krijgt u gratis
100 gram Ei-salade.
Lamshaasjes, naturel of gemarineerd
100 gram:
Gepaneerde Schnitzels 4 stuks:
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2.
5.95

De Worstepinne, keurslager
Ooipoortstraat 30, 6981 DV Doesburg
Tel: 0313-472314 fax: 0313-479166
E-mail: info@worstepinne.nl Website: www.worstepinne.nl
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Gourmet all in
vleesschotel + salades, sauzen,
aardappeltjes, spekjes, gesneden
paprika, ui, stokbrood en kruidenboter
p.p.

12.00

Rollades
onze rollades worden handgeknoopt (dus geen
netje!) en naar uw wens gezouten en gekruid.
We maken rollades van varkenvlees, rundvlees, half
om half, gevuld, kip enz.

Ga voor meer aanbiedingen en verdere informatie
m.b.t. gourmetschotels, salades, feestelijk vlees
enzovoorts, naar www.worstepinne.nl.
Daar treft u ook onze kerstfolder en
kerstbestellijst aan. Gewoon naar de winkel
komen, of even bellen (472314) kan ook.

We wensen u fijne èn Smakelijke
Feestdagen, en een voorspoedig 2012.
Het team van Keurslagerij De Worstepinne

De dorpskerk van Hoog-Keppel

de plek van boerderij De Wheme (vroeger van Kets, daarna van
Weijers en thans van de Keppelse Golfclub). Wheme of weem is
een Oudnederlands woord (wetheme) voor pastorie of kerkelijk
bezit. Het stuk grond waarop het huis stond (de Domkamp)
behoorde in de 14e eeuw tot het bezit van de Ulenpas.
Van katholiek naar protestants
Tijdens en direct na de kerkhervorming werden van oudsher
rooms-katholieke voorgangers nogal eens aanhanger van de
nieuwe leer en werden benoemd tot predikant. Kennelijk had
de reformatie echter niet zo’n sterke basis in Hoog-Keppel, want
de inkomsten van de kerk liepen snel terug en soms kon men de
salariëring van de dominee niet eens betalen. Hierdoor werden
sinds 1600 de kerken van Drempt en Hoog-Keppel soms door
slechts één predikant bediend. Soms was er ook wel de
combinatie met Laag-Keppel. Dit laatste is vanaf 1739 een vaste
situatie geworden. In de 19e eeuw werd door de Van Pallandts
een pand te Laag-Keppel beschikbaar gesteld als pastorie.
Hiermee veranderde de functie van De Wheme in Hoog-Keppel
in alleen nog een agrarische. De nieuwe pastorie in Laag-Keppel
was een huis op de plek waar nu villa ‘De Karekiet’ staat. Het
pand moest destijds wijken voor de verbreding van de Rijksweg
en de aanleg van het fietspad. Het fraaie pand Rijksweg 69 was
de laatste pastorie in Laag-Keppel. Het werd verlaten toen de
kerkelijke gemeenten van Drempt en Oldenkeppel weer een
gezamenlijke predikant kregen en de pastorie in Drempt als
zodanig werd gebruikt.
In 1640 vinden we nog een aantekening dat aan klokkengieter
Willem Everts uit Arnhem opdracht is gegeven voor het gieten
van een nieuwe luidklok. De 1800 pond zware klok werd in
Arnhem gegoten en in Doesburg over het veer afgeleverd. De
Keppelse gelovigen moesten de klok daarna zelf met paard en
wagen naar Hoog-Keppel brengen. Deze luidklok ging kapot
en werd in de tweede helft van de 19e eeuw vervangen. In de
Tweede Wereldoorlog werden de aanwezige klokken door de
Duitsers gevorderd en na de oorlog vervangen door nieuwe.
Het kerkgebouw
De kerk was in vroeger tijden veel groter en bezat toen twee
lage zijbeuken. De tekening van Jan de Beijer uit 1743 wekt de
indruk dat de zuidelijke zijbeuk reeds verdwenen is; de
noordelijke zijbeuk is nog wel aanwezig maar is vermoedelijk
kort daarna afgebroken. De littekens hiervan zijn nog altijd
duidelijk herkenbaar in het metselwerk van de zijgevels, in de
kerk zelf is hiervan niets meer terug te vinden. Onder de
zuidelijke zijbeuk bevond zich de grafkelder van Keppel en
onder de noordelijke die van de Ulenpas. Beide grafkelders zijn
nu naast de kerk op het kerkhof nog aanwezig. De grafkelder
van Keppel wordt door de familie nog steeds gebruikt.
De genoemde rijkdom in het verleden is er wellicht ook de
oorzaak van dat uit overlevering nog steeds het verhaal de
ronde doet, dat tijdens de reformatie de katholieken twaalf
gouden apostelbeelden in de omgeving hebben begraven.
De inwoners van Hoog-Keppel hopen deze beelden
ooit nog eens terug te vinden!
Het interieur omvat onder meer
een 17e-eeuwse preekstoel. In
1711 schenkt Carel Willem Vrijheer
Van Pallandt hiervoor een koperen zandloper en lezenaar. Helaas
is de zandloper verdwenen. Het
nog aanwezige orgel, gebouwd
door Matijs van Deventer uit Nijmegen, werd in 1739 geschonken

door de familie Van Pallandt-Van Lintelo. Tussen eind 1972 en mei 1973
werd de kerk gerestaureerd. Drie jaar later wordt het orgel onder handen
genomen. De grafkelder van de familie Van Pallandt kreeg in 1985
eengrote opknapbeurt. In de kerk is nu alles redelijk op orde. Het behoud
van een monument is echter vooral afhankelijk van de kwaliteit van het
dak, en in Hoog-Keppel was de dakbedekking in een slechte staat. In 1987
werd een plan gemaakt en werden subsidies aangevraagd. De plaatselijke
actie ‘Dek het dak’ zal menigeen zich nog goed kunnen herinneren.
Uit de hele gemeente kwamen bijdragen, waardoor men het dak kon
herstellen en de goten vervangen. Ook de zoldervloer werd vernieuwd,
de toren kreeg een opknapbeurt en het uurwerk werd verlicht. De kerk
is een rijksmonument en zorgvuldig beheer van dit belangwekkende
cultuur-bezit is van groot belang. Het onderhoud vraagt dan ook de
voortdurende aandacht van het kerkbestuur. Recent hebben kerk en
consistorie weer een grondige onderhoudsbeurt gekregen! De kerktoren
is afgelopen september door de gemeente Bronckhorst overgedragen
aan de Stichting Oude Gelderse Kerken.
Het kerkhof
Rond de kerk is een bijzonder fraai en sfeervol kerkhof aanwezig.
Vele eeuwen zullen hier de dorpsbewoners zijn begraven. Het ontbreekt
echter aan oude documentatie en ook zijn er nooit uitgebreide
opgravingen gedaan. Wat we wel weten is dat de oudste graven dateren
uit het begin van de 19e eeuw. De eerste begrafenis die is opgetekend is
die van H.A. van der Hardt Aberson, een jongetje dat in 1812 werd
geboren en is overleden en begraven in 1817. Het kerkhof (eveneens
rijksmonument) bezit vele, fraaie grafmonumenten. Opvallend is ook dat
een deel hiervan is uitgevoerd in gietijzer. Uiteraard heeft dit mede te
maken met de aanwezigheid van de Keppelsche IJzergieterij in
Laag-Keppel. Lokaal vakmanschap, met zelfs invloeden uit de volkskunst.
Vele jaren heeft de gieterij deze producten in haar catalogus
gepresenteerd. Op het kerkhof bevindt zich ook een karakteristiek
baarhuisje uit de late 19e eeuw, het vertoont enige kenmerken van de
neogotiek. Ook kan men op het kerkhof diverse bijzondere planten en
mossen aantreffen. Opvallend is in het voorjaar de weidegeelster (Gagea
pratensis). Het intensieve onderhoud van het parkachtige kerkhof wordt
uitgevoerd door een enthousiaste groep vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat
alles er keurig verzorgd uitziet.

A

De vrijwilligersploeg (Foto: Theo Koele)

Weidegeelster (Gagea pratensis) (Foto: Rinus G.M. Rabeling)
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Online Prijzen
Optimale service

Ten Brundel Wonen
wenst u prettige
feestdagen.

U bent van harte
welkom op onze
kerstshow.

Stationsstraat 2
7031 BP Wehl
Telefoon:
0314-681393
E-mail:
info@tenbrundelwonen.nl
Website:
www.tenbrundelwonen.nl

B

etrekt u een nieuwe woning, appartement

of gaat u verbouwen, bent u toe aan een
nieuwe inrichting? Wij kunnen u daarbij helpen.

•
•
•
•

onderdeel van:
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Zomerweg 23
6996 DP Drempt
T 088 - 044 22 44
E info@drukwerkvechter.nl
W www.drukwerkvechter.nl

UITSLAG
Fotowedstrijd
Tekst en jury: Wim van Hof en Leo Tholhuijsen

Vrolijk, eenkleurig en imperfect

De fotowedstrijd uit de vorige Hessencombinatie heeft leuke foto’s
opgeleverd. Niet veel, maar wel leuke foto’s. Het waren vooral meiden
die foto’s instuurden. De twee winnende foto’s beschikken over
drie eigenschappen die foto’s interessant maken.

Uit de inzendingen voor onze fotowedstrijd hebben heb we er twee uitgezocht om hier
te plaatsen. Twee vrolijke meidenfoto’s, ingestuurd door Kristen Oudakker (15) en
Esmée Gosselink (16), beiden uit Voor-Drempt. Kristen stuurde ons twee foto’s toe.
Een van de foto’s die zij instuurde, werd ook door Esmée ingestuurd.
Over beide foto’s is wel wat te zeggen. De blauwe is, vinden wij, de betere en is
dus goed voor de eerste prijs. Dit is de foto die beide meiden naar ons
stuurden en daarmee delen zij de eerste plaats.
Eerst de toelichting van Kristen bij haar foto’s:
Ik had twee foto’s die ik graag wil insturen voor de fotowedstrijd.
De eerste foto is gemaakt in Zweden tijdens de Wereld Jamboree. Samen met Esmée en Irene
Gosselink zijn we daar geweest (misschien heeft u het gelezen in de krant.
De foto is gemaakt rond 06-08-2011).
De tweede foto is gemaakt tijdens de bouw van onze kermiswagen (als echte Dremptse meisjes).
Samen met Esmée sta ik erop (de foto is met een mobiel gemaakt dus de kwaliteit is niet zo
geweldig). Deze foto is gemaakt volgens mij in de week voor de kermis. Dus rond 18-09-2011.
Irene is 17, Esmée is 16 en ik ben 15.
Dan nu de toelichting van Esmée bij haar foto:
Dit is een foto van mijn beste vriendin Kristen en ik.
Wij bouwen dit jaar voor het eerst een kermiswagen met een groepje
vriendinnen namelijk groep : ‘Echte Dremptse meisjes’. Hier waren we
aan het verven vandaar de verfkleren.
Het oordeel van de jury
De foto’s hebben drie dingen gemeen die ze aantrekkelijk maken.
Het zijn 1. vrolijke foto’s, 2. foto’s met één overheersende kleur in het
hoofdonderwerp en 3. er wringt iets in de foto’s. De punten 1 en 2 behoeven
nauwelijks toelichting. Vrolijke mensen maken vrolijk, zeker de oprechte,
jeugdige vrolijkheid van de foto’s hier. En dan de overheersende kleur,
bij de ene foto oranje, bij de andere blauw. Dit maakt de foto overzichtelijk,
gemakkelijk te bekijken. Bij de blauwe foto komt daar nog bij, dat het lijkt
alsof het gaat om één figuur met twee hoofden. Interessant!
Punt 3, het wringen, is de belangrijkste reden waarom deze twee foto’s ook
bij nadere en langere beschouwing interessant blijven. Een foto waar iets
niet aan klopt is vaak interessant. Interessanter dan een foto waar alles aan klopt, die wordt op den duur vaak saai.
Wat dat betreft is het met foto’s net als met huizen en mensen: imperfectie is op den duur mooier dan perfectie. Niet alles hoeft te
kloppen, liever niet zelfs.
Let bij de oranje foto eens op het verschil in kijken: hoe de twee bovenste meiden dit doen en het kijken van het onderste meisje.
Hoe langer je zelf kijkt, steeds op en neer, hoe intrigerender het verschil wordt. Op de blauwe foto is het het schoentje rechts dat
vragen oproept. Waarom ligt het daar, waar is het andere schoentje? Het levert een mooie asymmetrie tegenover het hoofdonderwerp op de gebakken klinkertjes.
Een gedeelde eerste plaats dus voor Kristen en Esmée. En bovendien ook nog een tweede plek voor Kristen. Een kadobon van
Jackie’s Lingerie t.w.v. 25 euro, gaat zowel naar Kristen als naar Esmée, en werden toegekend aan de blauwe foto. De tweede prijs, de
kadobon van Xycleservice t.w.v. 25 euro, is voor Kristen voor haar foto van de oranje meiden. Onze felicitaties!
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VAN DEN BERG OLIE: UW PARTNER VOOR SHELL BRANDSTOFFEN &
SHELL SMEERMIDDELEN
Hans van den End, woonachtig in Drempt, is sinds januari
van dit jaar als bedrijfsleider werkzaam bij Oliehandel van
den Berg BV in Tiel. In het verleden is Hans jarenlang voor
Shell werkzaam geweest als onder andere Agri segment
specialist en heeft dus jarenlange ervaring op het gebied
van brandstoffen en smeermiddelen.
Shell heeft besloten dat zij zich gaat focussen op de
winning en ontwikkeling van olie & gas producten. De
verkoop en distributie van Shell producten aan bedrijven
wordt daarom verzorgd door partner bedrijven.
Oliehandel van den Berg BV is al bijna 60 jaar leverancier
van Shell brandstoffen en Shell smeermiddelen. Naast de
agrarische bedrijven worden de Shell producten geleverd
aan loonwerkers, grondverzetbedrijven, transportbedrijven, garagebedrijven en bedrijven in de industrie.
Wij beschikken over eigen tankwagens om de brandstoffen snel bij u te kunnen leveren en beschikken tevens
over een grote voorraad Shell smeermiddelen.
Naast de brandstoffen en smeermiddelen hebben we ook
Adblue, koelvloeistoffen etc. in ons leveringsprogramma.
Ook de “hardware” zoals brandstofopslagtanks, pompen
e.d. zijn bij ons concurrerend verkrijgbaar.

Shell FuelSave Gasolie/Diesel
Shell heeft een nieuwe gasolie /diesel
ontwikkeld welke brandstof bespaart,
motorprestaties behoudt, en het brandstofsysteem beter beschermt door water
uit de brandstof weg te houden en door
een anti-corrosie middel toe te voegen.
Deze product heten Shell FuelSave Gasolie en Shell
FuelSave Diesel en kosten niet meer dan uw huidige gasolie of diesel. Bovendien bespaart u > 3% brandstof wat
dus een extra besparing is van ongeveer 3-4 cent exclusief
btw per liter!

Shell smeermiddelen
De Shell smeermiddelen als bijv. Shell Helix, Rimula en
Tellus producten, staan wereldwijd bekend als zeer hoogwaardige producten en worden
aanbevolen door vele fabrikanten. Voor deze regio werken
we samen met LMB Fa. Pelgrom die u de meeste Shell
smeermiddelen direct uit voorraad kan leveren zodat u
direct over de smeermiddelen kan beschikken en er geen
onnodige stilstand ontstaat.

Voor meer informatie, advies of bestellingen:
Oliehandel van den Berg BV
Latensteinse Middenweg 3
4005 EJ Tiel
Tel:

0344 613470

Email:

info@bergolie.nl

Hans vd End mobiel:
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06 53176059

Activiteitenkalender

december 2011 tot juli 2012
Deze data zijn verzameld door de Contactcommissie Hummelo en Keppel.
Aanvullingen en wijzigingen kunnen worden doorgegeven via het e-mailadres
watisertedoenindhk@live.nl.
Voor het maartnummer kan dit uiterlijk tot 27 februari 2012
Foto:Phil Klinkhamer

december 2011

do 15 • Bowlingmiddag voor 50-plusse
rs, Dorpshuis Drempt, 14.00 uur
• Kerstmiddag Dameskrans Hummelo,
FF naar Steef,
14.00-16.00 uur
• Kerstviering HC’03, kantine ’t Doornslag
, Achter-Drempt,
19.00 uur
vr 16 • Kerstmarkt in en om de kerk in
Hummelo, 10.00-16.00 uur
• Kerstviering voor 70-plussers, Protestant
se kerk Hoog-Keppel,
14.30-16.00 uur
• Stichting Welzijn, met de KunstBus naar
Capella Sint Petersburg
in het Amphion
• Vesper in de Protestantse kerk te 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
• Bijeenkomst Club 60+, FF naar Steef te
Hummelo, 14.00-17.00
uur
• Huis-aan-huisverkoop van oliebollen,
muziekvereniging De
Eendracht, vanaf 9.00 uur
zo 18 • Zondagmiddaginloop voor senio
ren, huiskamer Stichting
Welzijn, Hoog-Keppel, 14.00-17.00 uur
• Freedance, stijldansavond in Dorpshuis
Drempt, 20.00-24.00 uur
• Kerstsamenzang gezamenlijke koren,
Protestantse kerk in VoorDrempt, 20.00 uur (kerk open vanaf 19.30
uur)
ma 19 • Kerstviering Vrouwengroep Drem
pt, 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• Willibrordu
s kerk in Achter-Drempt,
10.00 uur
wo 28 • Met De Hessenrijders een dag
naar FlevOnice in Biddinghuizen,
voor leden en niet-leden, 9.30-17.00 uur
• Kinderbowlingtoernooi in het Dorpshuis
te Drempt,
13.00-18.00 uur
do 29 • Vervolg kinderbowlingtoernooi
in het Dorpshuis te Drempt,
13.00-18.00 uur
vr 30 • Eindejaars potbiljarten, Dorpshuis
Drempt, 19.30-01.00 uur
za 31 • Carbidschieten, Greﬀelinkallee
Hummelo Aanvang 10.00 uur

januari 2012

zo 1 • Nieuwjaarsconcert door het Mata
ngi Quartet,
Protestantse Kerk te Hummelo, aanvang
15.30 uur
• Nieuwjaarsborrel Rijvereniging Hummelo
, Hippisch Centrum
Groot-Zande, 16.00 uur
wo 4 • Scholenmarkt vervolgonderw
ijs voor leerlingen groep 7/8 en
ouders, Dorpshuis Drempt, 19.00-21.00
uur
za 7 • Slipjacht Soestdijkse Jachtvere
niging, 11.00-16.30 uur
• Nieuwjaarsborrel in het Dorpshuis te
Drempt, 20.00 uur
zo 8 • Nieuwjaarsreceptie HC’03, kanti
ne ‘t Doornslag,
Achter-Drempt, 13.00 uur
do 12 • Bijeenkomst Club 60+, Dorpshuis
te Drempt, 14.00-17.00 uur
vr 13 • Koﬃemorgen gezamenlijke diaco
nieën Drempt,
Oldenkeppel en Hummelo, Pastoriezaal
Voor-Drempt, 10.0012.00 uur

• Stichting Welzijn, erwtensoepmaaltijd,
huiskamer in
Hoog-Keppel, 17.30 uur
za 14 • Ophalen oud papier vanaf 8.30
uur
• Rookworstenactie carnavalsvereniging
De Blauwe Snep
do 19 • Jaarvergadering Dameskrans
Hummelo, 14.00-16.00 uur
di 24 • NBvP-Vrouwen van Nu, Jaarverga
dering,
De Gouden Karper, 19.45 uur
do 26 • Bowlingmiddag voor 50-plusse
rs, Dorpshuis Drempt, 14.00 uur
vr 27 • Verjaarsvisite 75+, Pastoriezaal
Voor-Drempt,
14.00-16.00 uur
za 28 • Lampionnenoptocht Oranjever
eniging Hummelo en Oranje,
vertrek vanaf De Woordhof, 18.30 uur
• Dance the Night away, Dorpshuis Drem
pt,
21.00-01.00 uur
zo 29 • Lampionnenoptocht Oranje Com
ité Drempt, vertrek vanaf de St.
Willibrordusschool in Achter-Drempt, 18.00
uur
• Zondagmiddaginloop voor senioren
in de huiskamer Stichting
Welzijn, Hoog-Keppel, 14.00-17.00 uur
ma 30 • Vrouwengroep Drempt, Jaarv
ergadering én viering
40-jarig bestaan, Pastoriezaal Voor-Drem
pt, 16.30 uur

februari 2012

za 4

• Gezamenlijke soepactie van de muziekve
renigingen Olden-Keppel, in de kernen van Drempt en Kepp
el;
De Eendracht in de kern van Hummelo
zo 5 • Evenementencommissie Hum
melo, optreden
Shantykoor De IJsselmannen uit Oude
rkerk a/d IJssel,
De Gouden Karper, 14.00 uur
do 9 • Stichting Welzijn, met de Kuns
tBus naar het Shaman
Dance Theatre in Amphion
vr 10 • Koﬃemorgen gezamenlijke diaco
nieën Drempt,
Oldenkeppel en Hummelo, Kerkhuis Hoog
-Keppel,
10.00-12.00 uur
• Bijeenkomst Club 60+, FF naar Steef te
Hummelo, 14.00-17.00 uur
za 11 • Ophalen oud papier vanaf 8.30
uur
do 16 • Bijeenkomst Dameskrans Hum
melo met lezing over
het Heekenbroek, 14.00-16.00 uur
vr 17 • Pronkzitting De Blauwe Snep,
Dorpshuis Drempt,
zaal open 19.00 uur
za 18 • Kindermiddag De Blauwe Snep
, Dorpshuis Drempt,
zaal open 13.30 uur
• Gemaskerd bal, De Blauwe Snep, Dorp
shuis Drempt,
zaal open 20.30 uur
zo 19 • Bezoek De Blauwe Snep aan Hynd
endael, 10.30 uur en Frühshoppen in Dorpshuis Drempt, 14.41 uur
do 23 • Bowlingmiddag voor 50-plusse
rs, Dorpshuis Drempt, 14.00 uur
23 en 24: Start Verenigingsbowlen met
voorrondes, Dorpshuis Drempt,
19.00-23.00 uur
zo 26 • Zondagmiddaginloop voor senio
ren in de huiskamer Stichting
Welzijn, Hoog-Keppel, 14.00-17.00 uur
ma 27 • Vrouwengroep Drempt, bijee
nkomst met lezing.
Pastoriezaal Voor-Drempt, 20.00 uur
di 28 • Voorronde verenigingsbowlen,
Dorpshuis Drempt, 19.00-23.00 uur
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rolluiken • zonwering • markiezen • garagedeuren
• raamdecoratie • overkappingen • horren

E&S

E&S

De beste kwaliteit voor een scherpe prijs!

ALTIJD VAKKUNDIG
VERRASSEND VEELZIJDIG

woonmode en
zonweringspecialist

De
beste kwaliteit voor een
TORENALLEE
8 •scherpe
6999prijs!
DD HUMMELO

TEL: 0314-389393
• WWW.ACHTERHOEKZONWERING.NL
ALTIJD
VAKKUNDIG

VERRASSEND VEELZIJDIG
TORENALLEE 8 • 6999 DD HUMMELO
TEL: 0314-389393 • WWW.ACHTERHOEKZONWERING.NL

DAKBEDEKKINGEN B.V.

N i j v e r h e i d s l a a n 11 D i e r e n ( 0 3 1 3 ) 4 1 5 6 8 0
EIGEN HOOGWERKER

* DA K B E D E K K I N G E N :
- O N D E R H O U D E N V E R N I E U W E N VA N B I T U M I N E U Z E DA K B E D E K K I N G
- DA K I S O L AT I E
- G R AT I S DA K I N S P E C T I E E N
V R I J B L I J V E N D E P R I J S O P G AV E
- TOT 1 0 J A A R G A R A N T I E

- ONDERHOUD EN VERNIEUWEN VAN
BITUMINEUZE DAKBEDEKKING
- DAKISOLATIE
* KO P E R & Z I N K W E R K E N :
- GRATIS
DAKINSPECTIE
EN
- DA KG OT
E N E N H WA - G E V E L S E N DA
KEN
VRIJBLIJVENDE PRIJSOPGAVE
- TOT 10 JAAR GARANTIE
Verkoop, Onderhoud & Reparatie van:
- DAKGOTEN EN HWA - GEVELS EN

TUIN & PARKMACHINES

Tuinmachines en gereedschap
DAKENVeeg- 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.bouwbedrijf-jolink.nl

tel: 0314-381309

Nieuwbouw Verbouw Onderhoud Renovatie/Restauratie
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Vervolg activiteitenkalender

maart 2012 tot juli 2012
maart 2012

ali, project in Malawi, gezellige
do 1 • Beneﬁetavond voor Chinamw
Karper, 18.30 uur
avond met eten en muziek, De Gouden
pt, 19.30-20.00 uur
-Drem
Voor
te
kerk
se
stant
Prote
vr 2 • Vesper in de
enquiz, in de zaal van
Strat
je,
Oran
za 3 • Oranjevereniging Hummelo en
FF naar Steef
sbowlen, Dorpshuis Drempt,
7 en 8: • Vervolg voorrondes vereniging
19.00-23.00 uur
te Voor-Drempt,
do 8 • Bijeenkomst Club 60+, Dorpshuis
14.00-17.00 uur
nieën Drempt, Oldenkeppel en
vr 9 • Koﬃemorgen gezamenlijke diaco
pt, 10.00-12.00 uur
-Drem
Voor
Hummelo, Pastoriezaal
-Drempt, 19.30-20.00 uur
Voor
te
kerk
se
stant
Prote
de
in
• Vesper
uur
8.30
f
za 10 • Ophalen oud papier vana
het schoolplein
• Violenactie St. Willibrordusschool, op
en Keppel,
melo
Hum
en huis aan huis in Drempt,
uur
0
10.00-16.0
sbowlen, Dorpshuis Drempt,
di 13 • Vervolg voorrondes vereniging
19.00-23.00 uur
melo, met verhalen en sprookjes
do 15 • Bijeenkomst Dameskrans Hum
uur
16.00
4.00iek,1
omlijst door muz
shuis Drempt, 14.00 uur
• Bowlingmiddag voor 50-plussers, Dorp
Dorpshuis Drempt,
len,
sbow
iging
veren
es
15 en 16: Vervolg voorrond
19.00-23.00 uur
te Voor-Drempt, 19.30-20.00 uur
vr 16 • Vesper in de Protestantse kerk
len, Dorpshuis Drempt,
21 t/m 23: Kwartﬁnales verenigingsbow
19.00-23.00 uur
te Voor-Drempt, 19.30-20.00 uur
vr 23 • Vesper in de Protestantse kerk
er van Voorst, huis aan huis en bij
Swed
za 24 • Paasbrodenactie Scouting
uur
het clubgebouw Torenallee 2A, vanaf 10.00
amer Stichting
huisk
de
in
ren
senio
zo 25 • Zondagmiddaginloop voor
uur
0
-17.0
14.00
pel,
-Kep
Welzijn, Hoog
nkomst met lezing,
ma 26 • Vrouwengroep Drempt, bijee
uur
20.00
Pastoriezaal,
Dorpshuis Drempt,
di 27 • Kwartﬁnale verenigingsbowlen,
19.00-23.00 uur
tBus naar Le nozze di Figaro door
do 29 • Stichting Welzijn, met de Kuns
hion
Amp
in
pera
De Nationale Reiso
Dorpshuis Drempt, 13.00 uur
ol,
scho
Gilde
ag
midd
e
telijk
• Fees
Dorpshuis Drempt,
len,
sbow
• Kwartﬁnale vereniging
uur
0
-23.0
19.00
gemeente Drempt en Oldenkeppel,
vr 30 • Paasviering 70+, Protestantse
kerk in Hoog-Keppel, 14.30-16.00 uur
shuis Drempt, 19.00 uur
• Feestelijke ouderavond Gildeschool, Dorp
-Drempt, 19.30-20.00 uur
• Vesper in de Protestantse kerk te Voor
Eendracht in Hummelo,
De
ing
renig
za 31 • Voorjaarsconcert muziekve
19.30 uur

april 2012

nieën Drempt, Oldenkeppel en
vr 13 • Koﬃemorgen gezamenlijke diaco
-12.00 uur
Hummelo, Kerkhuis Hoog-Keppel, 10.00
uur
8.30
f
vana
er
za 14 • Ophalen oud papi
Drempt, 19.00-23.00 uur
• Finale verenigingsbowlen, Dorpshuis
e Snep,
Blauw
De
ing
ader
wo 18 • Algemene ledenverg
uur
20.00
pt,
Drem
shuis
Dorp
stantse kerk Voor-Drempt,
za 21 • Voorjaarsconcert Zanglust, Prote
20.00 uur
pt naar de IJsboerderij
ma 23 • Fietstocht Vrouwengroep Drem
shuis, 19.00 uur
Dorp
het
f
vana
ek
vertr
,
in Hummelo
shuis Drempt, 14.00 uur
Dorp
rs,
do 26 • Bowlingmiddag voor 50-plusse
Gouden Karper
De
in
ty
jepar
Oran
je,
Oran
za 28 • Hummelo en
huiskamer Stichting
de
in
ren
zo 29 • Zondagmiddaginloop voor senio
uur
0
-17.0
14.00
pel,
-Kep
Welzijn, Hoog
dorpen
ma 30 • Koninginnedagviering in alle
zeskamp, Greﬀelinkallee, 11.00 uur
o.a•
met
je,
• Hummelo en Oran

len, Dorpshuis Drempt,
4 en 5: • Halve ﬁnales verenigingsbow
19.00-23.00 uur
delroute, landgoed Enghuizen
do 5 • Opening 13e editie Kunstwan
Hummelo
shuis Drempt, 13.00 uur
• Feestelijke middag De Bongerd, Dorp
shuis Drempt, 19.00 uur
Dorp
erd,
Bong
De
d
vr 6 • Feestelijke ouderavon
shuis Drempt, 19.00-23.00
• Halve ﬁnale verenigingsbowlen, Dorp
uur
igingsbowlen,
za 7 • Reserveavond halve ﬁnale veren
uur
0
Dorpshuis Drempt, 19.00-23.0
melo, Rijvereniging
zo 8 • (1e paasdag), Paasvuur in Hum
Hummelo, 20.00 uur
s kerk Achter-Drempt, 10.00 uur
ma 9 • Kinder paasviering St• Willibrordu
, 17.00-19.00 uur
melo
di 10 • Paasmaaltijd Dameskrans Hum
sbowlen, Dorpshuis Drempt,
iging
veren
nale
ﬁ
halve
• Reserveavond
19.00-23.00 uur
Steef te Hummelo, 14.00-17.00 uur
do 12 • Bijeenkomst Club 60+, FF naar

mei 2012

in Hummelo en 20.00 uur
vr 4 • Dodenherdenking, 19.15 uur
in Hoog-Keppel
bevrijdingsbal in de zaal van FF
vr 11 • Klootschieten, gevolgd door het
melo en Oranje, 19.00 uur
Hum
ing
naar Steef, Oranjeverenig
Drempt, Oldenkeppel en
nieën
diaco
lijke
men
geza
rgen
• Koﬃemo
-12.00 uur
10.00
pt,
-Drem
Hummelo, Pastoriezaal Voor
uur
8.30
f
vana
er
papi
za 12 • Ophalen oud
malige gemeente
• Bloemenactie Zanglust, in de hele voor
el
Kepp
Hummelo en
pt, 21.00-01.00 uur
• Dance the Night away, Dorpshuis Drem
wo 16 t/m za 19:
aagse
• 8e editie van de Achterhoekse Wandel4d
3 in Hoog-Keppel,
HC’0
arkt
melm
Rom
en
sado 17 • 36e Antiek-, Curio
9.00-16.00 uur
Voor-Drempt, 14.00-16.00 uur
vr 25 • Verjaarsvisite 75+, Pastoriezaal
pt, vertrek vanaf het Dorpshuis
wo 23 • Fietstocht, Vrouwengroep Drem
9.00 uur
onderling toernooi, Sportpark ’t
za 26 • Seizoensafsluiting HC’03 met
ang 17.00 uur
aanv
t,
Doornslag Achter-Dremp
ren in de huiskamer Stichting
senio
voor
op
ginlo
idda
zo 27 • Zondagm
uur
0
-17.0
Welzijn, Hoog-Keppel, 14.00
landgoed Enghuizen,
2012
ute
delro
twan
Kuns
ma 28 • Laatste dag
Hummelo
nd 25-30 km. Start vanaf Burg.
do 31 • Fietstocht voor 50-plussers, afsta
uur
Van Panhuysbrink Hoog-Keppel, 14.00

juni 2012

Zing Drempt,
• Beneﬁetconcert, vrouwenzangkoor Ama
m
inche
Doet
te
Kerk
t
Gees
e
Heilig
de
in
• Toegang alleen voor
• 21e editie Pontiﬁcaal Party in Hummelo
genodigden, vanaf 16+
ppel, De Blauwe Snep,
zo 3 • Fancy Fair/Zomermarkt, Olden-Ke
uur
10.00
,
shuis
rond Dorp
nieën Drempt, Oldenkeppel en
vr 8 • Koﬃemorgen gezamenlijke diaco
-12.00 uur
Hummelo, Kerkhuis Hoog-Keppel, 10.00
uur
za 9 • Ophalen oud papier vanaf 8.30
Hoog-Keppel, vanaf 10.30 uur
zo 10 • 5e editie van de Keppelrun in
reniging Hummelo, Hippisch
vr 15 • Clubkampioenschappen Rijve
uur
17.00
f
vana
de,
t-Zan
Centrum Groo
sstraat Laag-Keppel,
Dorp
de
om
en
in
ltuur
erCu
Zom
•
zo 17
12.00-18.00 uur
tuin van Kasteel Keppel,
za 23 • Start 3e editie Jazztime, in de
11.00-23.00 uur
ren in de huiskamer Stichting
zo 24 • Zondagmiddaginloop voor senio
uur
0
-17.0
14.00
Welzijn, Hoog-Keppel,
el Keppel, 11.00-23.00 uur
Kaste
van
tuin
de
in
ime,
Jazzt
• 2e dag
0 km• Start vanaf Burg.
25-3
nd
afsta
rs,
do 28 • Fietstocht voor 50-plusse
uur
Van Panhuysbrink Hoog-Keppel, 14.00

za 2
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De puzzel in dit decembernummer is er een voor het hele gezin
Verspreid door het magazine komt u op de tekstpagina’s kerstballen tegen. In iedere kerstbal staat
een letter vermeld. Verzamel deze 26 letters en vorm daarmee een zin bestaande uit drie woorden.
Om u alvast op weg te helpen zijn vijf letters al op de juiste plaats gezet en ingevuld op
onderstaande regel met 26 vakjes.

D

S

N

T

V

Om mee te kunnen dingen naar de leuke prijzen die beschikbaar zijn gesteld, stuurt u de gevonden zin naar de redactie van
De Hessencombinatie. Dit kan via een mailtje naar het adres: dehessencombinatie@hc-03.nl of per post naar
Kruijsakker 12, 6996 DL Drempt. De sluitingsdatum is 15 januari 2012.

Onder de juiste inzendingen worden de volgende prijzen verloot:
1: Dekbedovertrek 240/220 t.w.v. 99,95 aangeboden door Slaapspecialist Drempt
2: BHV koffer t.w.v. 50,00 aangeboden door Velco Oldenzaal
3: Grolsch Horloge t.w.v. 50,00

N

T

V

En mocht u niet in de prijzen vallen, dan hopen we u met deze letterpuzzel
toch een plezierig uurtje te hebben bezorgd.

S
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Matrassen - Boxsprings

Nederlandsmeestsuccesvolle
boxspringsetkannunógmooier

InTimelessSelectkomendemooiste
technischeenesthetischeoplossingensamen.
Kijkalleenmaareensnaardatprachtiggenopte
hoofdbord.Maarookaanlekkerslapenisgedacht.
Zoisdeboxspringvoorzienvanpocketverenbijvoorbeeld,
eensuperieurventilerendNormaTimelessmatraseneentoppermet
comfortlaagnaarkeuze.Daarbijheeftudekeuzeuitdeallermooiste
meubelstoffenvoordeafwerkingvanboxspring,matrasenhoofdbord.
Kortom,TimelessSelectisdeovertreffendetrapvanTimeless.

Jubileum aanbieding E 1.250,- voordeel
Timeless Select vlak (160x200)
van €E 3.645,3.545,- voor E€ 2.295,2.395,Timeless Select elektrisch (160x200)
3.525,van €E 4.775,4.745,- voor E€ 3.495,Toe maar, ook nog eens 2 Hockers en
2 glasplaatjes cadeau!

DICHTERBIJ
DAN U DENKT!

Rijksweg 20, 6996 AC Drempt
0313 - 476218
www.slaapspecialistdrempt.nl

•Gratisafvoervanoudematrassenen
slaapkamermeubilair is mogelijk
•GratisbezorgingenmontagedoorheelNederland
•Gratisopslagvoorlaterelevering
De Hessencombinatie | december 2011

91

PELGROM, uw land- en
tuinbouwspecialist
voor verkoop, onderhoud en reparatie...
we zijn o.a.
dealer van:

Broekstraat 1 – 6999 DE Hummelo
Tel: 0314-38 18 42 – info@pelgrom.nl
92

www.pelgrom.nl

