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Het is bijna lente en dat is goed te merken! ’s Avonds is het 
alweer langer licht. De thermometer geeft weer dubbele cij-
fers aan. De zon laat zich wat vaker zien en in de tuin staan 
een aantal planten al in de knop.  
Heerlijk, weer een nieuw seizoen. De hoogste tijd om in 
de tuin het oude blad weg te halen en zo plaats te maken 
voor nieuwe plantenscheuten. De hoogste tijd om de dikke 
wintertruien op te bergen en de luchtige zomerkleren weer 
vooraan in de kast te leggen. En, om in huis eens fl ink aan 
de slag te gaan, want als de zon op de ramen schijnt en de 
stofdeeltjes zo goed te zien zijn, dan wordt het hoog tijd 
om de ramen weer eens te lappen, de keukenkastjes van 
binnen en van buiten schoon te maken, de gordijnen te 
wassen, het beddengoed eens lekker buiten te hangen, …  
Herkent u dit? 
De grote schoonmaak was vroeger een traditie die van 
grote betekenis was. In de jaren dertig was je als huisvrouw 
gewoon verplicht ieder voorjaar het hele huis met een 
mattenklopper en boenwas fl ink onder handen te nemen. 
Of je het nou leuk vond of niet, het moest gebeuren. Maar 
je mocht er niet te lang over doen: ‘De onaangenaamheden 
voor de overige gezinsleden moeten tot een minimum 
beperkt worden’, zo schreef een damesblad in 1938.  
In deze tijd kunnen we ons zulke voorgeschreven normen 
nauwelijks meer voorstellen. De komst van diverse huishou-
delijke apparaten en andere hulpmiddelen hebben onze 
ideeën over het huishouden in de loop der jaren dan ook 
behoorlijk veranderd. Desondanks is de grote schoonmaak 
nog lang blijven bestaan. De ouderen onder ons herinneren 
zich ongetwijfeld de spreuk: ‘Geen Pasen in een huis dat niet 
naar boenwas ruikt’. 
Tijden veranderen, maar het is mooi om bepaalde tradities 
in ere te houden. Maar laten we dan bijvoorbeeld liever 
denken aan activiteiten rond Pasen of Hemelvaartsdag. 
Eieren zoeken, dauwtrappen, naar de Rommelmarkt gaan: 
ook mooie tradities maar veel leuker en minder inspannend.
En of we tegenwoordig nog aan de grote schoonmaak 
doen? U leest het in een wederom goed gevulde editie van 
De Hessencombinatie. 

Veel leesplezier en alvast fi jne paasdagen!
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Anno 1879

Advies voor uw 
onderhouds- en/of

restauratieplan

Erkend
Restauratie Bouwbedrijf

Vakmanschap - passend bij uw wensen

zelhemseweg 14 - 6999 Dn Hummelo - tel. 0314 381248
www.devrieshummelo.nl - info@devrieshummelo.nl

Nieuwbouw modern Nieuwbouw karakteristiek Restauratiewerk

BOUWEN
modern - karakteristiek - historisch

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

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

 

Les... 




...& more 












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

Nu 10 %  

korting 

op alle 

Hotstone 

behandelingen!

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

Philip Gastelaarsstraat 5 A, 6981 BH Doesburg, 

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

Wij ontvangen u graag in ons sfeervolle restaurant.
Een avondje in ons restaurant is een echt avondje uit.

Dit dankzij onze bijzondere wijnen en spijzen

Voor feestelijke gelegenheden zitten wij boordevol ideeën.
Tevens bieden wij voor groepen speciale arrangementen.

Graag informeren wij u hierover.
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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 : Linda Larink 06-15340643.

www.lilahairdesign.nl
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Column Jeroen Huis in ‘t Veld
Voorzitter HC‘03

Foto: Wim van Hof

Het nieuwe jaar is alweer vijf weken oud bij het schrijven van deze column. Na 32 jaar zonder goede 

voornemens besloot ik dat er dit jaar iets aan mijn gewicht moest gebeuren. Door een enkelbles-

sure kan ik al een lange tijd niet sporten en een simpele rekensom leerde me dat ik in de afgelo-

pen acht maanden een kilo per maand was aangekomen. Zou ik nu niet ingrijpen, dan kon ik me 

binnenkort kandidaat gaan stellen voor het programma ‘Obese’. Maar gezien de strijd die ik mensen 

daar zie leveren om van hun extreem vette  lichaam af te komen, leek me dat een onprettig vooruit-

zicht. En op heel veel overtollig vel zit ik al helemaal niet te wachten.

Nu het buiten 15 graden onder nul is, zou een beetje extra spek wel van pas komen, maar de 

conclusie was heel simpel: aangezien ik door mijn enkelblessure ook het komend hal� aar niet kan 

sporten, wordt het werken aan de calorieën-input.

Maandagavond 6 februari. Ik lig op de bank naar de aanwakkerende Elfstedenkoorts te kijken bij 

De Wereld Draait Door, terwijl ik mijn trek in een zak chips, een koek, een bakje ijs, een stuk jonge 

kaas of de macaroni van gisteravond heb weten te vervangen door de keus voor een appel en twee 

mandarijnen. Lekker? ... nou nee. 

Het enorme enthousiasme waarmee heel Nederland in spanning het moment afwacht  dat de 

voorzitter van De Friesche Elf Steden iets zegt in de trant van ‘it giet oan’, vind ik bijzonder. Als het 

doorgaat denk ik er zelfs serieus over om af te reizen naar Friesland. Ik heb al een paar medestan-

ders geronseld en vanochtend met een collega in Friesland gebeld en gevraagd naar de moge-

lijkheden om daar dan te overnachten. Het lijkt me geweldig om dit evenement met alles erop en 

eraan een keer mee te maken. Op het moment dat u deze column leest, weten we of de Tocht der 

Tochten werkelijk is doorgegaan. Vooralsnog houd ik het op aanstaande zondag 12 februari. Ik kijk 

ernaar uit om met een glas Beerenburg in de hand het plaatselijke dweilorkest het Wilhelmus te 

horen spelen. Zo’n evenement als de Elfstedentocht is toch een van de dingen die Nederlanders 

bindt en zo bepalend is voor onze cultuur.

Zelf zou ik de tocht ook wel willen schaatsen, maar gezien mijn blessure, is dat zeker dit jaar geen 

optie. Ieder ander jaar was het een serieuze overweging geweest. Ik ben nogal streberig aangelegd 

en houd van uitdagingen. En dit is nu net een van die dingen die je een keer in je leven moet heb-

ben gedaan. Dan moet ik even vergeten dat ik: a. geen lid ben en de tocht waarschijnlijk illegaal zal 

moeten rijden; en b. dat ik normaal gesproken al na vier rondjes op de ijsbaan met zere schenen 

achter een kop koffi  e in de kantine zit. Maar ach, zo is er altijd wel wat.

Dan heb ik respect voor mijn vader die al jaren de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee 

schaatst en ook al jaren lid is van De Friesche Elf Steden. Hij heeft alleen nog nooit de kans gehad 

om mee te doen met de tocht. En nu het bijna zover is … is hij uitgeloot … en kan hij hem dus 

weer niet schaatsen! Overigens denk ik dat ook hij weleens de illegaliteit zou kunnen induiken om 

de tocht der tochten één keer te volbrengen ... Het zit een beetje in de familie denk ik.

Het is maar goed dat we deze dagen even in de greep zijn van het schaatsen, want op het voet-

balveld is momenteel weinig anders te beleven dan: bevroren velden bedekt met sneeuw en een 

enkel selectie-elftal dat zijn aspiraties in de vrieskou probeert waar te maken. 

Even geduld nog en dan kan het voetbalseizoen weer in zijn volle hevigheid losbarsten. Ik heb er 

alweer zin in.

Over goede 

voornemens, 

sfeer willen 

proeven in 

Friesland en de 

tocht zo nodig 

illegaal rijden. 

Elfstedenkoorts
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In november maakte HC’03 bekend dat Theo van Londen bezig 

is aan zijn laatste seizoen op sportcomplex ‘t Doornslag, waar 

hij de afgelopen vier jaar het eerste van HC’03 leidde. Daarmee 

komt een afscheid aan een lange carrière, waar fusieclub HC’03 

als een rode draad doorheen loopt. De beslissing om te stoppen 

maakte Van Londen dan ook niet van de ene op andere dag.

‘Het is een proces geweest, ingegeven door leeftijd gebonden-

heid’, stelt Van Londen. ‘Ik ben nu 63 en heb er 25 jaar als trainer 

opzitten. Mijn hele leven heeft in het teken gestaan van voetbal. 

Maar je merkt dat je er op een gegeven moment klaar voor bent. 

Klaar om te stoppen. Ik ben twee jaar geleden gestopt met mijn 

baan als schooldirecteur. Ik had geen hekel aan mijn werk, maar 

zeker ook niet aan de vrije tijd die ik kreeg. Wat bleef, waren de 

verplichtingen die je hebt als je een voetbalclub traint. Je moet 

drie keer per week op de club zijn en steekt veel tijd in analyses 

en voorbereidingen. Wat mij nu zo leuk lijkt, is dat je de dagen 

zelf kunt gaan invullen. Ik ben sinds een paar jaar oppas opa en 

vind dat hartstikke leuk. Maar toch merk ik op zo’n donderdag 

dat ik in m’n hoofd ook veel bezig ben met de training van die 

avond en wat vaker op de klok kijk. Het hele proces om tot de 

beslissing te komen om te stoppen, heeft zo’n anderhalf jaar 

geduurd. Je groeit ernaar toe, onafhankelijk van de prestaties 

op het veld. Ik sta heel realistisch in het leven en weet dat de 

‘Wederzijdse erkenning 

en waardering zorgt 

voor speciale band’
Theo van Londen is aan zijn laatste jaar als hoofdtrainer bezig. De oefenmeester heeft er 

dan 25 jaar opzitten als trainer/coach in het amateurvoetbal. Een groot deel daarvan was 

hij actief in Drempt. Eerst twee termijnen bij Drempt Vooruit en de afgelopen vier seizoenen 

bij HC’03. Tijd om de balans op te maken.
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Trainer Theo van Londen 
stopt na 25 jaar

dingen komen zoals ze komen. Hooguit kun je wat sturing geven bij het opmaken 

van de balans.’

Prettige afwisseling

Theo van Londen is van kort na de oorlog en groeide op in Doetinchem. Voetbal 

is zijn passie. Hij heeft talent en haalt het Nederland jeugdelftal en het Nederlands 

amateurelftal. Tien jaar lang speelt hij bij De Graafschap. In 1977 komt er door een 

slepende knieblessure een einde aan zijn voetbalcarrière. Eerst richt hij zich op zijn 

maatschappelijke carrière, gevolgd door het trainerschap. In 1983 debuteert hij als 

trainer in het amateurvoetbal.

‘Ik kwam in het onderwijs terecht. Eerst als leerkracht, later als directeur. Daarnaast 

was ik voetbaltrainer. Die combinatie paste prima bij mij. Voetbal was altijd een 

enning 

prettige afwisseling met mijn werk. Maar ook an-

dersom. Het leverde een stuk ontspanning op, die 

belangrijk is in het leven’.

Vanuit die ontspanning geeft Van Londen invulling 

aan zijn rol als trainer. Hij staat bekend als een 

rustige trainer met een scherp oog voor detail. Met 

soms een emotionele uitbarsting, maar bovenal 

een leermeester die waakt over zijn leerlingen. 

Hij wordt alom geprezen om zijn wedstrijdvoor-

bereiding. Regelmatig belt hij trainers van andere 

verenigingen om zich te laten informeren over de 

komende tegenstander: ‘Met de punt naar voren of 

de punt naar achteren?’ De spelers krijgen feilloos 

het antwoord in de wedstrijdbespreking. 

Twee weken België – nota bene met een onbe-

vredigend einde – lijken essentieel te zijn geweest 

voor de vorming van Van Londen als trainer.

‘In mijn tijd als speler van De Graafschap stond ik 

in de belangstelling van Club Brugge. Ik mocht er 

twee weken op proef trainen, maar kreeg te horen 

dat de transfer niet doorging. Ernst Happel was 

toen trainer van Brugge. Ik heb in die twee weken 

zo ongeloofl ijk veel geleerd van hem. Happel had 

prachtige oefenstof, kon echt goed wedstrijden 

analyseren, was to the point en had charisma. Drie 

woorden van hem hadden meer betekenis dan een 

half uur durend betoog van een ander. Daarnaast 

heb ik veel geleerd van Piet de Visser – vier jaar lang 

mijn trainer bij De Graafschap. Zijn enthousiasme 

en zijn beleving van voetbal vond ik fantastisch.’

Telefoontje uit Drempt

In 1989 belandt Van Londen in Drempt. De vonk 

slaat direct over. Onder zijn leiding stijgt Drempt 

Vooruit naar grote hoogte. Hij relativeert: ‘Ach, die 

jongens hoefde ik niet meer te leren voetballen. 

Het waren veelal dertigers, die ik niet meer hoefde 

te kneden. Ik moest ze fi t houden en zorgen dat ze 

tactisch goed stonden. Het was een unieke lichting.’

Drempt Vooruit klimt op in het regionale ama-

teurvoetbal, maar Van Londen moet na drie jaar 

afscheid nemen omdat zijn papieren niet toerei-

kend zijn voor het dan behaalde niveau. Maar acht 

jaar later komt hij terug. Drempt Vooruit is weer 

‘gewoon’ vierdeklasser en Van Londen staat weer 

voor de groep. ‘We hadden een redelijke kern van 

goede spelers. De rest was wat minder. Er zat niet 

echt perspectief in de groep. Een aantal spelers kon 

zich ontwikkelen, een aantal niet. Zeker het laatste 

jaar was het fl ink krabben en bijten. Ik kon niet bou-

wen en ik denk dat de fusie precies op tijd kwam.’

Van Londen is vervolgens nog even trainer bij SC 

Varsseveld, maar maakt het seizoen daar niet af. 

Het einde van een dan al lange carrière lijkt een feit 

te zijn. Totdat in 2008 een telefoontje komt vanuit 

Drempt: of hij het komende seizoen hoofdtrainer 

wil worden? Van Londen vraagt bedenktijd, maar 

hapt uiteindelijk toch toe. ‘Voor een trainer is het 

een aantrekkelijke groep. Ze zijn nog zo jong en 

hebben veel potentie. In het eerste jaar degradeer-

den we naar de vijfde klasse. Een dieptepunt. Maar 

ik heb gezegd dat we naar de basis moesten kijken 

en dat het een start moest zijn voor de toekomst. 

Nu hebben we stappen gemaakt en zullen we niet 

meer zo snel terugvallen. Het heeft met leeftijd en 

ervaring te maken.’ 

Tekst: Richard Kok

Foto’s: Wim van Hof
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A.M.S.
REGIOVERHUUR
HUMMELO

061110 8885

VERHUUR &
VERKOOP
STEIGERS

In deze ruimte kunt u uw dealerlogo plaatsen. Uw logo dient in zwart/wit te zijn, mag niet groter zijn dan het 

Loewe-logo en dient binnen de stippellijntjes geplaatst te worden. De stippellijntjes mogen echter niet mee 

afgedrukt worden: u moet ze verwijderen. Als u met meerdere Loewe-vakhandelaars adverteert, 

mogen geen logo‘s gebruikt worden én moet eenzelfde lettertype gehanteerd worden.

Het nieuwe compacte audiosysteem van Loewe: SoundBox.

Sinds 1923 staat Loewe Home Entertainment voor perfectie, made in Germany. Het verenigt zinvolle innovatie 

en individueel design. Zoals de nieuwe Loewe SoundBox, de meest compacte manier om van premiumgeluid 

te genieten. Hij komt met twee 4 inch Full Range luidsprekers, FM-radio met RDS-herkenning, een CD-lade 

met slot-in-mechaniek, een iPod /iPhone dock, een USB-aansluiting en nog veel meer. Bovendien kan je 

iedere beschikbare kleur kiezen. Het audiosysteem  past zich dus aan elke woonsituatie perfect aan.

Ontdek er alles over op www.loewe.nl

Meer-in-één.
Het nieuwe compacte audiosysteem van Loewe: SoundBox.

Dealer_Soundbox_260x190_NL.indd   1 4/10/11   13:44

, 

Het nieuwe compacte audiosysteem van Loewe: SoundBox.

Dealer_Soundbox_260x190_NL.indd   1 4/10/11   13:44

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

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

www.berendsenaanhangwagens.nl

Verkoop en plaatsing van 

alle soorten omheiningen. 
Dealer van Huzen en Patura.

Verkoop van diverse 

merken aanhangwagens.
Ifor Williams, Anssems en 

Hapert.

Dealer van Weijer paardentrailers

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

caravans

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

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

VOOR UW COMPLETE

SCHOONHEIDSVERZORGING

Carolien Plagman

Gedipl. Schoonheidsspecialiste

Gildeweg 42 • 6996 AV Drempt

Telefoon 0313 - 47 66 52

www.studiocarolien.nl
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Gelders jeugdelftal

Nederlands jeugdelftal

Nederlands amateurelftal

De Graafschap (1973, promotie

naar eredivisie)

gestopt met betaald voetbal 

vanwege blessure

Theo van Londen als voetballer:

1963-1966

1967-1968 

1968-1971       

1967-1977

1977

Theo van Londen als trainer:

1983-1986       Erica '76

1986-1989       Sportclub Doesburg

1989-1992       Drempt Vooruit

1992-1995       DCS

1995-1996       Sprinkhanen

1996-1997       Be Quick Zutphen

1997-2000       Erica '76

2000-2003       Drempt Vooruit

2003-2004       Varsseveld

2008-2012       HC'03

Erkenning en waardering

Het woord leeftijd is gevallen. Van Londen is inmiddels 63, zijn 

spelers veelal begin twintigers. Zorgt de kloof voor ruis? ‘Je groeit 

mee met de generaties. Vanwege mijn werk in het onderwijs 

heb ik altijd oog en oor gehad voor jongeren. Ook nu maak ik 

vaak tijd voor een gesprek. Ik wil meer weten van de voetballer. 

Hoe gaat het thuis? En op school? Aan de andere kant ben ik 

trainer. Ik moet hun prestaties zien te verbeteren. Belangrijk is dat 

je respect afdwingt door middel van vakmanschap. Dan maakt 

leeftijd niet uit.’

Drie termijnen bij dezelfde club. Wat is dat toch tussen Van 

Londen en deze vereniging? Het gezicht van Van Londen glimt: 

‘Het zijn de mensen binnen deze club. Er is altijd begrip en 

waardering voor mijn werk, ook in mindere tijden. Wederzijdse 

erkenning en waardering zorgen voor een speciale warme band 

tussen mij en deze club. Ik kom nu nog dezelfde mensen tegen 

als dertig jaar terug, en er is nog altijd diezelfde warmte. Dat geef 

ik dan ook terug, zo steek ik in elkaar. Ik zoek altijd iets dat bij mij 

past en deze club past bij mij.’

Nog een paar weken en dan zit de carrière van Van Londen erop. 

En dan? ‘In principe is mijn trainersloopbaan voorbij. Ik heb een 

voetbalhart, dus ik blijf het volgen. Ik lees graag en heb gevoel 

voor creativiteit. Misschien ga ik schilderen of schrijven. Dat soort 

dingen komen nu aan de orde. Ik ben geen type die dingen kan 

laten liggen. Ik wil me bewust met iets bezighouden. Stel dat ik 

ga tekenen of schrijven, dan moet ik mijn hoofd hiervoor vrijma-

ken en moet ik loskomen van mijn leven als voetbaltrainer.’

11De Hessencombinatie | maart 2012



A.G. Noyweg 53
6997 AN Hoog-Keppel
T. (0314) 38 13 01

huid- en voetverzorgingsinstituut

email info@wildegeest.nl

www.wildegeest.nl

WooNMoDE EN 
zoNWERiNGSPECiALiSt

Alfun Events
Postbus 180
6980 AD Doesburg

Tel: 03 13 - 48 44 98  

w
w

w
.alfu

n
.n

l

12



Hemelvaartsdag 2012
Op de 36e rommelmarkt ook weer 
veel bekende standhouders

Ieder jaar weer trekt de rommelmarkt in Hoog-Keppel duizenden 

bezoekers. Nog voor de markt om 9.00 uur losgaat, staan de 

vroege koopjesjagers ongeduldig te wachten bij de dranghek-

ken. Daarna, tot laat in de middag, het bekende beeld: in drom-

men gaat het langs de kraampjes waar van alles wordt aangebo-

den. Naast de meest uiteenlopende artikelen die een zolder- of 

garageopruiming oplevert, zijn er bij de meer professionele 

standhouders ook heel specifi eke verzamelingen te vinden. Op 
de Kunst-, antiek- en rommelmarkt, zoals de offi  ciële benaming 
luidt, kan men naar hartenlust snuff elen en soms eindelijk dat 
lang gezochte voorwerp vinden dat in de eigen verzameling 
ontbreekt. 
Komen we op het gedeelte waar de vrijwilligers van HC’03 
staan met o.a. boeken, tassen, kleding, elektronische apparatuur, 
huishoudelijke artikelen en meubelstukken, dan is het mooi om 
te zien dat een knikje van een geel-hesje-drager en een tevreden 
gezicht van de klant duidelijk maakt dat er een acceptabele – en 
voor de klant vaak voordelige – koop is gesloten. 

Markplaats lijkt nog niet echt een concurrent te zijn geworden. 
Iets vastpakken in plaats van te moeten afgaan op een foto 
en omschrijving heeft toch veel voordelen en vergeet ook het 
sociale gebeuren eromheen niet. En niets is zo leuk dan om je 
verworven trofee direct mee naar huis te kunnen nemen en het 
gevoel te hebben dat dit echt een koopje was. 
De rommelmarkt van HC’03 staat vanwege de sfeer, de gezellig-
heid en het gevarieerde aanbod goed aangeschreven en trekt 
niet alleen mensen uit de directe omgeving. Ook van verder weg 
komt men naar Hoog-Keppel om hier rond te neuzen en een 
gezellig dagje uit te hebben. Dat blijkt al net zo te gelden voor 
veel van de standhouders. De meesten van hen bevestigen jaar-
lijks maar al te graag hun reservering en onder hen is een groot 
aantal dat al ruim dertig jaar een vaste plek inneemt.

Albert van Haeren (70) uit Arnhem heeft al heel wat mensen 
langs zijn kraam met curiosa zien trekken en staat vanaf onge-
veer 1980 jaarlijks voor het voormalige gemeentehuis. 

De rommelmarkt van HC’03 – het jaarlijkse evenement op Hemelvaartsdag en dit jaar dus op 

17 mei – trekt niet alleen een vast publiek maar ook vaste standhouders. Mensen die al jaren 

achtereen, het liefst op dezelfde plek, hun kraam inrichten en hun koopwaar aanbieden. 

Wat maakt deze markt toch zo bijzonder voor hen? De sfeer, het publiek of is het de omzet?

Voorafgegaan door een sfeerimpressie vertellen standhouders iets over hun ervaringen. 

Tekst: Irma van Hof

Foto’s: Harold Pelgrom
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Op nummer 5, inmiddels zijn vaste stek. Hij komt graag naar Hoog-Keppel: ‘Niet voor de 

verdiensten, die lopen wel wat terug, maar voor de gezelligheid en de sfeer. Je komt hier 

weer oude bekenden tegen en je legt ook nieuwe contacten. De sfeer tussen de stand-

houders onderling is gezellig. Lekker even dollen, want een geintje hoort erbij.’ Het is hem 

opgevallen dat er in de loop der jaren toch wel wat veranderd is. Het aantal standhouders is 

groter geworden – er staan veel meer kramen, ook die met de gebruikelijke, meer gewone 

braderieproducten. ‘Het is een hele verbetering dat het muurtje weg is, dat was toch wel een 

belemmering voor iedereen.’ 

Het contact met de organisatie mist Van Haeren wel een beetje: ‘Vroeger kwamen ze nog 

wel eens langs om gezellig een praatje te maken, dat vond ik altijd wel prettig.’ Nu moet hij 

het hebben van een praatje met collega’s en natuurlijk met de bezoekers die langskomen. 

‘Hoewel, tegenwoordig is het: kijken, voelen en pleite! Net de KVP, weet je wel, van vroeger.’

Zelf is hij ooit met een aankoop op de rommelmarkt het schip ingegaan. ‘Voor negen uur 

mocht er niet verkocht worden, maar ik ging toch even kijken bij de ‘rommel’ die er lag te 

wachten op een nieuwe eigenaar. Ik wilde iets heel graag hebben, betaalde dit vast en zou 

het na negen uur komen ophalen. Toen ik terugkwam was het er niet meer. Wat denk je: was 

het verkocht. Ja, … aan mij! Maar daar wist men niets meer van – er liepen teveel verkopers 

rond. Ik heb het nooit meer zo gedaan. Eerlijk duurde voor mij net iets te lang.’

Ook Annie (61) en Jan (65) Konstapel uit Gaanderen staan op een vaste stek – plaats 56 om 

precies te zijn – een supergoede plek. Hun kraam biedt een verzameling van oude lampen, 

geëmailleerde borden en pannen, decoratieve spullen, oude reclameborden van Grolsch, 

enz. Verzamelen is een hobby voor ze en met de opbrengst van de verkoop op markten kun-

nen zij weer andere spulletjes kopen. Ze willen graag ieder jaar dezelfde plek. ‘Hoog-Keppel 

is een van de betere markten voor verzamelaars. Vaste bezoekers weten ons nu zo weer te 

vinden en hoeven niet de hele markt over om ons te zoeken. We staan ook wel in de Rijnhal 

of in het Gelredome, maar in Hoog-Keppel is het, zeker met mooi weer, erg gezellig en er is 

een fijne sfeer. Ook onderling met de standhouders is het gezellig. We hebben geen concur-
renten, alleen maar collega’s!’
Hebben ze zelf wel eens geluk gehad met een aankoop? Er weinig voor betaald en later blijkt  
het veel waard te zijn? ‘Het wordt wel steeds moeilijker om spulletjes te kopen, je moet er 
een neus voor hebben. Het is natuurlijk leuk als je een beetje winst kunt maken. Maar een 
bijzondere aankoop… nee, die hebben we nog nooit gedaan.’ Ook voor deze standhouder 
geldt dat de mensen minder willen uitgeven. ‘Afdingen is een deel van het spel op dergelijke 
markten. Maar als ik 10 euro  vraag en ze bieden 2 euro, dan word ik weleens boos. Laten ze 
dan meteen zeggen dat ze het te duur vinden of er maar weinig voor over hebben.’

Tegenover de familie Konstapel staat Geelen’s Gebakkraam uit Hengelo (Ov) met hun lekkere 
oliebollen. Ook een kraam die al heel wat jaren een vaste plaats in Hoog-Keppel heeft. 
Oliebollen horen er gewoon bij. Niet alleen de rommelmarkt zelf is een traditie, dat geldt ook 
voor het mee naar huis nemen van een zak oliebollen. Om 3.15 uur (!) staat Nelly Geelen 
(54) op en om 6.00 uur staat ze in haar kraam het eerste beslag te maken. Om 7.00 uur 
worden de eerste oliebollen gebakken en dat gaat de hele dag zo door. ‘Het is ons brood, we 
hebben een leuke omzet in Hoog-Keppel. Het is wel afhankelijk van het weer, het moet voor 
ons niet té warm zijn, dan verkopen we minder. De oliebollen met krenten en rozijnen doen 
het erg goed bij jullie.’ Hoeveel liter beslag ze maakt  of hoeveel oliebollen ze verkoopt wil 
ze niet vertellen. Wat ze wel kwijt wil, is dat de organisatie zo gemoedelijk is. ’Ze zijn nergens 
te beroerd voor, overal helpen ze je mee. Alles is goed geregeld en er wordt geen misbruik 
gemaakt van het staangeld. Het is een sociaal gebeuren, iedereen helpt, er is een goede en 
positieve sfeer. Ik kom hier graag weer terug – het voelt als thuis.’ Een groter compliment 
richting de evenementencommissie kan ik me niet voorstellen. 

Nelly Geelen

Jan en Annie Konstapel
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www.tuincentrumbloemendaal.com

Tuincentrum Bloemendaal
Rijksweg 14 6996 AC Drempt tel. 0313 - 473033  fax 0313 - 473343

Tuincentrum
• kamerplanten

• snijbloemen 

• gelegenheidsbloemwerk 

• potterie 

• serviesgoed

Hoveniers
•  aanleg en  

onderhoud

• winterbeurten 

•  tuinonderhoud  

op contractbasis

Kwekerij
•  coniferen

• bomen 

•  laurier

• kerstbomen

Bloemisterij
•  violen

• zomerbloeiers 

• vaste planten

• bolchrysanten
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Voor het Hessenbad wordt 2012 een bijzonder jaar: het eerste 

zwemseizoen na de privatisering. Zoals bekend, vallen het 

Hessenbad en ook sporthal de Hessenhal sinds 1 januari 

2012 onder de Stichting Zorgbad Zonnewater. Vanaf 14 april 

gaat het bruisen van activiteiten aan de Monumentenweg. 

Niet alleen wat het recreatieve zwemmen betreft. Tijdens de 

zogenaamde lifestyle-uren zullen zowel in het buitenbad als in 

de sporthal ook nieuwe initiatieven tot bewegen en sportbe-

oefening worden aangeboden. Het openingsweekend van het 

Hessenbad op 14 en 15 april biedt een mooie kans om kennis 

te maken met onderdelen van dit lifestyle-programma. Nadere 

informatie is te vinden op: www.hessenbad.nl.  Op vrijdag 13 

april wordt in Hoog-Keppel het seizoen 2012 feestelijk ingeluid 

met een danspresentatie waaraan alle basisschoolleerlingen 

uit Drempt, Hoog-Keppel en Hummelo meedoen. 

Het aanvragen van zwemabonnementen tegen een gere-

duceerde prijs kan nog tot en met 1 april. Dit kan per post 

of digitaal via de gemeente Bronckhorst. Papieren aanvraag-

formulieren zijn verkrijgbaar  in de Hessenhal of in Zorgbad 

Zonnewater. 

Een zwemabonnement geeft in 2012 toegang tot de open-

luchtzwembaden in Hengelo, Hoog-Keppel, Steenderen en 

Vorden.

Varia
een nieuwe rubriek met korte berichtjes

De zesde editie van dit evenement, een combinatie van 

cultuur en natuur, vindt plaats van 11 t/m 20 mei. Ruim 60 

tentoonstellingsruimten in de gemeente Bronckhorst doen 

hieraan mee en laten hun gevarieerde aanbod zien. Speciale 

routes door een prachtige natuur voeren u van atelier naar ga-

lerie en van museum naar terras. De openingstijden geduren-

de deze 10 dagen zijn verruimd en veel van de deelnemende 

kunstenaars zullen ook persoonlijk aanwezig zijn. 

Een van de routes die per fi ets of auto zijn af te leggen, heeft 
Hummelo als beginpunt en gaat via Laag-Keppel, Voor-
Drempt en Achter-Drempt terug naar Hummelo. Daar kan 
men eventueel de tocht nog uitbreiden met een wandeling 
langs de Kunstwandelroute op het landgoed Enghuizen.
Al met al een aanbeveling voor een prachtige ontdekkings-
tocht. De brochure Kunst10daagse Bronckhorst komt begin 
april beschikbaar.

Vanaf 14 april weer zwemmen 
in het Hessenbad

Kunst10daagse Bronckhorst 
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Glasatelier

Van klassiek

tot modern

Uw adres voor:

Glas in lood - Tiffany - Glasfusing 

Gereedschappen - Glasdecoraties  en workshops

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

www.jevaba.nl

Uw adres voor:

Glas in lood - Tiffany - Glasfusing - Glas en

Gereedschappen - Glasdecoraties en workshops

Rijksweg 85, 

Laag-Keppel

0314 - 38 33 02

info@ryans.nl
www.ryans.nl

U heeft stad en land afgesjouwd naar bijzondere 

tegels, maar ziet overal het zelfde assorti-

ment. Dan is het tijd om kennis te maken met 

Ryan’s waar u ontdekt dat de wereld van tegels 

grenzeloos, ongeloofl ijk mooi, maar bovenal de 

moeite waard is. Onze collectie is een bron van 

inspiratie. Gecombineerd met het advies, dat met 

passie wordt gegeven, zal de uiteindelijke keus 

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

ruimte past.

- Keukentegels
- Terracotta
- Abdij plavuizen

- Natuursteen
- Engelse vloeren
- Cementtegels

- Handvorm
- Mozaïek
- Oude witjes

De bouwmarkt met vele specialiteiten.

- Persoonlijke bediening en goede service

- Wij denken met u mee en geven graag advies

- Ook uw adres voor propaangasvullingen

- Hout en Plaat op maat

- Vele artikelen per stuk/ per meter verkrijgbaar

- Ongelooflijk veel materialen tegen scherpe prijzen

Emmerikseweg 17

7227 DG Toldijk

T:  (0575) - 45 16 55

F:  (0575) - 45 26 79

E: detolbrug@12move.nl

www.bouwmarktdetolbrug.com
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Club van 50

Puzzel-uitslagdecembernummer

De letterpuzzel in het 
decembernummer 
‘De Hessencombinatie verbindt’ was de oplossing nadat alle op-

gespoorde letters uit de kerstballen in de juiste volgorde waren 

gezet. Het leverde een stroom aan inzendingen op en na loting 

gingen de prijzen naar de volgende personen:

1e prijs, het dekbed, Marion Kleinholte uit Drempt

2e prijs, BHV koff er, Frans Tankink uit Drempt

3e prijs, Grolsch horloge, Mevrouw Klein Mentink uit Doesburg

Rectifi catie

Het is vervelend als achteraf blijkt dat een vermelding in dit maga-

zine onjuist of onvolledig was. Zo gebeurde dat in het december-

nummer met de erelijst van inwoners die een of meerdere malen 

een Elfstedenkruisje hebben behaald. Op deze lijst ontbrak Gerard 

Meerbeek (destijds wonend in Voor-Drempt). Hij volbracht in 1985 

én 1986 de Elfstedentocht, samen met Han Leisink. En dus werd 

ook Han Leisink tekortgedaan – achter zijn naam stond alleen het 

jaar 1997 vermeld. Alsnog hulde aan beide mannen.

Nieuwe schrobmachine voor HC'03

Onlangs heeft de Club van 50 een bedrag ter beschikking 

gesteld voor de aanschaf van een nieuwe schrobmachine 

waarmee de vloeren in het nieuwe kleedkamergebouw 

gereinigd kunnen worden. De stichting Beheer HC'03 wil bij 

deze alle leden van de Club van 50 bedanken dat zij deze 

aanschaf mogelijk hebben gemaakt. Zoals Beheer-vrijwilligers 

Jan Bremer en Guus van Zadelhoff  laten zien, is de schrobma-

chine inmiddels volop in gebruik. 

Kulturhus Drempt 
Naar verwachting zal nog voor de zomervakantie de eerste 

schop voor het Kulturhus Drempt de grond ingaan. Na maanden 

van intensief overleg tussen de gemeente Bronckhorst, de beide 

basisscholen en het Dorpshuis Drempt is de planvorming voor 

deze nieuw te bouwen voorziening rondgekomen en breekt de 

fase van verwezenlijking van de plannen aan.

In het Kulturhuis worden de fusiebasisschool Drempt en het 

Dorpshuis (incl. vergaderruimten en bowlingbaan) gehuisvest. 

Daarnaast is er plaats voor het kinderdagverblijf, de peuterspeel-

zaal en de buitenschoolse opvang en komt er een bibliotheek-

functie. Alle huidige gebruikers van het Dorpshuis en eventuele 

nieuwe gegadigden zijn daarmee onder dak. De ontwerpteke-

ningen van architect Henno Westeneng van Jorissen Simonetti 

architecten zijn te bekijken in het Dorpshuis. 

‘Opgeven is geen optie. 

Sponsoring wel.’ 

Onder deze slogan vraagt Geert Reintjes aandacht 

voor zijn deelname aan Alpe d’HuZes, de actie waarbij 

fi etsers en lopers zoveel mogelijk geld bijeen proberen 

te brengen voor het Alpe d'HuZes onderzoeksfonds 

bij KWF Kankerbestrijding. Uit eigen ervaringen in zijn 

directe familiekring en vanuit zijn werk in zijn haarwerk-

boetiek weet Geert hoeveel leed kanker veroorzaakt 

en op deze manier wil hij zijn bijdrage leveren aan de 

strijd tegen kanker.  Met eerdere opbrengsten kon het 

onderzoeks- en revalidatieprogramma A-CaRe worden 

gestart. Een belangrijk en uniek onderzoek dat revalida-

tie voor alle kankerpatiënten binnen handbereik moet 

brengen en waarmee kankerpatiënten beter en sneller 

kunnen herstellen. Op 7 juni a.s. zal Geert zesmaal, op 

de fi ets, de Alpe d'Huez gaan beklimmen. Met uw hulp 

in de vorm van een donatie wil hij zijn streefbedrag 

van 10.000 euro halen en dit kunnen schenken aan het 

onderzoeksfonds. Sponsoring van Geert is mogelijk 

door een bedrag te doneren in de Alpe d'HuZes-bus in 

kapsalon/haarwerkboetiek Reintjes aan de Z.E.weg 6 in 

Toldijk, of ga naar de 

site: www.alpe-dhu-

zes.nl. Klik linksboven 

op Aktiepagina's 2012 

en geef bij ‘Zoeken’ 

Geert Reintjes in. Ver-

volgens in het balkje 

de naam selecteren en 

u komt op de pagina 

van Geert. Daar is alle 

verdere info te vinden.
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… maar het resultaat is overheerlijk.

Internationale allure line-up en maxi-
maal comfort bezoekers
In de historische tuinen van het middeleeuwse Kasteel 
Keppel halen bands als Mezzoforte uit IJsland, Eva Cor-
tés uit Spanje, Joris Linssen met Caramba, Lils Mackin-
tosh en het Gran Pri String Quartet uit Rusland alles uit 
de kast om het allerbeste van zichzelf te laten horen. Het 
festival staat garant voor een unieke beleving, niet alleen 
door de internationale allure van de line-up, maar ook 
door de hoge mate van facilitair comfort voor bezoekers. 
Door ervaring en slimme samenwerkingsverbanden is een 
bezoek aan het festival op één of beide dagen bovendien 
zeer betaalbaar. Voor wie de ultieme ervaring zoekt zijn 
echter ook VIP-arrangementen en een bezoek aan de 
exclusieve After Party op zaterdagavond te boeken. De 
kaartverkoop is inmiddels in volle gang. De kaarten kun-
nen op eenvoudige wijze via de website besteld worden.

Zeer uiteenlopende Jazzstijlen
In de editie van 2012 komen verschillende Jazz-
stromingen aan bod, variërend van oude stijl Jazz, Be-
bop, Latin Jazz en Soul Jazz tot Rhythm & Blues, 

Jazztime at the 
Keppel Castle
Speciaal voor de ware Jazzliefhebber wordt het hoog aangeschreven festival ‘Jazztime at the Keppel Castle’ 
alweer voor de derde maal gehouden op zaterdag 2 en zondag 3 juni 2012 in Laag-Keppel.
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advertorial

1991 vatte hij het plan op om de aanstekelijke, rauwe 
Mexicaanse Mariachi-songs in het Nederlands te verta-
len en een Mexicaanse band in Nederland te beginnen. 
The Bald & the Beautiful nodigt Joris in 1999 uit om als 
gastzanger deel te nemen aan de concertreeks ‘The 
Bald meets...’. Dit mondt uit in een vruchtbare samen-
werking waar de onderlinge chemie vanaf spat. Een 
paar maanden na de sessie legt Joris zijn Mexicaanse 
droom voor aan the Bald & the Beautiful. Er wordt druk 
geschreven aan het repertoire en na een intensieve pe-
riode van elke week repeteren en sleutelen, is een half 
jaar later de eerste cd ‘De Laatste Slok’ een feit.
Het Gran Prix String Quartet is opgericht in 2006. 
De mooie en muzikaal zeer begaafde dames van dit 
strijkensemble weten op originele en creatieve wijze het 
publiek in vervoering te brengen. Het Gran Prix String 
Quartet heeft een bijzonder elektrisch repertoire waarbij 
aan klassieke en bekende muziekstukken een frisse en 
moderne draai gegeven wordt. Daarnaast beschikken 
zij over een repertoire waarbij onder meer licht klas-
sieke muziek, Tango’s, Jazz maar ook bekende rock- en 
popnummers op plezierige wijze en volledig akoestisch 
worden vertolkt. In 2010 verscheen hun eerste album 
‘Tribute to ABBA’.

Uitgebreide informatie en kaartverkoop is te vinden op 
www.jazztime.nl.

Europese Jazz, Fusion en Funk 
Jazz. Naast genoemde bands krijgt 
ook Nederlands toptalent de kans 
zich te presenteren op Jazztime 
at the Keppel Castle. Onder meer 
de Joris Posthumus Band met Tom 
Beek en de Daniel Clason Band 
met souldiva Ntjam Rosie maken 
hun opwachting. Overige bands die 
reeds gecontracteerd zijn, zijn Greta 
Holtrop, de Charlestown Jazzband 
uit Nijmegen, de Tinez Roots Club, 
het Thomas Baggerman Trio die onder 
meer Django Reinhardt muziek ten 
gehore brengt, de bekende boogie en 
blues pianist Martijn Schok en de Jajem 
Rockaholics uit Hummelo die worden 
bijgestaan door artiesten met wereldbekendheid. Aanvul-
lingen op de line-up worden direct vermeld op de website.

Exclusieve, swingende After Party
Op zaterdagavond wordt een exclusieve After Party 
gehouden in de VIP loungetent. Diegenen die een kaartje 
weten te bemachtigen gaan deze avond helemaal los bij 
artiesten als Martijn Schok, één van de beste Boogiewoo-
gie pianisten ter wereld en Tina Tandler, briljant saxofo-
niste en allround artieste uit Berlijn. Samen met de Jajem 
Rockaholics brengen zij de tent tot ongekende muzikale 
en swingende hoogte. Voor deze avond is echter een 
beperkt aantal kaarten beschikbaar. 

Mezzoforte, Eva Cortés, Joris Linssen, 
Lils Mackintosh en het Gran Pri String 
Quartet
Voor Jazzkenners behoeven deze muzikale grootheden 
wellicht geen introductie, maar enige achtergrondinforma-
tie over deze muzikanten geeft het bijzondere en internati-
onale karakter aan van dit festival. Uitgebreide biografi eën 
van de bands staan vermeld op de website.
De wortels van Mezzoforte liggen in IJsland. Op een 
middelbare school in Reykjavik vinden de bandleden 
Fridrik Karlsson (1960, gitaar) Eythór Gunnarsson (1961, 
toetsen), Jóhann Ásmundsson (1961, bas) en Gunnlaugur 
Briem (1962, drums) elkaar in een gezamenlijke passie 
voor Jazz en Fusion muziek. Later voegt ook Kristinn 
Svavarsson (saxofoon) zich bij de band en inmiddels ook 
Bruno Mueller (gitaar). 
Zij zijn nog tieners wanneer het lied Garden Party een 
internationale hit wordt. Twaalf albums en dertig jaar later 
toeren de bandleden nog even fris, energiek en creatief de 
wereld over.
De Spaanse, overigens in Honduras geboren, Eva Cortés, 
wordt nu al gezien als één van de meest belovende, jonge 
componisten van de Jazz scene in Spanje. In haar laatste 
en zeer persoonlijke album wordt duidelijk naar welke mu-
ziekstijl haar hart het meest uitgaat; Jazz. Voor het eerst 
wordt een aantal nummers ook in het Engels gezongen. 
Eerder verschenen al de albums ‘Como Agua Entre los 
Dedos’ en ‘El Mar de mi Vida’.
Caramba is een kruispunt van wegen. Zanger/presentator 
Joris Linssen en akoestisch folkpoptrio the Bald & the 
Beautiful ontmoeten elkaar in 1998. Joris Linssen zingt 
al sinds jaar en dag in bands. Hij studeerde enige tijd in 
Mexico en beschouwt dat als zijn tweede vaderland. Al in 



ZATERDAG 2 JUNI 
ZONDAG 3 JUNI 2012

• Joris Posthumus & Band ft. Tom Beek (Nederland)

• Gran Pri String Quartet (Rusland)

• Joris Linssen met Caramba (Nederland)

• Lils Mackintosh & band (Nederland)

Dagomlijsting

• Charlestown Jazzband (Nederland)

• Martijn Schok (Nederland)

• Greta  Holtrop (Nederland)

• Jajem Rockaholics (Nederland)

• Tina Tandler (Duitsland)

www.jazztime.nl www.jazztime.nl
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• Daniel Clason band ft. Ntjam Rosie (Nederland)

• Tinez Roots Club (Nederland)

• Eva Cortés & Band (Spanje)

• Mezzoforte  (IJsland)

Dagomlijsting

• Thomas Baggerman Trio (Nederland)

• Martijn Schok (Nederland)

• Greta  Holtrop (Nederland)

• Jajem Rockaholics (Nederland)

• Tina Tandler (Duitsland)

Zaterdag 2 juni 2012
12.00 uur - 18.30 uur
Festivalterrein geopend vanaf 10.30 uur

Zaterdag 2 juni 2012 After Party
20.00 uur - 24.00 uur
ViP tent open 19.30 uur

Zondag 3 juni 2012
14.00 uur - 20.30 uur
Festivalterrein geopend vanaf 12.30 uur

Dagprogramma zaterdag         € 20,-
Dagprogramma zondag           € 20,-  

Zaterdagavond After Party                     € 10,-
Zaterdag dagprogramma in combinatie met After Party    € 25,-

Passe-partout (voor het gehele zaterdag– en zondagprogramma) € 35,-

Prijzen zijn excl. reserveringskosten van € 2,50 per ticket.

Informatie verkoop kaarten en VIP arrangementen uitsluitend via website.

www.jazztime.nl www.jazztime.nl
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Kippen zijn een belangrijk onderdeel van het levend erfgoed van ons land. Erfgoed dat alleen in stand kan blij-

ven dankzij fokkers, en natuurlijk vooral door jonge fokkers. Henkjan Garretsen is zo’n gedreven jonge fokker. 

Vele jaren legt hij zich al toe op het fokken van een bijzonder ras: de Nederlandse Sabelpootkriel. En niet zonder 

succes, hij behoort tot de topfokkers van ons land!

Henkjan Garretsen
Kleurrijke fokker met kleurrijke topkippen! 

In een recent verschenen interview met Henkjan Garretsen (20) 

in de speciale kippenbijlage van het tijdschrift Levende Have 

zegt hij: ‘Het fokken van kippen hoort bij me, en het hok staat 

niemand in de weg’. Dat het bij hem hoort merken we direct. Op 

een enthousiaste en gedreven wijze vertelt hij over zijn passie.

Als jongetje van amper zes jaar bezoekt hij, samen met zijn vader, 

diervoederproducent Herman Garretsen van Garvo Diervoeders 

in Achter-Drempt, een tentoonstelling. Hij raakt in de ban van 

kippen, in het bijzonder van de Nederlandse Sabelpootkriel. 

Van topfokker Joop Hageman uit Didam krijgt hij op 9-jarige 

leeftijd zijn eerste krielen. Hageman is tot op de dag van vandaag 

de grote leermeester en inspirator van Henkjan. Hij is degene van 

wie hij zijn eerste kippen koopt en aanwijzingen krijgt voor het te 

bouwen hok.

De aanloop naar het succes
Hobbykippen zijn natuurlijk voor een jongen op de basisschool, 

waar bijna alle jongens voetballen, niet erg cool. Als je dan ook 

nog liever gaat turnen dan voetballen, dan ben je anders dan de 

anderen. Ook een enthousiaste spreekbeurt brengt hierin weinig 

verandering. Henkjan neemt dit echter voor lief en kiest zijn 

eigen weg, en met veel succes.

Hij begint met een haan (Sam) en twee hennen. Sam wordt de 

godfather van zijn fokactiviteiten, opgevolgd door ‘kleinzoon’ Sja-

kie. Jaarlijks worden de eieren geraapt en via de broedmachine 

uitgebroed. Dan volgt voor Henkjan het moeilijkste onderdeel 

van zijn hobby. Er moet een keus gemaakt worden welke kuikens 

worden toegevoegd aan zijn stam. Kiezen op basis van belang-

rijke uiterlijke kenmerken, zoals de kleur, de stand en kleur van de 

poten en de kam. Een groot deel van de kuikens komt niet door 

deze keuring. In een later stadium worden nog de tekening en 

de veren bekeken. Bij dit hele proces ondervindt hij nog steeds 

steun van Joop Hageman. 

Uiteraard geeft Henkjan aan dat bij het fokken van de ideale kip 

ook het voedsel van grote betekenis is. De glans van de veren 

en de kleur van de kam worden mede bepaald door de voe-

dingsstoff en. Henkjan specialiseert zich in de kleur porselein.

Al deze zorg en verzorging leiden er toe dat Henkjan vol 

vertrouwen meedoet aan de eerste tentoonstellingen. Op vele 

onderdelen worden zijn Sabelpootkrielen beoordeeld en doet 

hij zijn voordeel met de opmerkingen van de jury. En niet voor 

niets. Op 12-jarige leeftijd wordt hij in 2004 met Sjakie Neder-

lands kampioen! Hij blijft zijn leermeester Hageman voor. Een 

kleine geldprijs, maar vooral een grote glanzende beker vallen 

hem ten deel. Uiteraard is er ook uitgebreide aandacht in de 

krant. Het is het begin van een jarenlange periode van toppres-

taties. Tot op de dag van vandaag is Henkjan nog jaarlijks op 

het erepodium te vinden, altijd bij de top drie van ons land. Zijn 

prijzenkast puilt inmiddels uit en is indrukwekkend.

Actief bestuurslid
In de beginjaren was hij onder al die volwassenen de enige 

jonge fokker. De laatste jaren zijn er enkele jeugdigen bijgeko-

men. Thans zijn er bij de 60-jarige Nederlandse Sabelpootclub 

(100 leden) ongeveer vijf jeugdleden.

Ook binnen de Nederlandse Sabelpootclub is Henkjan natuur-

lijk niet onopgemerkt gebleven. Sinds 2010 is hij lid van het 

bestuur en verantwoordelijk voor het jeugdbeleid, de pr en 

Tekst: Rinus G.M. Rabeling

Foto’s:  Pluimveemuseum Barneveld, 

Wim van Hof
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de website. Hij is zelfs op zijn jonge leeftijd plaatsvervangend 

voorzitter. Hoe bijzonder: plaatsvervanger van voorzitter Joop 

Hageman, zijn leermeester. 

Twee passies die blijven 
Na de fl auwe opmerkingen op de basisschool en daarna 

tijdens drie jaar Ludgercollege, heeft hij zijn middelbare school 

afgerond op de Vrijeschool in Zutphen. Daar krijgt hij voor het 

eerst de waardering van zijn leeftijdgenoten en leert hij zichzelf 

te zijn. Nog steeds heeft hij veel contact met klasgenoten uit 

die periode. In de schaarse vrije tijd trekt hij regelmatig het 

land in om diverse feestjes en etentjes van vrienden en vrien-

dinnen van de Zutphense Vrijeschool te bezoeken. Zij volgen 

bijna allemaal opleidingen elders in ons land, maar de hechte 

band is gebleven.

De Nederlandse Sabelpootkriel

De Nederlandse Sabelpootkriel heeft een opvallende 

been- en voetbevedering. Zij komen in 19 kleuren 

(kleurslagen) voor. De oudste en meest bekende 

kleur is porselein, daarbij is sprake van een combina-

tie van drie kleuren op een veer.

Het is aannemelijk dat de voorouders van het ras in 

de 16e of 17e eeuw vanuit Oost-Azië naar ons land 

zijn meegekomen. Bekende schilders, o.a. Jan Steen, 

Adriaan van Utrecht en Melchior d’Hondecoeter, zijn 

de eersten die de kippen op doek hebben vastge-

legd. Vanaf 1905 is er echt sprake van een Neder-

landse Sabelpootkriel door opname in de Standaard 

van de NHC (Nederlandse Hoender Club).

Nederlandse Sabelpootkriel, door Cornelis S.Th. van Gink 

(afbeelding Pluimveemuseum Barneveld)

Henkjan geniet van zijn kippen, toch is het fokken op dit 

moment een beetje op de tweede plaats gekomen en is zijn 

studie even belangrijker. Hij studeert Technische bedrijfskunde 

op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Veel van wat hij 

hier leert ziet hij terug in het bedrijf van zijn ouders. Met veel 

plezier is hij in zijn vrije tijd dan ook actief ‘op de Möl’. Op zater-

dag kan men hem altijd aantreff en bij de verkoopafdeling.

Ook het turnen is gebleven. Nog steeds is hij wekelijks te 

vinden in de Hessenhal en leeft hij aan diverse toestellen zijn 

tweede passie uit. Hij hoopt dat De Sperwer nog vele jaren 

een bijdrage levert aan de sportcultuur in onze regio en wil 

daar graag zijn steentje aan bijdragen.

Wat ook zal blijven is de twee-eenheid Henkjan en de Neder-

landse Sabelpootkriel, een combinatie die  staat voor kwaliteit!
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Garage Kleine & Zn B.V. | Nieuwstraat 3  
6981AH Doesburg | T. 0313-472365 | F. 0313-475829  

info@renaultkleine.nl | www.autodoesburg.nl

TIMMERWERKEN - VERBOUW - ONDERHOUD

BOUWONDERNEMING

M. LEISINK
Strengsche Veld 25

6996 DK Drempt

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

Maurice Leisink

 

Dorpsstraat 4 – 6999 AC – Hummelo –  tel. 0314-381674 
info@autobedrijfoverbeek.nl     www.autobedrijfoverbeek.nl 
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offerte aan:
                                                      
06 - 51 330 743 of 
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In onze serie Groeten uit … dit keer een prentbriefkaart van 

omstreeks 1915. Een fraaie afbeelding van de herenboerderij 

Runsvoort, gelegen aan de Zelhemseweg 8 te Hummelo. Gezien 

de nog kale bomen zal het een foto zijn uit het vroege voorjaar. 

Op de voorgrond poseren drie dames, warm gekleed, voor de 

fotograaf. Een bijzonderheid is dat we precies weten wie het zijn. 

Het zijn de drie zussen Breukink. Van links naar rechts Grada Breu-

kink (eertijds gehuwd met dokter Bos in Laag-Keppel), Geziena 

Breukink (van Villa Breukink aan de Keppelseweg te Hummelo) 

en Bertha Breukink (gehuwd met Gerrit Tenkink, eigenaar van 

Runsvoort en de eerste bewoner van Villa Zuylenkamp aan de 

Dorpsstraat in Hummelo).

Boerderij Runsvoort is een bijzondere boerderij. Het uiterlijk en 

de omvang wijken nadrukkelijk af van de boerderijtraditie in 

onze omgeving. Het ademt de sfeer van een scholtenboerderij 

uit de omgeving Winterswijk.

In 1982 heeft de Stichting Historisch Boerderij Onderzoek (des-

tijds te Arnhem) de boerderij opgemeten en volledig in kaart 

gebracht. De samenvatting van het verslag door Leendert van 

Prooije geeft een aardig beeld van de situatie rond de Runsvoort. 

Van  de informatie in dit verslag hebben wij uiteraard dankbaar 

gebruik gemaakt voor deze bijdrage.

De Runsvoort en haar bewoners

De boerderij Runsvoort aan de Zelhemseweg 8 in Hummelo is, 

grotendeels gelijk aan haar huidige vorm, gebouwd in opdracht 

van J.G. Breukink.

Johan Gerhard Breukink werd geboren in Hummelo op 

11 februari 1827 als zoon van bierbrouwer Jan Breukink en 

Engelina Derkjen Gar(re)tsen, de enige dochter van bierbrouwer 

Engbert Garretsen. Jan Breukink, geboren op 11 januari 1790 te 

Steenderen, vestigt zich op 1 juni 1817 in de gemeente Hum-

melo. Vermoedelijk trouwt hij ook rond die datum met Engelina 

Gartsen, (geboren 11 december 1798 en overleden 2 juli 1875 te 

Hummelo). Naast het brouwen van bier, zet Jan Breukink ook het 

landbouwbedrijf van zijn schoonvader voort, op de vele gronden 

die deze had nagelaten.

Vader Jan Breukink kwam op 13 maart 1857 te overlijden. Na ver-

deling van de boedel komt zoon Johan Gerhard in het bezit van 

een aantal percelen grond. Op 10 augustus 1857 ruilt hij een deel 

Boerderij Runsvoort 
bij Hummelo

Groeten uit…

Als we vanuit Hummelo richting Zelhem rijden, zien we in de scherpe bocht bij boerderij 

Maloi Jaroslawitz, rechts de statige herenboerderij Runsvoort. Een imposant gebouw met 

een bijzondere geschiedenis en een naam die vele eeuwen oud is. Het is sinds 

mensenheugenis de basis van het landgoed Runsvoort en Breukinkheide.

Tekst: Rinus G.M. Rabeling

Foto’s: collectie Rinus G.M. Rabeling, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Wim van Hof

De Runsvoort omstreeks 1915.

Op de voorgrond de zussen 

Grada, Geziena  en Bertha 

Breukink 

(collectie Rinus G.M. Rabeling)
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van zijn erfdeel met dat van zijn broer Egbert. Tot de onroerende 

zaken die Johan Gerhard Breukink daarmee in zijn bezit krijgt, 

hoort ‘De Hofstede, Runsvoort genaamd, met aangelegen bouw- 

en weiland’. Dit geheel bestond uit 18 kadastrale percelen. 

In 1857, vermoedelijk in de zomer, laat Johan Gerhard Breukink 

de bouw aanbesteden van een ‘Woonhuis met aanhoorige 

gebouwen’, de huidige boerderij Runsvoort. Voorafgaande aan 

de aanbesteding werd een bestek opgesteld, met daarin onder 

andere de voorwaarde dat de ‘keuken, slaapkamer, kelder en 

privé, in een staat zijn om bewoond te worden op de 1e juli 

1858’. Deze voorwaarde werd waarschijnlijk opgenomen met 

het oog op het voorgenomen huwelijk tussen Johan Gerhard en 

Bernarda Hendrika Tenkink. Na haar trouwen vestigde laatstge-

noemde zich op 16 juli 1858 in de gemeente Hummelo in het 

nieuw gebouwde huis met huisnummer A 227. Overigens is de 

huisnummering van Runsvoort vele malen gewijzigd. Naast A 

227 zijn ook gebruikt: A 199, A 170, A 172, A 176, A 183, A 158, 

A 165, A 165 (a en b), A 235 (a en b) en A 258. Vanaf 1 januari 

1961 werd het Zelhemseweg 8. De reden hiervan is door mij niet 

achterhaald. De a en b nummers hebben te maken  met dubbele 

bewoning in de periode 1910-1929. 

Bernarda Hendrika Tenkink werd op 25 juli 1836 geboren in Win-

terswijk en stamde uit een familie van vooraanstaande Winters-

wijke scholteboeren. Het lijkt aannemelijk dat de contacten met 

de familie Tenkink en de mogelijke bezoeken van Johan Gerhard 

aan Winterswijk van invloed zijn geweest op de ‘scholtenboerde-

rij-uitstraling’ van Runsvoort.

Het echtpaar Breukink-Tenkink kreeg 6 kinderen: vijf dochters 

en één, als eenjarig kind gestorven, zoon. De beide echtelieden 

woonden tot hun dood op de boerderij Runsvoort, samen met 

twee van hun dochters en een aantal personeelsleden. Johan 

Gerhard overleed op 1 april 1900 en Bernarda een klein jaar later, 

op 5 februari 1901. 

De gezusters Breukink blijven nog tot 1904 op de boerderij wo-

nen. Op 30 juni van dat jaar wisselen zij met hun zuster Egbarta 

Wilhelmina van woning.

Egbarta (geboren 8 juni 1864) was op 27 september 1893 in 

Hummelo gehuwd met een volgende telg van de Winterswijkse 

scholtenfamilie Tenkink: Gerrit Tenkink (geboren 13 juni 1865) en 

woonde met haar gezin in villa De Zuylenkamp in Hummelo. Dit 

werd verruild met de Runsvoort en de twee gezusters kwamen 

in de villa aan de Dorpsstraat te wonen. In december 1910 

keerde de familie Tenkink-Breukink weer terug naar ‘De Zuylen-

kamp’. Het echtpaar kreeg 8 kinderen: 5 zoons en 3 dochters. Drie 

zonen overleden echter vlak na hun geboorte, terwijl één zoon 

op 14-jarige leeftijd overleed. In 1910, bij het verlaten van de 

boerderij hadden zij 5 kinderen: de kort daarna overleden zoon 

Bernard Hendrik, zoon Egbert Willem en de dochters Egbarta 

Wilhelmina, Johanna Derkje en Aleida Johanna. Gerrit Tenkink, 

overleed te Hummelo op 4 maart 1934; Egbarta op 20 juni 1942 

eveneens te Hummelo.

Tussen 1910 en 1941 werd de boerderij bewoond door mi-

nimaal zeven, elkaar opvolgende bedrijfsleiders en huurders. 

Huurders waren o.a. Cornelis des Bouvrie (1911) en Abram 

Kloos (1915). Landbouwer op de Runsvoort zijn o.a. geweest: 

Johan Gerrit Boland (1910), Derk Jan Hekkert (1913), Willem 

Wielheesen (1918) en van 1929 tot 1941 Bartus Logtenberg. De 

huurders tussen 1922 en 1929 zijn onbekend.

Op 28 januari 1941 verlaat zoon Egbert Willem Tenkink (gebo-

ren op 5 juni 1902) villa De Zuylenkamp en keert terug op de 

Runsvoort. Egbert Willem was in 1939 in het huwelijk getreden 

met Hermina Maria Breukink (geboren te Utrecht op 6 maart 

1898 en overleden te Hummelo). Zij was eerder gehuwd met 

J.F.A. Slothouwer. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Willem Tenkink een van 

de Hummelose gijzelaars die, naar aanleiding van het doorhak-

ken van kabels van de Duitse Wehrmacht, eerst naar Kamp 

Schoorl en later naar concentratiekamp Leusden werden ge-

bracht. Op 23 september 1941 keerden de gijzelaars weer terug.

Na het overlijden van Hermina Tenkink op 5 januari 1984 en 

dat van Egbert Willem Tenkink op 5 december 1988, komt de 

Runsvoort in het bezit van de familie J. Slothouwer. De heer 

Slothouwer was een zoon uit het eerste huwelijk van Hermina 

Maria Breukink.

De boerderij

Het bestek en de voorwaarden met betrekking tot de bouw zijn 

bewaard gebleven, de bouwtekeningen helaas niet. In het be-

stek worden alle te gebruiken bouwmaterialen zeer nauwkeurig 

beschreven. Ook is er een zeer dwingende planning, hetgeen 

zoals gezegd waarschijnlijk te maken heeft met de datum van 

het aanstaande huwelijk.

De verschillende voorwaarden gaan vergezeld van boeteclau-

sules, zodat na overtreding sancties tegen de aannemer geno-

men kunnen worden. Er mocht bijvoorbeeld op of bij het werk 

geen sterke drank worden gebruikt. Elke keer dat drankgebruik 

werd geconstateerd, ging er vijf gulden van de aanneemsom 

naar de diaconie van Hummelo. Op 1 juli 1858 moest de gehele 

bouw gereed zijn!

In het bestek worden voor het bedrijfsgedeelte van de boerde-

rij, het midden- en achterhuis, de volgende ruimten genoemd: 

in het middenhuis: melkkelder, meidenkamer, karnhuis, privé, 

gang, keuken en zolder; in het achterhuis: aardappelkelder, 

rosmolen, privé, kalverenhok, twee knechtskamers, paardenstal-

len, tuigkast, twee koestallen, vaaltstal, varkenshokken, washuis, 

koeken- en meelkamer, voedergang en bergplaats. 

Helaas is het mechaniek van de rosmolen in de twintiger jaren 

van de vorige eeuw verdwenen.

Op kadastrale kaarten zien we ten zuidoosten van Runsvoort 

de eerder genoemde oorspronkelijke Hofstede Runsvoort, een 

boerderij met onderschoer. Na de bouw van het nieuwe Runs-

voort is het een tijd lang als opslagplaats in gebruik geweest en 

uiteindelijk in 1861 afgebroken. Bij de afbraak is een aanwezige 

gevelsteen uit 1820 bewaard gebleven en ingemetseld in de 

later gebouwde wagenschuur. Dit jaartal hoeft niet te wijzen 

op het oorspronkelijke stichtingsjaar van de boerderij, maar kan 

ook te maken hebben met b.v. de verstening van de wanden in 

dat jaar. Een bebouwing onder de naam Runsvoort is in ieder 

geval veel ouder, daarover later meer.
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Boven de deur van het achterhuis bevindt zich een sluitsteen 

met inscriptie IGB BHT 1858, en herinnert aan de stichting van de 

boerderij en aan Johan Gerhard Breukink en Bernarda Hendrika 

Tenkink.

Achter het monumentale woonhuis stonden oorspronkelijk drie 

grote geschakelde schuren. Omstreeks 1990 zijn twee van deze 

schuren afgebroken. Het complex is toen ook uitgebreid gereno-

veerd en gerestaureerd.

Bedrijfsvoering, personeel en landgoed

De nadruk bij de bedrijfsvoering heeft hoofdzakelijk op de vee-

teelt gelegen en in mindere mate op de landbouw. In de tijd van 

Johan Gerhard Breukink werden 10 à 12 melkkoeien gehouden, 

naast ongeveer 24 stuks jongvee en een aantal guste koeien. In 

het voorjaar werd de veestapel uitgebreid met 40 à 50 vetwei-

ders die op de veemarkten in de omgeving werden verkocht. 

Naast rundvee waren er een stuk of 10 zeugen met uiteraard een 

wisselend aantal biggen. Vijf paarden zorgden voor de nodige 

trekkracht, vier zware paarden voor het landbouwwerk en een 

lichter paard voor de koets. Voorts waren er nog wat kippen en 

experimenteerde men met enkele schapen.

Er was ongeveer 85 ha grond in gebruik, 70 ha als weiland en 

15 ha als bouwland. Op dit bouwland werd rogge, haver, gerst, 

voederbieten, stoppelknollen en aardappelen verbouwd.

In 1858 komen er drie meiden en drie knechten op de Runsvoort 

te werken. Bij het raadplegen van het bevolkingsregister zien we 

dat er tot 1904 totaal 15 inwonende knechten en 33 inwonende 

meiden staan ingeschreven. Waar deze knechten en meiden 

vandaan kwamen is niet bekend. Ook een overzicht uit latere 

tijden ontbreekt. Wel vinden we in Het Nieuws van den Dag in 

1943 en 1944 een drietal advertenties van mevrouw Tenkink van 

de Runsvoort: “Gevr. Te Hummelo (Gld.) tegen 1 Febr. In gezin v. 

3 pers. Flinke dienstbode v.d.e.n., goed kunn. koken en werken, 

v.g.g.v. Hulp 2e meisje tot 3 u. aanw. Zich aanm. of br. aan Mevr. 

Tenkink, De Runsvoort, Hummelo.” (v.d.e.n. = voor dag en nacht; 

v.g.g.v. = van goede getuigen voorzien. RR)

De laatste dienstbode op Runsvoort is bij velen van ons nog 

goed bekend: Gerda Veldkamp-Migchelbrink. Zij heeft vanaf 

1941 op de Runsvoort gewerkt en tot het laatst Willem Tenkink 

verzorgd.

De boerderij Runsvoort is eigenlijk altijd het hart geweest van het 

Landgoed Runsvoort. Tot dit landgoed behoorde naast het agra-

rische deel ook het bijzonder fraaie natuurgebied Breukinkheide, 

totaal 70,8 ha groot.  Het is een zeer fraai en goed onderhouden 

gevarieerd bosgebied, waar maar liefst 14 houtsoorten te vinden 

zijn. Het is een belangrijk broedgebied voor vele vogelsoorten. 

Bijzonder is dat een groot deel van het hout dat gebruikt werd bij 

de bouw van de Runsvoort in 1858 uit dit gebied afkomstig is. 

In deze tijd een dergelijk natuurgebied optimaal onderhouden 

is geen sinecure. Om het gebied toch in zijn kwaliteit en voor de 

gemeenschap te kunnen behouden, is het onlangs overgedra-

gen aan het Geldersch Landschap en de Geldersche Kasteelen.

Runsvoort in vroeger tijden

Zoals al aangegeven, is de Runsvoort in 1858 gebouwd in de 

nabijheid van een oudere hofstede Runsvoort en betrof dit een 

karakteristieke boerderij met onderschoer. Hoe oud deze boer-

derij is weten we niet. In archieven is er in 1669, 1706, 1708, 1774, 

1787, 1792 en 1798 sprake van katerstede de ‘Kleijne Runsvoort’. 

Dit duidt erop dat er ook een (Groot) Runsvoort zou moeten 

zijn geweest. In 1681, 1693, 1711, 1714, 1723, 1799, 1800, 1804 

vinden we inderdaad vermeldingen van deze naam. Wel in wis-

selende spelling: Rundsvoort, Rundvoord, Rundvoort en Runds-

foort. In 1681 en 1715 is er sprake van een combinatie met een 

tweede, mogelijk oudere, naam: Juland ofte Rundsvoort (1681) 

en het Juwland of het Rundvoort. De naam Julandt vinden we 

ook nog een keer in 1678.

Over het algemeen wordt aangenomen dat de naam is afgeleid 

van de combinatie voorde en rund, een doorwaadbare plaats 

door een beek of rivier voor runderen. We zien dit bijvoorbeeld 

ook in de namen Coevorden (voor koeien) en Oxford (voor os-

sen). Op de verpondingskaart van 1810 komt Runsfoort voor als 

de naam van een beekje.

Het naamsbestanddeel is echter nog veel ouder. Bij en in de 

omgeving van de Runsvoort is vele eeuwen tol geheven. De 

oudste vermelding hiervan dateert zelfs van 1403. In de reke-

ning van de hertog genoemd als ‘het wegelde op den Runtgaer 

to Hummel’; vanaf 1415 gewijzigd in Runtfoirt, en vervolgens 

Runs- of Ronsfoirt te Hummel. Er was toentertijd ook sprake van 

een Runtsvoertsche strate en een bouwland Runtsvortslach.

De tol is in al die eeuwen een aantal keren verplaatst. Onder 

andere naar het Wapen van Heeckeren (destijds de Nieuwe 

Herberg, 1756) en het laatst naar de Wittenbrink.

Bronnen:

- Boerderij Runsvoort te Hummelo, opmerkingen naar 

   aanleiding van SHBO-opmeting 601, door L.A. van Prooije;

-  Het Nieuws van den Dag, 1943 en 1944;

-  Gelders Archief, Arnhem;

-  Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem;

-  Reizen is tol betalen, door J.W. van Petersen;

-  Database Genlias;

-  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort;

 - Mooi Gelderland, uitgave Geldersch Landschap en 

   Geldersche Kasteelen.

De Runsvoort in 1965. Op het balkon Gerda Veldkamp-Migchelbrink, 

rechts zijn de twee inmiddels afgebroken schuren nog zichtbaar 

(foto Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort).
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Hummelo rocks!
Twee generaties muzikanten over 
rockmuziek van eigen bodem

Hummelo rocks. Dat kan niemand ontgaan. Je hoeft geen liefhebber te zijn om te weten dat Normaal en Jovink 

en de Voederbietels landelijk bekend zijn als vlaggendragers van rockend Hummelo. De nieuwe generatie met Hik 

en Jajem heeft inmiddels ook een eigen plek op het podium veroverd. Maar al in de jaren zestig was de voormalige 

gemeente Hummelo en Keppel vruchtbare grond voor rockmuziek. Twee generaties aan het woord: grondleggers uit 

de sixties en een afvaardiging van de jeugd van tegenwoordig. 

Bijna niemand kent nog de Maffi  ck Association. Toch is het histo-

risch gezien voor Hummelo en Keppel een belangrijk gezelschap

geweest. Waarschijnlijk was dit het eerste lokale rockbandje,

waarin onder andere Henk Kosstede speelde – de voormalig

voorzitter van H en K en later bestuurslid van HC’03 – én de veel

te vroeg overleden Jan van Os, die als Dr. John from Oxx een

regionale muzieklegende werd.

Dankzij verhalen van zijn vader kent Niels Gosselink die band wel.

De drummer van Jajem weet dat hij zijn liefde voor het rock-’n-roll 

leventje niet van een vreemde heeft. De Gosselinks en Jan van 

Os waren indertijd buren van elkaar in Hoog-Keppel en pa Bart 

ging in die dagen als roadie met de Maffi   ck Association op stap. 

Zelf zette Niels zijn eerste stappen op het muzikale pad overigens 

bij muziekvereniging Olden-Keppel waar hij leerde trommelen. 

Ook medebandlid en rockaholic Dimitri ‘Bun’ Vlake begon bij de 
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cks!
Tekst: Gerard Menting

Foto’s:  Harold Pelgrom, eigen collectie 

Wim Smit, eigen collectie Gerard Menting

muziek; in zijn geval De Eendracht in Hummelo. ‘Ik zat er eigenlijk 

vooral bij omdat je dan op dinsdag en woensdag met de kermis 

vrij kreeg van school.’

Vriendengroep
Jajem is een van de bands die tot ver buiten de gemeentegren-

zen van zich laat horen. Samen met Hik maken ze deel uit van de

jongste generatie muzikale helden, ook al hebben ze inmiddels

al heel wat speeluren op de teller staan. Met de bijbehorende

avonturen zo blijkt, als we bij ‘FF naar Steef’ wetenswaardigheden

op een rijtje zetten. Om de ronde tafel: Niels Gosselink, Dimitri

Vlake en Sebastiaan Klaassen. Hik vierde nog niet zo lang gele-

den het 12½-jarig bestaan, Jajem is net even wat jonger. Met 

de helden van Jovink en de Voederbietels hebben beide bands 

gemeen dat ze zijn ontstaan uit een vriendengroep. ‘We kenden 

elkaar allemaal van H en K’, vertelt Dimitri.

Bandlid Sebastiaan Klaassen van Hik vult aan: ‘Dat is denk ik ook

de reden waarom deze bands zo lang bij elkaar blijven, met

weinig wisselingen. Ook als de band er niet zou zijn, zouden we

een vriendenclub blijven.

Niels: ‘Jongens gingen studeren, zwierven over het land uit, maar

ieder weekend kwamen ze vanuit Den Haag, Groningen en

Utrecht terug om te repeteren. Daarom doen ze natuurlijk ook zo

lang over die studie!’

Inspiratiebron
Bovendien is Hummelo een bijzondere omgeving om te wonen,

dat laat je niet zomaar los. Voor Normaal zijn de mensen, de

omgeving, de gewoontes en de sterke verhalen altijd een inspi-

ratiebron voor hun liedjes gebleven. Teksten maakt Bennie Jolink

al vele jaren samen met Bennie Migchelbrink. Deze inwoner van

Doetinchem, die in zijn jongere jaren vanuit Langerak kind aan

huis was in Hummelo en Keppel, zat in de jaren zestig al achter

het drumstel. 

Vroeg in de jaren zeventig drumde Migchelbrink een aantal jaren 

in Changed. Daar vormde hij een tandem met bassist Wim Smit, 

slager te Hummelo. Nu zitten ze bij De Gouden Karper in het café 

samen aan tafel met voor hen allerlei knipsels en foto’s die al snel 

de ene anekdote na de andere oproepen.

Voordat ze samen speelden, bestond er al een bluesband 

Changed. Maar in blues was niemand meer geïnteresseerd, kijkt

Wim Smit terug. Hij is al vanaf zijn twaalfde bezig met muziek.

Aanvankelijk woonde hij nog in Doetinchem en kwam met de

bus naar Hummelo. Dat was begin jaren zestig. ‘Ik ging veel om

met de jongens uit het dorp. Onder hen ook Ben Jolink, die veel

belangstelling had voor de Fender versterker en de heftige gitaar

die ik had gekocht. De versterker gebruikten we ook om de 

pickup op aan te sluiten om plaatjes te draaien. Soms tot ergernis

van moeder Jolink, die dan de stoppen eruit draaide.’

Opvallende muzikanten

Een van de opmerkelijkste Hummelose muzikanten was Terry 

Gordon. De Ier woonde een tijdlang in de Achterhoek en scoorde in die 

tijd een nationale hit met een vrolijk lied vol onzintekst: Skiddilly. In de 

laatste twee edities van de 3FM-actie Serious Request kwam het lied re-

gelmatig langs.  ‘O, daar komt dat dus vandaan’, reageert Wim Smit, die 

één van de studiomuzikanten was die het plaatje indertijd inspeelde. 

Nog regelmatig krijgt hij van de auteursrechtenorganisatie Buma-Stem-

ra wat centen overgemaakt omdat het liedje nog altijd wordt gedraaid.  

Paul Kemper, nu wonend in Laag- Keppel, maakte in de tijd dat hij in 

Doetinchem woonde  deel uit van Thresholt. Dat was begin jaren ze-

ventig een band die veel jongeren inspireerde ook wat in de muziek te 

gaan doen. Ze traden veel op;  ook in (toen nog) Zaal Schreurs in Hoog-

Keppel en in Hummelo. Zijn broer Dick en zanger Bert Heerink speelden 

later over de hele wereld in de band 

Vandenberg. Drummer Jan Mourik 

hoorde je later bij de Steakers en de 

Oxxband. Paul zelf maakte naam bij 

Normaal en bij Boh Foi Toch. Maffi  ck 

Association is de naam van een van 

de oudere bands, waar niet alleen 

Jan van Os (Hoog-Keppel) zijn eerste 

schreden op het muziekpad zette, 

maar ook  Henk Koststede deel van 

uitmaakten.  Andere bandleden 

waren Johnnie Klein Esselink, Karel 

Eskes, Coen Eenstroom en Hans Aal. 

v.l.n.r.: Wim Smit, Sebastiaan Klaassen, 

Dimitri Vlake en Bennie Migchelbrink.
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Hengelo

Vordenseweg 84

7255 LE Hengelo Gld

0575-46 16 22 

Geniet van uw nieuwe badkamer

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

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

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

Gotink Installatie Molenenk 6 7255 AX Hengelo (Gld.)   

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

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

Webcreatie en Pc onderhoud

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

. bemuco .n l

www.bemuco .n l
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Band Jajem Band Hik Buzzgroup (links: Bennie Jolink)

Platencollectie
De muzikale kennis van Bennie en Wim kreeg een flinke impuls

toen ze een platencollectie erfden van Gerrit Dun – zoon van

dominee Dun – nadat deze was verongelukt. Gerrit had een

tijdlang in Amerika gewoond en veel Amerikaanse versies van

lp’s verzameld, bijvoorbeeld van The Pretty Things en The Rolling

Stones. ‘Later hadden we in de pastorie een beatclubje, waar Ben

elke bijeenkomst opfleurde met schilderingen op behangpapier.’

Wim maakte deel uit van de eerste lichting rockbandjes in Doe-

tinchem, zoals Gelly and his Moonlight Rockers, Jungle Rhythms,

Bob Group 99 en Buzzgroup Act. In beide laatste bands is Bennie

Jolink als zanger actief geweest. Van Bob Group 99 was hij ook

nog manager. Een andere Hummeloër, Sjoerd Engelsman, zong

ook in beide bands.

Lang hebben deze bands niet bestaan. Wim begon in 1970 met 

Changed. Bennie Migchelbrink kwam er als drummer bij en met 

Jan van Os als bassist werd een ‘oosterse’ koers ingeslagen, die ze 

zelf vrije underground noemden. ‘Dat was in de tijd dat je het

publiek ook niet zag. Ze zaten en lagen op de grond waar ze het

een en ander rookten en dronken’, vertelt Bennie Migchelbrink.

Hij drumde voor die tijd in Silvery Moon, een bandje met ac-

cordeonist.

Wim Smit zocht met zijn band een andere drummer en

kwam kijken bij een optreden in De Waag in Terborg, het latere

P8. ‘Dat is hem’, zei hij. Terwijl zijn medebandleden nog tamelijk

sceptisch waren: ‘Den hef ga gin lange heure, kan den weleens

drummen in een bluesgroep?!’

Mini Playbackshow
Bandleden Hinke Kok (Hik) en 

Dimitri Vlake (Jajem) zetten 

hun allereerste schreden op 

het muzikale pad in een tele-

visieprogramma. In de Mini 

Playbackshow van Henny 

Huisman werd(uiteraard) 

Oerend Hard van Normaal 

uitgevoerd. Na dat avon-

tuur wist Dimitri zeker 

dat hij iets met muziek 

wilde doen. Hij ging 

op gitaarles bij Wiebe 

Plantinga (die met zijn 

troubadourgezelschap 

Twinckel in heel Europa optrad) 

en speelde daar wel

eens samen met Bjorn Gosselink. ‘Wat Jovink kan, kunnen wij

ook, zeiden we toen. En we zijn een band begonnen.‘

Voor Hik was Normaal het grote voorbeeld, vertelt Sebastiaan.

Toen hij vijftien was, kocht hij zijn eerste gitaar en een aantal

jongens uit de vriendengroep leek dat ook wel wat. Als beginne-

lingging hij hen lesgeven. Met succes. Toen drummer Hinke

erbij kwam en een eigen oefenruimte was gebouwd, werd snel

naam gemaakt. Eerst bij bekenden, op verjaardagen, ook met

het carnaval en dan zelfs in een voorprogramma. Sebastiaan:

‘Opeens speel je ook in cafés en bij De Radstake, en dan in het

voorprogramma van Normaal – onze idolen. Dat was voor ons

een hoogtepunt.’

Eigen dialectteksten
De band begon met het spelen van Normaal-nummers maar

maakte steeds meer eigen dialectteksten op bestaande muziek.

Ook Jajem begon met eigen teksten, op muziek van bijvoorbeeld

AC/DC en Status Quo. Bjorn kon vrij goed Elvis zingen. Vandaar

dat ze ook een enkel nummer van Elvis op het repertoire hadden.

‘Tot we een keer optraden in een tent waar aan het begin van de

avond iedereen buiten stond. Tot Bjorn begon te zingen. Binnen

een halve minuut was de toko vol. Toen wisten we wel dat we

daarmee moesten doorgaan. Al snel ging het van twee naar

tweeëntwintig Elvisnummers. Daarnaast speelt Jajem – uiteraard

– ook werk van Normaal. ‘Daar ontkom je niet aan. Maar ook van

bands als CCR en Lynnyrd Skynnyrd. ’

Stervenskoud
Beide bands beschikken over een eigen oefenruimte en daar zijn

ze heel blij mee. In de roerige sixties en early seventies was het

niet altijd gemakkelijk een plek te vinden om te oefenen, vertel-

len Wim en Bennie. Met Changed waren ze een tijdlang kind aan

huis bij Zaal Beeftink in Steenderen, waar ze regelmatig speelden

en ook repeteerden. ‘Het was een keer zo stervenskoud dat we

de kachel hebben aangestoken, zo’n oliekachel. Al snel leek het

wel of er een rookmachine aan stond, zoveel rook was er in de

zaal. Bleek dat er niet eens een pijp op de kachel zat! We hebben

Jajem

Muziek: mix van eigen nummers, 
dialect-covers en Engelstalig 
(Elvis-)werk. Het motto van de 
band is vooral plezier maken en 
dat doen ze! Bezetting: Dimitri 
Vlake (Bun): gitaar, zang; Marcus 
ten Zijthoff (Little Angus): gitaar, 
zang; Frederik van Ingen (Stubby): 
basgitaar, zang; Theo Berendsen 
(Toets): toetsen; Niels Gosselink 
(Drumstick): drums, zang; Bjorn 
Gosselink (Manager): zang.
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naar Steef

Dorpsstraat 1

6999 AA Hummelo

T  0314 - 380707

M  06 - 30407672

E  info@ff naarsteef.nl

I   www.ff naarsteef.nl

Het adres voor feesten,
partijen en catering!

Uw Wellnessleverancier voor Achterhoek en Liemers.

- Zwembaden

- Overkappingen

- Warmtepompen

- Zonnecollectoren

- Waterbehandelingsproducten

- 4Seasonsspas

- Sauna’s

- Infraroodcabines

- Stoomcabines

- Onderhoud /reparatie alle merken

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag op afspraak

Vrijdag: 10.00 uur tot 18.00 uur

Zaterdag: 10.00 uur tot 16.00 uur

Zondag: Gesloten

Spazone   Eekstraat 2-b   6984 AE    Doesburg

T 0313-482865   M 0648688260   E info@spazone.nl 

Afmetingen: 160 x 200x 80 cm
Capaciteit 2 zitplaatsen, 1 ligplaats
Totaal 27 jets waarvan 21 waterjets
Luchtblower 700 Watt + 6 luchtjets
Massagepomp 1500 Watt
Circulatiepomp 250 Watt

SpaNet: besturing en display XS-2000
Heater 2KW tefl on gecoat!
Masterlight + 1- mini perimeter LEDs

INCLUSIEF VELE LUXE EXTRA’S:
Venturisysteem, ozonator, diverter
Lasting Scents aromatherapie

GARANTIE:
5 jaar op de kuip
5 jaar op de kunststof omkasting
2 jaar op de overige onderdelen

NU inclusief GRATIS
Cover + Coverlift

Gespecialiseerd in 

haaraanvulling op maat.

Totale haaraanvulling voor dames, 

heren en kinderen.

Privacy gegarandeerd. 

Behandeling volgens afspraak.

Tel.: 0575-452524 (Geert)

E: info@haarwerkreintjes.nl     

I: www.haarwerkreintjes.nl

Dames- en Herenkapsalon:

Behandeling volgens afspraak.

Tel: 0575 - 452220

Dorien en medewerksters

Zutphen-Emmerikseweg 6, 7227 DL Toldijk

Haarwerkboetiek

Reintjes

Bezoekadres : Hoogstraat 29 Toldijk

Postadres : Weth. Campermanstraat 10

  7227 DT Toldijk

Telefoon : 06-1030 3130 / 0575-543 555

Internet : www.renesangersmeubelmakerij.nl

E-mail : info@renesangersmeubelmakerij.nl

-  Meubels op bestelling o.a:

  tafels, kasten, bedden

-  Keukens

-  Winkelinterieur

-  Restauratie van diverse meubels

-  Etc.

Geopend op maandag t/m vrijdag

van 9.00 tot 16.30 uur.

Bezoek bij voorkeur op afspraak.

Zaterdags alleen op afspraak.

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

Muziek: van rock tot sfeervolle Nederlandsta-

lige muziek. De gezelligheid en interactie met 

het publiek staan hierbij hoog in het vaandel. 

Bezetting: Ronald Hagen: slaggitaar, zang; Hinke 

Kok: drums, zang; Sebastiaan Klaassen: slag/solo 

gitaar; Arjan Wullink: basgitaar en sprekkeri-j; 

Giovanni Braam: accordeon.

snel de repetitie 

afgebroken en zijn er als een 

haas vandoor gegaan.’ Later werd ook gerepeteerd 

in Zaal Schreurs in Hoog- Keppel (later Zaal Jansen). Wim weet 

nog dat melkboer Willem Jansen op zijn rondje altijd even kwam 

luisteren om te horen hoe het er met de band voor stond. Er 

werd een soort psychedelische muziek gespeeld, in de stijl van 

Pink Floyd, met veel eigen werk. ‘Het was niet echt dansbare 

muziek. Het was ook nog erg pril, we waren er eigenlijk te vroeg 

mee. Hier kenden ze dat nog nauwelijks. We wilden ook absoluut 

geen dansband worden.’

Bennie stapte over naar Saphirus, een band in Aalten. Later kwam

hij Jan van Os weer tegen bij de Steakers, waar ook Henk Wolters

als zanger/entertainer deel van uitmaakte. Enkele keren per jaar

doet Bennie, nu als zanger, mee met de Hanska Band: de tribute-

band voor het Hanska Duo waar hij invaldrummer is geweest.

Wim Smit is gitaardocent en is daarnaast nog volop actief als

muzikant. Met Bonne Route heeft hij onlangs een nieuwe cd

gepresenteerd in een bomvolle zaal ’t Onland. Na Changed was

hij onder meer achttien jaar professioneel actief in Twinckel – de

folkband waarmee hij optredens had in heel Europa – en later in

Spöl en Blauwe Maandag.

Act met bladblazers
Normaal en Jovink inspireerden de jonge garde ook om

aandacht te hebben voor leuke acts, vertelt Sebastiaan. ‘Naast

muziek moet je ook wat doen aan show, vinden we. Wij hebben

bijvoorbeeld de act met bladblazers en wc-papier in het

Klaaroverlied. ‘Het valt niet mee om iets goeds te bedenken’,

vult Niels aan. ‘Het moet grappig zijn, aanslaan bij het publiek

en een beetje origineel zijn. De Bierefl uiters konden dat ook

goed, die waren daar geniaal in.’ Wat beide bands hoog op het

ambitielijstje hebben staan is nog een keer een voorprogramma

van Normaal voor hun rekening nemen. Sebastiaan: ‘Met een

fantastische installatie en het geluid erg goed afgesteld, klinkt

je eigen muziek twee keer beter … en dan heb je ook nog eens

een mooie lichtshow.‘ ‘En dan het liefst in Toldijk’, vult Niels aan.

Hik heeft door de gebruikelijke sociale en maatschappelijke

beslommeringen – dat krijg je op een bepaalde leeftijd – een

wat rustiger periode gehad, maar langzamerhand is de band

weer klaar voor wat meer optredens. Met een accordeonist in

de gelederen is het repertoire een stukje breder geworden en

daarmee ook de doelgroep.

Ook Jajem wil weer meer op pad gaan, al zal dat niet zijn met die

bijzondere band-bus die ze hadden: de Mercedes brandweerwa-

gen (op gas) uit 1968. Niet erg comfortabel, wel heel bijzonder

en goedkoop in gebruik. Ook al was het voertuig niet echt

betrouwbaar meer, nog steeds hebben de bandleden spijt als

haren op hun hoofd dat ze die bus ooit hebben verkocht.

Nieuw talent
Hummelose opvolgers voor Jajem en Hik – en de Haverkamp-

band, die ook al heel wat jaren meedraait – rammelen nog niet

aan de poort, maar dat kan zomaar veranderen. ‘We hebben

heel kort Lazy gehad, het is jammer dat die niet zijn doorgegaan’,

vinden ze. ‘Maar opeens staat er ook de Taliband (met een lid uit

Hummelo), die heel snel naam heeft gemaakt. Dat kan dus zo

maar gebeuren met nieuw talent.’

Houden Wim en Bennie de hedendaagse muziekscene een

beetje bij? Bennie: ‘Je verlegt je interesses. Ik ben nu wat meer

geïnteresseerd in andere muziekstijlen.’ Wim: ‘Het is ook een heel

andere generatie. Ze zullen niet gemakkelijk vragen om eens te

komen luisteren. Wat dat betreft is er geen Anschluss. Maar talent

is er altijd. Ik geef nu bijvoorbeeld gitaarles aan twee meisjes die

aardig talentvol zijn Ik probeer ze ook een stap te laten maken

door ze bijvoorbeeld een schema aan te reiken, waar ze zelf een

melodie en tekst bij moeten maken. Daarmee stimuleer je de

ontwikkeling van het muzikale geheugen.’

Drank
Dan moeten zij zeker nog even wachten met de drank, want

alcohol schijnt heel slecht te zijn voor de ontwikkeling van het

geheugen en andere hersendelen. Jajem en Hik geven wat dat

betreft niet het beste voorbeeld. De naam Hik – de afkorting

voor Hummels Intelligenten Koor is niet door de band zelf

bedacht – heeft inderdaad niets met intelligentie te maken, maar

met bier drinken als gezamenlijke hobby. ‘In het begin lijkt zo’n

naam heel stoer’, zegt Sebastiaan daarover. ‘Later zou je het mis-

schien wel anders willen, maar dan is de naam al zo gevestigd

dat je het zo laat.’ Aanvankelijk heette Jajem heel braaf Vlake en

de Maltdrinkers, maar toen ze er achter kwamen dat je per letter

moet betalen als je T-shirts wilt laten bedrukken, werd snel iets

kort en krachtigs verzonnen.

Bonne Route

Muziek: liedjes in het Achterhoeks dialect in allerlei muziekstijlen. 

De tekst en muziek, uitsluitend gespeeld op akoestische instrumen-

ten, zijn grotendeels van eigen hand. Bezetting: Inge te Boekhorst: 

zang, viool, accordeon; Wim Smit: contrabas, cello, zang; Stef Geurtzen: 

gitaar, mondharmonica, zang; Hans Westerveld: zang, gitaar, banjo.
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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

 
 

 

 

 

onderdeel van:

 

• 
•    

•     

•           

DAKBEDEKKINGEN B.V.   Nijverheidslaan 11 Dieren (0313) 41 56 80

DAKBEDEKKINGEN:
Onderhoud en vernieuwen van
biumineuze dakbedekking
Dakisolatie
Gratis dakinspectie en
vrijblijvende prijsopgave
Tot 10 jaar garantie

* KOPER & ZINKWERKEN:
- Dakgoten en hwa - gevels en daken

*
-

-
-

-

Atelier Zepp Gerritsen
RIJKSWEG 25, 6996 AC DREMPT

T: 0313-472601 

M: 06-13572476

E: fransgerritsen@zeppgerritsen.nl

I: www.zeppgerritsen.nl

Zepp Gerritsen verzorgt workshops, cursussen en 

bedrijfsuitjes in beeldhouwen, boetseren, brons-

gieten, tekenen/schilderen en keramiek.
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Start van het bedrijf
Tijdens een stageperiode in zijn opleiding kwam Gerrit bij een 

tuinbouwbedrijf in aanraking met de teelt van asperges. Dit 

wekte zodanig zijn interesse, dat hij meteen besloot zich daarin 

verder te verdiepen, mocht hij daarvoor ooit de kans krijgen. 

Die kans deed zich daadwerkelijk voor toen hij in 1993 het 

bedrijf van zijn ouders aan de Stokhovenlaan kon overnemen. 

Om zich zoveel mogelijk de kennis eigen te maken die een 

succesvolle aspergeteler nu eenmaal nodig heeft, liep Gerrit 

vervolgens een periode mee bij het tuinbouwbedrijf uit zijn sta-

getijd en vertoefde hij veelvuldig in het zuiden van het land. De 

aspergeteelt had de Limburgse boeren immers grote welvaart 

gebracht en ook de term ‘het witte goud’ komt hiervandaan. 

Doordat de huidige kwaliteitseisen aanzienlijk zijn opgeschroefd 

en de Limburgse löss niet ideaal van samenstelling is, zijn de 

telers in andere delen van Nederland inmiddels minstens zo suc-

cesvol als hun Limburgse collega’s. 

In de loop der jaren werd achter de boerderij in Drempt een 

perceel grond van 3 hectare zodanig bewerkt dat het telen 

van asperges zeer goed zou kunnen verlopen. De grond werd 

bemest met diverse stoff en, zoals magnesium en vooral kalk, en 

vervolgens werd tot 1,10 meter diepte gespit. Daarna werden 

maar liefst 100.000 planten in de bedden gezet, 25 cm onder de 

oppervlakte. Gelukkig gaan de planten tegenwoordig een jaar 

of tien mee zodat er heel wat en langdurig kan worden geoogst. 

Vervolgens zorgde een machine ervoor dat de bekende hoge 

ruggen ontstonden, waardoor de planten nog eens 20 cm 

dieper de grond in ver-

dwenen. De uitbreiding 

van zijn bedrijf met een 

perceel in de omgeving 

van Zeddam rond 2001 

verliep niet zo succesvol 

als Gerrit zich destijds had 

voorgesteld. De reden 

hiervoor was dat de 

bodemsamenstelling hier 

niet optimaal was. Slechts 

een paar procent klei 

veroorzaakte al harde slib-

kluiten in de aspergebed-

den en dit had tot gevolg 

dat er geen rechte, maar 

kromme asperges werden 

geoogst

Nauwelijks zitten we aan tafel en wil ik mijn eerste vraag stellen of Gerrit ontneemt me die kans en zegt dat hij 

eerst een misverstand uit de weg wil ruimen. ‘Als je bij mij asperges koopt, hoef je niets af te snijden’, betoogt hij, 

‘haal je ze bij de supermarkt, dan snij je er zeker 2 cm vanaf en ben je al tien procent kwijt.’

De toon voor deze avond is daarmee gezet: ik heb te maken met een man die voor de volle 100% voor zijn 

bedrijf opkomt. En gaandeweg het gesprek wordt dit beeld van een vakman en toegewijd ondernemer alleen 

maar sterker. Het werd dus een interessant en voor mij leerzaam interview.

Tekst: Johan Volkers

Foto’s: eigen collectie Gerrit Hendriksen

Gerrit Hendriksen, 
een bevlogen aspergeteler

Vanaf half april is in Drempt het witte goud weer te vinden

Tip voor de 
aspergeliefhebber

Op zaterdag 2 juni vindt op 
Aspergeboerderij De Stokhoven van 

10.00 tot 17.00 uur de open dag plaats. 
De toegang is gratis en u kunt diverse 

aspergegerechten proeven.

Aspergeboerderij De Stokhoven
Rijksweg 37

6996 AB  Drempt

Tel. (0314) 38 15 71
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Steenarend specialist in terras- en vloerreiniging

Wilt u straks ook genieten op uw terras?
Na ruim 35 jaar ervaring met vloeren en terrassen merken wij dat er vraag en behoefte 

is naar een professioneel bedrijf die voor een scherpe prijs zowel uw terras- als binnen-

vloer na intensieve reiniging weer als nieuw laat lijken. Zelfs ongesealde grindvloeren.

Waarom door ons:
Wij reinigen tot diep in de porieën met 250 bar, zonder spatten.

Wij  reinigen met professionele machines voorzien van vuilwaterafvoer.

Tevens beschikken wij eventueel over eigen elektriciteit en water indien

dit niet aanwezig is.

Bel of mail nu voor een vrijblijvende prijs.

Dorpsstraat 40

6999 AD  Hummelo

M 06-55832049

E info@steenarend.nl

I www.steenarend.nl

Voor Na

Als
 nie

uw!

Als
 nie

uw!
an vuilwaterafvoer.

iteit en water indien

www.reisburolensink.nl
Omdat uw tijd kostbaar is en wij specialisten zijn!

Meipoortstraat 53
Doesburg
Tel: 0313 472828
Email: info@reisburolensink.nl

 

 

Stationsstraat 20
7021 CK Zelhem

T. 03 14 - 62 13 79
F. 03 14 - 38 01 97

info@fietshuis-jansen.nl
www.fietshuis-jansen.nl

k.v.k. 09216619
btw. 09876543210

Dealer van:

Gazelle

Batavus

Sparta Ion

Giant twist

Cortina

Alpina

Jan Janssen

Focus

‘weet wat fietsen is’
Zondag 25 maart

koopzondag

van 12.00 uur 

tot 17.00 uur

diverse modellen 

met hoge korting

SONNEVELD ADMINISTRATIE-

EN BELASTINGADVIESBUREAU

mr. A.J.C.M. Sonneveld FB

Kerkstraat 4a                                                                                                                             
6996 AH  Drempt

T 0313 48 40 99                                                           

Jaarrekeningen  +  Analyse
Loonadministraties     Belastingadviezen
Bedrijfsadministraties     Belastingaangiften        

E clemens@sonneveld-drempt.nl  I www.sonneveld-drempt.nl

Uitvaartverzorging

PATRIMONIUM

( lid Nardus)

Dag en nacht bereikbaar 

tel.: 0313-474909

Rouwcentrum:  Meipoortstraat 74, Doesburg

inlichtingen en administratie: 0313-475787

www.patrimoniumdoesburg.nl
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Asperge-urine

Enige uren na het nuttigen van verse 
asperges heeft de urine bij ongeveer 45% van 
de mensen een merkwaardige geur. Dat komt 
doordat de zwavelhoudende stoff en in de 
asperge in het lichaam na consumptie snel 
worden omgezet in vluchtige zwavelhoudende 
verbindingen. Sommige biochemici menen 
dat die omzetting bij iedere asperge-eter 
plaatsvindt, maar dat niet iedereen de 
zwavellucht even goed kan ruiken. 
Anderen denken dat het vermogen om 
asperge-urine te produceren bij een deel van 

de mensen ontbreekt.

Gerrit Hendriksen, hier op de foto met medewerkers 

Mariska Hof (l) en Cracia Mannessen (m), pleit voor handhaving 

van de asperge als een exclusief en seizoensgebonden product. 

Folie over de akkers
Wie wel eens een aspergeveld heeft gezien, zal het zeker zijn 

opgevallen dat er een laag folie over de bedden is gelegd. De 

reden hiervoor, zo vertelt Gerrit, is dat deze folie de warmte vast-

houdt, het onkruid geen kans geeft en bovendien de vochtba-

lans van de aarde op peil houdt, zodat er niet besproeid hoeft te 

worden. De wortels van asperges kunnen overigens tot 3 meter 

diep komen, zodat van verdroging niet gemakkelijk sprake is. 

Maar wellicht nog het belangrijkste is dat de asperges geen licht 

krijgen en daardoor niet verkleuren als ze aan de oppervlakte 

komen, want de witte kleur is het kenmerk van de beste kwaliteit 

asperge.

Dat de weersomstandigheden van groot belang zijn voor de 

asperges, blijkt uit het feit dat het folie aan de ene kant wit van 

kleur is en aan de andere kant donker. Bij heel zonnig weer, 

komt de witte kant boven en in andere situaties de donkere 

kant, waardoor de temperatuur goed in de hand kan worden 

gehouden.

Oogsttijd
In de tweede helft van april kan de oogst beginnen en breken er 

drukke tijden aan voor het bedrijf, want in de tien weken die dan 

volgen moeten de asperges aan de man worden gebracht. Dat 

proces begint met het werven van personeel. Waren hier vroeger 

veertig mensen voor nodig – toen er nog krom gebogen over de 

rijen, uren achter elkaar, op de traditionele wijze asperges wer-

den gestoken – nu kan met vier medewerkers worden volstaan 

die met de twee beschikbare oogstwagens het werk doen. Een 

dergelijke oogstwagen rijdt volautomatisch langs een rij van zo’n 

250 meter lengte en aan het eind levert dit een viertal kratten 

asperges op. Per plant betekent dit een opbrengst van ongeveer 

zes stuks. 

Vol trots vertelt Gerrit dat door deze wijze van werken de ar-

beidsproductiviteit 300% is gestegen!

Het personeel op Gerrits bedrijf bestaat vrijwel volledig uit Irake-

zen. Op mijn argeloze vraag naar het waarom daarvan verklaart 

hij dat Nederlandse werknemers voor dit werk moeilijk te vinden 

zijn en dat de mensen uit Irak een prima instelling hebben en 

goed zijn opgeleid.

Sorteren
Na de oogst begint volgens Gerrit eigenlijk het belangrijkste 

onderdeel van het productieproces, namelijk het sorteren. Dit 

werk wordt gedaan door werknemers uit Aziatische of Afrikaanse 

landen, maar dan uitsluitend vrouwen. Zij zijn uitstekend in staat 

om deze taak uit te voeren en daarbij de zeer strenge kwaliteits-

eisen te hanteren die Gerrit stelt aan zijn producten. Het zijn te 

veel eisen om ze hier allemaal te noemen, maar de belangrijk-

ste kwaliteitseisen zijn: rechtheid, dikte, kleur, gesloten kop en 

niet hol van binnen. Asperges die hieraan voldoen, krijgen het 

keurmerk AA1.

Verkoop
De verkoop van de asperges vindt plaats in de winkel achterin 

de boerderij en is tevens de grootste bron van inkomsten voor 

Gerrit. Omdat er in de verre omtrek (tot 15 km) geen concur-

rent te vinden is, zal het niet verbazen dat de klanten niet alleen 

afkomstig zijn uit de directe omgeving, maar ook van verder 

weg komen en er wel 20 km voor willen rijden. De mond-tot-

mondreclame is van zo grote betekenis dat adverteren geheel 

overbodig is. Naast deze verkoop aan particulieren, behoren ook 

de horecaondernemers bij wie asperges op de menukaart staan 

tot de vaste afnemers, en wat resteert gaat naar de handel. 

Deze aaneenschakeling van handelingen wordt op deze wijze 

tien weken lang volgehouden tot St. Jan zich op 24 juni aandient 

en de aspergetijd wordt afgesloten.

Het sorteren van de asperges waarbij zeer strenge 

kwaliteitseisen worden gehanteerd.

Een medewerker op de oogstwagen 

aan het werk.

Traditioneel gerecht

Asperges worden, afhankelijk van de dikte, in 8-10 

minuten gaargekookt. Het beste gaat dit in een speciale 

aspergepan, waarin de asperges staande worden gekookt, 

zodat de koppen niet onder water komen. Maar een ge-

wone kookpan (met voldoende water zodat de asperges 

net onder water liggen) werkt ook goed. Gebruik een 

zogenaamde aspergeschep of een schuimspaan om de 

asperges goed te laten uitlekken. De traditionele wijze van 

serveren van asperges is die met ham en hardgekookte 

eieren Er kan het beste witte wijn, bijvoorbeeld Elzas 

(Pinot gris), bij gedronken worden.
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Focus 
Dames 1

In 2011 was het alweer twintig jaar geleden dat volleybalvereniging Drempt Vooruit 

fuseerde met volleybalvereniging De Valken uit Hoog-Keppel  en ze samen verder 

gingen onder de naam Focus. Inmiddels is de vereniging een begrip in de regio, mede 

door de goede resultaten van Dames 1. Dit seizoen speelt dit team in de promotie-

klasse B en doet dat zeker niet onverdienstelijk.
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Op de foto ziet u van links naar rechts:  Corine Huis in ’t Veld, Lynn Teunissen, Pamela Nengerman, Nefèr Koenders, Joyce Wentink, 

Theo Hugen (trainer), Chantal Sesink en Ellen Smeitink. Op de foto ontbreken Elisa Bakker en Esther Volkers.

Wilt u de Dames 1 ook een keer op dit hoge niveau zien spelen? Kijk dan op www.focusvolleybal.nl voor het programma. Op de site vindt u 

alle informatie over de volleybalvereniging, bijvoorbeeld dat Focus ook een grote groep jeugdspelers heeft. Al vanaf vijf jaar is het mogelijk 

lid te worden. De allerkleinsten spelen het zogenaamde circulatievolleybal en spelen in toernooivorm ook wedstrijden. 

Iedere maandagavond wordt  vanaf 18.00 uur getraind in de Hessenhal in Hoog-Keppel.  Wie belangstelling heeft voor de volleybalsport is 

hierbij van harte welkom.

Foto: Wim van Hof
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Deze Hessencombinatie 

is opgemaakt en gedrukt 

door youprinting.nl

Wij verzorgen al uw drukwerk, 

vraag vrijblijvend een off erte aan!

Burg. Langmanweg 7a - 7021 BL Zelhem - 088 044 2222 

info@youprinting.nl - www.youprinting.nl

De beste kwaliteit 

voor de beste prijs!

044 2244 

Te Koop
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Van trapveldje tot 
Cruyff  Court tot …

Nu de lente is begonnen, worden we allemaal weer actiever 

en gaan we graag naar buiten. Om in de tuin aan de slag te 

gaan of je te laten verleiden tot een wandeling of fi etstocht. 
Ook kinderen zie je veel meer buiten spelen dan in voor-
gaande perioden.
Voor de kleintjes is in iedere woonwijk wel een kleinschalige 
voorziening met speeltoestellen te vinden, maar de wat 
oudere jeugd heeft meer ruimte nodig en zoekt meer afwis-
seling en uitdaging – ook omdat ze vaak als groep ‘opereren’. 
Sport en spel is ook buiten verenigingsverband een geliefde 
bezigheid, zeker als je daarvoor niet ver hoeft te fi etsen of 
te lopen. Van oudsher is een trapveldje dan ook een prima 
speel- en verzamelplaats. 

Waren het vorig jaar vier meiden die een handtekeningen-
actie begonnen, omdat ze het betreurden dat een leuke 
activiteit op de woensdagmiddag was gestopt, nu vraagt 
een groot aantal kinderen uit Hummelo zich af wat er straks 
met hun trapveldje gaat gebeuren. Dat er heel misschien 
een nieuw terreintje komt bij De Woordhof – naast de 
geplande rondweg – vinden ze geen alternatief. ‘En als er 
dan een bal de weg oprolt, dat is toch heel gevaarlijk’ is een 
van de reacties. Over de luchtkwaliteit daar praten ze niet 
zozeer, die zorg speelt vooral bij de ouders. De wens van 
de kinderen is heel duidelijk: het Cruyff  Court moet op de 

huidige locatie blijven. Na het horen van deze alarmerende 

berichten zijn ook zij voor een handtekeningenactie langs de 

deuren gegaan.  

Geliefde speelplek 

Het trapveldje in Hummelo, gelegen tussen de woningen aan 

de J.D. Pennekampweg, De Brouwerij, Molennaarserf en de 

Keppelseweg, is altijd een plek geweest waar de kinderen uit 

de buurt naar hartenlust konden spelen. Met alle ruimte om 

je lekker uit te leven. Tikspelletjes, kastiebal, vliegeren en ooit 

kwam zelfs een kindercircus uit Arnhem hier een voorstelling 

geven. Natuurlijk was vooral voetballen altijd erg in trek en o.a. 

voor Klaas-Jan Huntelaar was dit een favoriete plek. Toen hij in 

2006 werd verkozen tot Nederlands voetbaltalent van het jaar 

mocht Klaas-Jan een Cruyff  Court laten aanleggen en koos als 

locatie voor ‘zijn’ trapveldje. In april 2007 werd het veld offi  cieel 

geopend. De eens zo eenvoudige speelplek was omgetoverd 

in een hardcourt voetbalveld met doelen. En op het naastgele-

gen grasveld met een ruim gedeelte speelzand waren nieuwe 

speeltoestellen geplaatst: schommels, een wip, speeltorens met 

touwbrug en glijbaan, klimrekken en een klimwand. Zowel voor 

de allerkleinsten als voor basisschoolleerlingen een prachtige en 

veilige speelplek. 

Helaas kwam het Cruyff  Court in de jaren daarna vooral negatief 

in het nieuws: geluidsoverlast, ongewenst gedrag en hang-

jongeren veroorzaakten groot protest bij de omwonenden en 

leegstand van aangrenzende huurwoningen. Het voormalige 

trapveldje werd niet die goede, veilige plek met een sociale func-

tie die alle betrokkenen vooraf voor ogen had gestaan. Er volgde 

intensief overleg tussen de buurt, de gemeente, de wijkagent en 

het jongerenwerk en een reeks van maatregelen volgde.

Hummelose jeugd wil deze speelplek niet kwijt

Tekst: Josée Postmaa
Foto’s: Wim van Hof

Met het veranderen van het seizoen wordt het Cruyff  Court in Hummelo weer een plek waar de jeugd van 

Hummelo graag heen trekt. Maar er zijn verontrustende ontwikkelingen. Was het in juli 2011 de mededeling 

dat de buurtsportwerker na de zomer niet meer terug zou komen, nu heeft B en W van Bronckhorst zich

uitgesproken voor ontmanteling van het Court. Stemt de gemeenteraad op 29 maart in met het voorstel 

20.000 euro hiervoor beschikbaar te stellen, dan zal het Cruyff  Court nog voor de zomer zijn verdwenen. 
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Bezoek onze 

vergrote en volledig 

vernieuwde 

tuinmeubelafdeling 

van 2.000 m2. U vindt 

hier meer dan 150 

setopstellingen!

Dé Boulevard voor buitengewoon genieten met 7 woonconcepten onder 1 dak:

Edisonstraat 38
Zevenaar 0316 - 340 240 

www.vivaldiXL.nl
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Naast gesprekken, aanpassingen aan het hekwerk, het ophangen 

van een net boven het veld, het instellen van gedragsregels en 

het ’s avonds afsluiten van het Cruyff Court, werd in 2009 via 

incidentele middelen een buurtsportwerker ingezet met een 

aanbod van sport- en spelactiviteiten in groepsverband. Dit 

tot groot enthousiasme van de kinderen. Maar, bij gebrek aan 

structurele middelen kwam er voor hen heel onverwacht een 

eind aan dit project.

Handtekeningenacties

Anne Lovink (12), Cathy Klein Reesink (11), Ruth Seegers (10) 

en Lieke Wolvetang (11) behoorden tot de vaste deelnemers 

van deze activiteit. Zij zijn heel teleurgesteld dat de begeleide 

sport- en spelactiviteiten op woensdagmiddag op het trapveldje 

in Hummelo zijn stopgezet.  ‘Op de laatste woensdag voor de 

zomervakantie vertelde Paul ons dat het die middag de laatste 

keer zou zijn. Hij legde uit dat het project niet langer door de 

gemeente Bronckhorst wordt betaald.’ In een poging het buurt-

sportwerk voor het Cruyff Court te behouden, begonnen de vier 

meiden een handtekeningenactie. Ze nemen het zichzelf wel 

kwalijk dat ze hier uiteindelijk niet mee naar burgemeester Aal-

derink zijn gegaan. Nu het voorjaar wordt en buitenspelen weer 

veel meer aan de orde is dan in het najaar en de winter, voelen 

ze dit gemis van een leuke invulling van de woensdagmiddag 

des te meer.

 

Na op de gemeentepagina in Contact te hebben gelezen dat 

het trapveldje op deze locatie helemaal gaat verdwijnen, was 

de boosheid en teleurstelling bij de kinderen heel groot. Maar 

daar wilden ze niet in blijven hangen. Luc (13), de broer van 

Cathy, trommelde vijf andere kinderen op die vaak op het Cruyff 

Court komen spelen. Samen met Cathy, Lauri Harenberg (12), 

Julia Meijer (11), Koen Meulenbeek (12) en Puck van de Pavert 

(11) hebben ze nu ruim 200 protesthandtekeningen verzameld. 

Nog voor de commissievergadering van 15 maart willen ze deze 

overhandigen aan wethouder Paul Seesing.

De moeder van Lauri wil er wel iets over zeggen: ‘De afgelopen 

jaren zijn er vervelende incidenten geweest op en rond het 

Cruyff Court. Maar moeten de kinderen op deze manier nu de 

dupe worden van een klein groepje lastposten en een handje-

vol omwonenden die klagen? Natuurlijk, ik woon niet naast het 

trapveld, maar is er echt geen andere oplossing te bedenken?’ 

En de moeder van Cathy en Luc voegt eraan toe: ‘Het lijkt wel of 

we als volwassenen zijn vergeten  dat wij hier vroeger ook vaak 

speelden. Waren wij dan van die lieverdjes?’ 

Rianne Lenselink
Gemeente Bronckhorst, afdeling Ontwikkeling

‘In 2009 is via incidentele middelen uit het potje Breedtesport 

een buurtsportwerker ingezet voor sport- en spelactiviteiten 

op het Cruyff Court. Deze inzet in Hummelo was onderdeel van 

een totaalopdracht van 10 uur per week voor breedtesport in 

de gehele gemeente Bronckhorst. De eerste buurtsportwerker 

was in dienst bij de Gelderse Sportfederatie (GSF), in 2010 is de 

opdracht naar de Stichting Carion gegaan. 

De gemeente heeft samen met GSF en later Carion steeds geke-

ken waar inzet noodzakelijk en wenselijk was. Voor de activiteiten 

op het Cruyff Court hebben we tot juli 2011 een buurtsport-

werker kunnen bekostigen. Door het ontbreken van structurele 

financiële middelen was voortzetting niet mogelijk.’
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SPIJKER
Meipoortstraat 11a
6981 DH Doesburg

0313-475963

www.etos.nl

Mode voor de M@NN van nu
De nieuwe collectie is binnen!

De merken die M@NN verkoopt zijn:
Pierre Cardin, Pepe Jeans, Fellows, British indigo.
Ook voor accessoires en schoenen ga je naar M@NN

Kerkstraat 10
Doesburg
Tel - 0313 47 48 74

Uw adres voor:

A La Carte Restaurant
Patat en Snacks
Verse Steenoven pizza’s
Kinderfeestjes
Verjaardagsfeestjes
Grote speeltuin

Café Restaurant Pizzaria Cafetaria Zalencentrum

Patrick & Gina Spruit
heten u van harte welkom.

Eekstraat 18 Doesburg
0313 - 475282
06 - 10648348

www.ijsselenco.nl

Medio maart geopend
Nieuw overkapt buitenbad 
met glijbaan en whirlpool.

Wij hebben een ruime keus aan fietsen(400 nieuwe en 150 gebruikte).
Ook voor huurfietsen kunt u bij ons terecht.

Wij zijn opgericht in 1903 en behoren ook tot de club van bedrijven die meer 
als 100 jaar oud zijn. Sonneveld Rijwielen staat dus voor kwaliteit en service

Gasthuisstraat 20
6981 CS  Doesburg
Tel: 0313-472778

Openingstijden:
maandag gesloten
dinsdag van
woensdag van 
donderdag van
vrijdag van 
zaterdag van 

9.00 tot 18.00
9.00 tot 18.00
9.00 tot 18.00
9.00 tot 18.00
9.00 tot 17.00
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Paul Koopman
Ambulant Jongerenwerker bij de Stichting Carion 
en ex-buurtsportwerker Cruyff Court 

‘Sport is een laagdrempelige activiteit en een belangrijk middel 

om jeugd te bereiken. Als plezierige vrijetijdsbesteding kan het 

ook een middel zijn voor sociale sturing en gebruikt worden om 

de leefbaarheid en veiligheid in de eigen buurt te vergroten. 

Mijn inzet als buurtsportwerker in Hummelo was bedoeld om 

de basisschooljeugd door middel van sport- en spelactiviteiten 

op een gezonde en sportieve wijze samen te laten spelen, ze 

te activeren en de kinderen te stimuleren om ook op andere 

momenten op een goede manier met elkaar en met andermans 

spullen om te gaan.

Elke woensdagmiddag was ik op het Cruyff Court en vulde dit 

in met activiteiten als slagbal, trefbal en voetbal, en spelletjes en 

spelen die door de kinderen zelf waren bedacht. Deze activitei-

ten waren een prima hulpmiddel om de kinderen, naast het spel 

op zich, ook iets bij te brengen over de omgang met elkaar. Ik 

merkte dat er op het court veel gepest werd door de kinderen 

onderling. Vaak legde ik de activiteit stil om te benadrukken: ik 

wil dat iedereen goed en op een respectvolle manier met elkaar 

omgaat; ieder kind is anders, maar iedereen is gelijkwaardig! 

Sommige pestkoppen hadden moeite met deze aanpak, maar 

andere kinderen vonden het fijn dat ze op die manier veilig 

konden spelen.

Als sportbuurtwerker heb ik een leuke tijd gehad met de 

kinderen in Hummelo. De woensdagmiddagen werden druk 

bezocht, tussen de 20 en 35 kinderen waren altijd aanwezig. Dat 

het sportbuurtwerk nu volledig is wegbezuinigd is erg jammer. 

Het ging niet alleen om het sporten, maar ook om ‘hoe ga je met 

elkaar om’. Aangezien ik ook jongerenwerker ben, kom ik nog 

wel eens in Hummelo, maar dus niet langer structureel op de 

woensdagmiddagen.

Ik heb de indruk dat sommige kinderen sinds mijn vertrek niet 

meer op de woensdagen komen spelen omdat er te weinig 

toezicht is. Het zou heel mooi zijn als ouders of vrijwilligers deze 

activiteit zouden willen overnemen, want het heeft naar mijn 

idee alleen kans van slagen met een goede begeleiding.’ 

Meer bewegen 

Initiatieven om kinderen en ook ouderen meer in beweging te 

krijgen en tot sporten te verleiden staan volop in de 

belangstelling. Zeker gezien de strijd tegen welvaartsziekten als 

overgewicht, diabetes en hoge bloeddruk én als tegenwicht 

voor het toenemend aantal uren dat kinderen achter de tv of de 

computer zitten. De bewegingsnorm – volwassenen 30 minuten 

per dag matig actief bewegen, zoals wandelen of fietsen, en onder 

de 18 jaar een uur lichaamsbeweging per dag – is inmiddels een 

bekend begrip geworden. 

In november 2011 maakte Edith Schippers, minister van Volksge-

zondheid, Welzijn en Sport, bekend 70 miljoen euro uit te trekken 

om meer Nederlanders aan het sporten te krijgen. Van dit geld 

wordt onder andere het aantal sportcoaches uitgebreid, van 1000 

naar bijna 3000. Die moeten jong en oud stimuleren om meer te 

bewegen. 

Onder leiding van sportcoaches zouden kinderen na schooltijd 

in een sporthal of op een sportveld in de buurt sportles kunnen 

krijgen. Zo komen ze met allerlei sporten in aanraking en is de 

gang naar een sportvereniging een stuk vanzelfsprekender. Want, 

zo is de achterliggende gedachte, jongere kinderen krijg je nog 

wel aan het sporten. Maar met een jaar of twaalf veranderen vaak 

de interesses of lokt een baantje. 

Een bijkomend voordeel is dat sport ook als middel kan worden 

ingezet om verveling, rondhangen en mogelijke overlast te voor-

komen.

Over het algemeen zijn sportverenigingen vaak niet actief in de 

buurt. Door sportcoaches zouden ze echter betrokken kunnen 

worden bij deze activiteiten en daarmee een nieuwe doelgroep 

bereiken die belangstelling heeft voor een specifieke sport. 

Sportactiviteit in groepsverband of in een club is niet alleen leuk, 

maar is de maatschappij in het klein. Je moet leren je aan regels te 

houden om het leuk te hebben met elkaar. Sporten is een prima 

manier om dit te leren.

Te laat … of toch nog niet?

De aankondiging van minister Schippers om het aantal sportcoa-

ches uit te breiden komt mogelijk op het goede moment en nog 

op tijd. Als het kan betekenen dat in Hummelo het buurtsportwerk 

weer kan worden ingezet zou dat zeer welkom zijn. Hoe dan ook is 

het een aansporing en ondersteuning van het idee dat in Hum-

melo de schouders er onder moet worden gezet. Door ouders, 

omwonenden, vrijwilligers, de gemeente Bonckhorst, het jeugd- en 

jongerenwerk, verenigingen én de kinderen zelf. In dat opzicht is 

het toe te juichen dat deze negen kinderen ons als volwassenen op 

een gezonde manier wakker schudden en geeft dat mogelijk een 

nieuwe impuls aan het werken met en voor de Hummelose jeugd. 
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De week van:

2012 is een bewogen jaar, zowel zakelijk als privé. De familie van mijn moeder, Rita Remmelink, is 90 jaar 

geleden in De Gouden Karper begonnen. Reden voor mij als vierde generatie om hier aandacht aan te 

besteden. Het jaar zal in het teken staan van diverse activiteiten om dit jubileum te vieren, niet groots, 

maar met leuke acties waar ook de gast wat aan heeft.

Privé is het een bijzonder jaar, omdat ik in mei ons eerste kindje verwacht. Dit heugelijke feit en ons 90-jarig 

bestaan wordt overschaduwd door de ziekte van mijn vader. Een week voor kerst is bij hem een zeer agressieve 

vorm van longkanker ontdekt. Ons leven is sindsdien in een achtbaan geraakt. Vele ziekenhuisbezoeken 

hebben er al plaatsgevonden.

De doktoren van het Slingeland Ziekenhuis doen er alles aan om de kanker uit zijn lichaam te halen, maar dat 

is geen gemakkelijke taak. Wij zijn als familie ondanks alles positief gestemd en halen veel kracht uit de zaak en 

alle mensen om ons heen die ons steunen.

Foto’s: Geert-Jan Kettelarij

Elisabeth 
de van der Schueren

Elisabeth de van der Schueren (30) is uitbaatster van 

Hotel-Café-Restaurant De Gouden Karper in Hummelo. 

Samen met haar ouders Casper en Rita de van der 

Schueren runt zij deze zaak. Elisabeth heeft een relatie 

met melkveehouder Robbert Remmelink. Samen met 

Duitse Staander Oscar wonen zij bij de boerderij aan de 

Oude IJssel in Doetinchem.
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Maandag 6 februari

07.30 uur De wekker gaat. Zoals iedere morgen ga ik Oscar uitla-

ten. Koud!!! Daarna samen met Robbert ontbijten. Een belangrijk 

moment van de dag voor ons samen.

09.00 uur  Een vrachtwagen rijdt voor en komt de nieuwe kinder-

wagen bezorgen!

09.30 uur  Naar Curves aan De Veentjes in Doetinchem voor   

m’n 30 minuten Work-out for Women. Een rondje sporten van 

30 minuten, daar gun ik mijzelf nog net tijd voor. Verder vind ik 

sporten vreselijk.

10.15 uur  Terug, en snel onder de douche. Nog even een paar

boodschappen bij de Sligro en dan snel naar Hummelo.

Een spannende dag voor mijn vader vandaag. Er zal een stent in een 

bloedvat worden geplaatst, waardoor hij meer lucht moet krijgen. 

Mijn moeder en ik zijn op de zaak en bespreken en behandelen daar 

de nodige zaken. Mijn werkzaamheden zijn voor de schermen en 

administatief. Momenteel is het een beetje zoeken. Wanneer mijn 

vader zich goed voelt doet hij de administatie, zo niet dan nemen 

mijn moeder en ik dit over.

14.00 uur  Mijn vader belt dat de operatie gecanceld is. De 

artsen hebben niet de juiste stent. Een teleurstelling, want hij 

voelt zich steeds slechter. Later die avond zal mijn moeder hem 

weer ophalen.

16.00 uur  Naar Doesburg voor een paar boodschappen

17.00 uur  Thuis in Doetinchem, samen met Robbert een boter-

hammetje eten.

18.00 uur  Weer op de zaak, waar het erg rustig is en ik nog het 

een en ander kan uitwerken. En ik ga even bij mijn ouders zit-

ten – vader is inmiddels weer terug uit het ziekenhuis – om  de 

zaken door te spreken. Het is een heftige tijd: zwanger zijn, een 

doodzieke vader hebben en een 24-uurs zaak runnen.

22.00 uur  De werkdag zit erop en ik ga naar huis. Een kwispe-

lende hond wacht me op. Robbert heeft een reünie op de MAS 

(middelbare agrarische school) en komt laat thuis. Ik ga lekker 

vroeg naar bed.

Dinsdag 7 februari

07.30 uur  De wekker gaat.

10.00 uur  In Hummelo. Ik ben voorzitter van Koninklijke Horeca, 

afdeling Bronckhorst en heb een afspraak met de belasting-

dienst. Zij willen een voorlichtingsbijeenkomst organiseren voor 

de horeca in de gemeente.

12.00 uur  Zelf even lunchen en daarna samen met Karin de 

lunch draaien. Mijn ouders vertrekken naar Arnhem waar mijn 

vader een intakegesprek heeft bij het bestralingscentrum.

15.00 uur  Afspraak met Smederij Oldenhave om ons uithang-

bord te laten opknappen.

17.00 uur  Eten bij mijn tante. Iedere dinsdag komen de zussen 

en broer van mijn moeder bij elkaar en eten we met z’n allen – 

heel gezellig en lekker! 

18.00 uur  Diner draaien, gezellig bezig geweest.

22.30 uur  Naar huis en nog even met Robbert op de bank om 

de dag te bespreken.
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Bar-Resto ,,De IJsselwaard’’
Uniek stukje paradijs op het water!

Party boot

Sfeervol dineren

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

08.00 uur  Opgestaan. Vandaag een vrije dag!

10.00 uur  Even naar de stad wat boodschappen doen.

11.30 uur  Langzaam beginnen met eten koken. Zowel bij 

Robbert als bij mij thuis eten we ’s middags warm.

12.30 uur  Ik neem het eten mee naar mijn schoonmoeder. Zij 

woont naast ons en is tevens de oppas voor ons nee� e Mees en 

vandaag ook voor zijn moeder Margreet die ziek op de bank ligt. 

Schoonzus Margreet is ook zwanger en is net als bij de eerste 

erg misselijk. 

13.40 uur  Samen met Robbert naar de gynaecoloog in het 

Slingeland. Ik ben inmiddels 24 weken zwanger en de echo 

vertoont een mooi plaatje!

Na deze afspraak lopen wij gelijk door naar mijn vader. Hij ligt 

weer op de longafdeling.

Vandaag is de juiste stent in een bloedvat geplaatst. Hij ziet er 

stukken beter uit en heeft ook weer praatjes. Een goed teken.

15.30 uur  Weer thuis. Wat opruimen en schoonmaken en enkele 

mailtjes beantwoorden. Nog even naar de Formido voor wat 

klusspullen, want de bovenverdieping van ons huis moet baby-

klaar worden gemaakt!

16.30 uur  Sporten bij Curves.

18.30 uur  Een broodje eten.

’s Avonds ruim ik de bovenverdieping op en maak die schilder-

klaar.

Donderdag 9 februari

07.00 uur  Opstaan.

09.00 uur  Afspraak in Hummelo met Smit Vloeren om de vloer 

in de keuken te inspecteren en binnenkort te laten renove-

ren. Daarna wat administratieve werkzaamheden en de lunch 

draaien. Tussendoor een boodschapje bij Spar Janssen.

18.00 uur  Start van het diner, best een drukke avond. Wij staan 

met een voordeelmenu in De Gelderlander 

wat veel gasten trekt!

22.00 uur  Thuis bij Robbert.

Vrijdag 10 februari

07.00 uur  Opstaan.

08.30 uur  In de auto op weg naar 

Amsterdam.

10.30 uur  Aankomst bij het hoofdkantoor van 

Heineken, de werkplek van mijn broer Reinier. 

Ik mag een dagje met hem meelopen. Ik krijg 

eerst een rondleiding door het pand. Daarna 

bezoeken we klanten, zoals de Heineken Hoek, 

Paradiso, de Stadsschouwburg en een feest in 

een kerk.

18.30 uur  Thuis bij Reinier en Baukje, waar we 

ons even omkleden.

20.00 uur  Diner in het nieuwe Conservatorium Hotel aan de Van 

Baerlestraat – de hotspot van Amsterdam – nog in de steigers en 

toch al geopend. Het oude conservatorium is prachtig verbouwd 

tot hotel. We kijken onze ogen uit. Heel bekend Nederland loopt 

hier af en aan.

00.00 uur  Bij Reinier thuis lekker slapen.

Zaterdag 11 februari

09.30 uur  Weer in de auto op weg naar de Achterhoek.

11.30 uur  Bij Groot-Roessink bloemen halen. 

12.00 uur  Werken en druk bezig met de voorbereidingen op het 

concert van morgen: het optreden van Rita Reys met het Trio 

Ruud Jacobs. 

13.00 uur  De vleugel wordt afgeleverd door Vriese. 

18.00 uur  Start diner, wederom weer een drukke avond.

22.00 uur  Nog even naar pa om te kijken hoe het met hem gaat 

en de dag van morgen door te nemen.

00.00 uur  In bed.

Zondag 12 februari

07.30 uur  Opstaan, douchen, Oscar uitlaten en ontbijten.

10.30 uur  In Hummelo de koffi  edrinkers verzorgen.

12.00 uur  Lunchen.

15.00 uur  Aankomst Rita Reys en het Trio Ruud Jacobs.

15.30 uur  De eerste gasten druppelen binnen en de ontvangst 

gaat van start.

16.30 uur  Aanvang concert ter ere van ons 90-jarig jubileum. Het 

is een groot succes en het klinkt fantastisch!

18.30 uur  Einde concert. Maar liefst 150 mensen blijven dineren, 

dus even spannend om iedereen aan tafel te krijgen en het menu 

te serveren. 

22.00 uur De meeste gasten gaan weg. Het was een super avond!

Met wat kennissen en Ruud Jacobs drinken we nog een drankje 

en kunnen we terugkijken op een geslaagde dag. Door alle drukte 

helaas vergeten zelf een foto te maken van het trio en Rita Reys.
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Henk T
eunisse

n

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

Restauratie / renovatie
Binnen- en buitenwerk

Wandafwerking
Beglazing, enkel en isolerend

Nieuwbouw

Verbouw

Renovatie

Onderhoud

Online Prijzen   
Optimale service

Burg. Langmanweg 7a
7021 BL  Zelhem
T  088 - 044 22 44
E  info@drukwerkvechter.nl
W www.drukwerkvechter.nl
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De Vereniging ‘Het Groene Kruis’ te Hummelo en Keppel werd 

op 14 juli 1941 opgericht. Bij de oprichting waren vanuit de 

gemeenschap van Hummelo, Keppel en Drempt betrokken: 

dr. Westerbeek van Eerten, dr. Du Marcie Servaas, B. Heersink, 

H.W.A.J. Garritsen en H.J. Grossnickel. In de loop der tijd hebben 

veel inwoners van de voormalige gemeente Hummelo en Kep-

pel bijgedragen aan het succes van de Kruisvereniging. 

Het doel van de Vereniging ‘Het Groene Kruis’ was de bevorde-

ring van de Volksgezondheid in de ruimste zin des woords. Dit 

betekende het ondersteunen en bevorderen van desbetreff ende 

maatregelen van het openbaar gezag, de bestrijding van ziekten, 

hulpverlening aan mensen met een beperking, bescherming 

van zuigelingen, het geven van cursussen en het ondersteunen 

van instellingen. De geldmiddelen bestonden uit bijdragen van 

leden en begunstigers, schenkingen, erfstellingen, legaten en 

subsidies. 

In de loop der tijd was sprake van veel veranderingen in de 

gezondheidszorg. Dit leidde onder meer tot regionale samen-

werkingsverbanden en koepelvorming, waarvan de Stichting 

Kruiswerk Oost-Gelderland en thuiszorgorganisatie Sensire het 

meest bekend zullen zijn. Na fusering van deze organisaties zijn 

alle activiteiten ondergebracht bij de nieuwe organisatie met de 

naam Vereniging Kruiswerk Sensire. 

De Vereniging Het Groene Kruis te Hummelo en Keppel heeft 

op zich bestaan tot 2005, het moment waarop de gemeentelijke 

herindeling een feit werd.

De huidige situatie

In 2006 werd de Stichting Kruiswerk Hummelo en Keppel 

opgericht, met een doelstelling die passend was, gezien de 

veranderingen in de eigen gemeente en die van de over-

heidsfi nanciering. De oude gemeentegrenzen zouden immers 

vervagen en door de veranderende wijze van fi nancieren van 

de hulpmiddelen op het terrein van de gezondheidszorg had 

de Kruisvereniging haar functie in haar oude vorm verloren. De 

activiteiten werden meer en meer gecentraliseerd. Er bleef nog 

één belangrijk bezit over: het voormalige Groene Kruis-gebouw 

in Hoog-Keppel (foto). Het behoud van dit eigendom ging echter 

niet zonder slag of stoot, vooral voormalig gemeentesecretaris 

D.A. Huntelaar heeft zich hiervoor fl ink ingespannen. Anno 2012 

staat er een appartementencomplex op deze locatie.    

Activiteiten en doel van de Stichting

De activiteiten van de Stichting bestaan uit het beheer van het 

vermogen van de voormalige Kruisvereniging. De Stichting geeft 

fi nanciële ondersteuning aan initiatieven die passen binnen de 

doelstelling van de Stichting: het behartigen van de belangen 

van de bevolking op het gebied van de gezondheid(szorg) en 

alles wat hiermee in de ruimste zin verband houdt. 

Om voor fi nanciële ondersteuning in aanmerking te komen, kun-

nen verenigingen of organisaties een verzoek indienen; in andere 

gevallen oordeelt de Stichting zelf waar een donatie nodig is.

Lokaal karakter

De initiatieven dienen een lokaal karakter te hebben. Voorbeel-

den uit de afgelopen jaren zijn: de aanschaf van defi brillatoren 

op locaties in Drempt, Hummelo en Keppel; de aanschaf van 

hulpmiddelen voor het Zorgbad Zonnewater en donaties aan de 

Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel.  

Ook heeft de Stichting verschillende lokale verenigingen met 

een eenmalige fi nanciële bijdrage ondersteund, zoals de lokale 

muziekverenigingen en de voetbalvereniging HC’03. 

Een aanvraag indienen

Mocht u, als vereniging of organisatie die gevestigd is binnen het 

werkgebied van de Stichting, een verzoek of initiatief hebben 

dat past binnen de eerder genoemde doelstelling, dan kunt u dit 

voorleggen aan de Stichting Kruiswerk Hummelo en Keppel. U 

kunt daartoe contact opnemen met een van de bestuursleden. 

Het huidige bestuur van de Stichting op de foto v.l.n.r. bestaat 

momenteel uit: Herms Bensink, Henk Kets (penningmeester), 

José Koenders (secretaris), D.A. Huntelaar (adviseur), Wil de Geest 

en Hans Huntelaar (voorzitter). 

In deze tijd dat 

overheidsin-

stellingen een 

terugtrekkende 

beweging 

maken, kan 

een fi nanciële 

ondersteuning 

ongetwijfeld 

goed van pas 

komen.

Voor lokale gezondheidszorg is in ons gebied altijd veel aandacht geweest. In de notulen van de 

kerkenraad van de hervormde gemeente Olden Keppel en Keppel Binnen wordt in 1905 al vermeld 

dat door mevrouw Baronnesse van Pallandt ‘eene ruime jaarlijkse bijdrage en ook ene helft van het 

huis Rehoboth met volledige meubilering beschikbaar wordt gesteld voor ene Diacones’.  

Tekst: Alice Beek

Foto’s:  eigen collectie D.A. Huntelaar, 

Harold Pelgrom  

Hoe bekend is de Stichting 

Kruiswerk Hummelo en Keppel?
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NIELS EBBERS
AGRAR ISCH/TECHN ISCH EN  MEER . . .

 
Niels Ebbers 

T  06-24794575
 
 Dorpstraat 1

 6999 AA Hummelo

E  nielsebbers@hotmail.com

• dienstverlening in loonwerk
• straatwerken
• kraanmachinist/grondverzet

Dorpstraat 1

 
 

 

 

 

onderdeel van:

De Thuiszorg in uw buurt
    Voor - Drempt
    Achter - Drempt
    Hoog - Keppel
    Laag - Keppel
    Hummelo
    Eldrik
       maar ook in Doesburg en
        Dieren   

geregeld vanuit De Gouden Leeuw Groep 

DORPSSTRAAT  14-16      STEENDEREN

1200 m2 Winkelplezier 750 m2 Parkeerruimte
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Het Hekenbroek – in 1974 aangekocht door de vereniging 

Natuurmonumenten – ligt ten noorden van Hoog-Keppel. 

Het maakt deel uit van een fraai cultuurlandschap waarin 

akkers, weilanden, bossen en boerderijen en landgoederen 

(Enghuizen, Ulenpas, Keppel) de ingrediënten vormen. De 

totale oppervlakte van het Hekenbroek bedraagt 65 hectare, 

waarvan 40 hectare bos en de rest landbouwgrond. Aan de 

oostkant vormt de Tolstraat de begrenzing, in het noorden 

de Roomstraat en in het westen de Tellingstraat. Aan de zuid-

zijde markeren de borden van Natuurmonumenten de grens 

met het landgoed de Ulenpas.  

Het Hekenbroek
verrassend en uniek natuurgebied
Voor een natuurgids is een excursie in het Hekenbroek altijd een feest. Door de afwisseling van bos, akkers, 

weilanden, poelen en sloten is er voor iedere deelnemer voldoende interessants te beleven. Dikwijls verzuchten 

zelfs ingezetenen van de oude gemeente Hummelo en Keppel: ‘Nooit geweten dat er zo dichtbij zoveel moois 

te zien valt’. 

Tekst en foto’s: Herman Pelgrom

In deze tijd van het jaar kun je maar beter niet met suède snea-

kers of stilettohakken een kijkje gaan nemen in het Hekenbroek. 

Ook niet in andere jaargetijden trouwens. Het Hekenbroek is 

geen gebied voor ‘nette mensen’. Het heeft niets van een park 

waarin de paden keurig geëffend zijn en waar je in de percelen 

nog het strakke ontwerp van de tekentafel herkent. ‘Schoon en 

rein, zo zal ons bosje zijn’, die leus hanteert Natuurmonumenten 

allang niet meer. Het Hekenbroek is modderig en hoort dat ook 

te zijn. En dat er nogal wat dode bomen liggen past in het beleid. 

Zolang het er niet meer worden dan twintig per hectare stuurt 

Natuurmonumenten haar opruimploeg er niet op af, al was het 

alleen maar om de insectenstand. Zo’n dode eik kan namelijk wel 

100 verschillende soorten insecten herbergen. 

Natuurmonumenten is trots op dit unieke natuurgebied. Na-

tuurliefhebbers uit alle delen van het land komen hier graag een 

kijkje nemen. En terecht, want bosgebieden die zijn ontstaan op 

oude rivierklei vind je bijna nergens in Nederland. Door de haast 

ondoordringbare kleilagen, blijft de bodem erg vochtig. Een 

karakteristieke plantengroei is het gevolg. 

Naamgeving     

Al gaven kaarten aan dat het toch echt Heekenbroek was, met 

twee e’s, Natuurmonumenten moest van die naamgeving 

niets hebben. Eén e volstaat ook. Die eigengereide keuze voor 

een moderne spelling was nog een duidelijk signaal ook. Het 

Hekenbroek moest een voorbeeld van eigentijds natuurbeleid 

worden, een parel in de ecologische hoofdstructuur waarvan het 

deel uitmaakt. Desondanks blijken tot op de dag van vandaag 

andere benamingen en schrijfwijzen onuitroeibaar. Hardnekkig is 

de aanduiding Hekerenbroek, vaak gespeld als Heeckerenbroek. 

Helemaal onverklaarbaar is dat overigens niet, want het terrein 

wordt terecht in verband gebracht met de Van Heeckerens, voor-

malige bezitters van het landgoed Enghuizen. Zij hadden het 

gebied in de 17e en 18e eeuw deels of geheel in hun bezit. Het 

woorddeel ’broek’ betekent ‘moerasland’. Wie een blik werpt in de 

bekende Hottinger-atlas (1773-1794) van Noord- en Oost-Neder-

land ziet hoe juist die aanduiding is. Vooral aan de Dremptse kant 

bestond het Hekenbroek geheel uit moerassige gronden. Aan de 

kant van de Tolstraat was en is de bodem hoger en droger.
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  Voor bestellingen: 
  Oliehandel van den Berg BV  
  Latensteinse Middenweg 3 | 4005 EJ Tiel  
  T. 0344-613470 | F. 0344-620695 | info@bergolie.nl 
  Hans vd End mobiel: 0653176059 

 

De zuinige brandstof die niet meer kost! 
Vanaf 600 liter aan huis geleverd 
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www.heekenbroek.nl

Terras - Rondleidingen - Proeverijen - Workshops - Bed & Breakfast

Wijnboerderij ‘t Heekenbroek
Tellingstraat 7
6996 DZ Drempt
0314-381988
heekenbroek@xs4all.nl

Evenementen-programma 

Zaterdag 31 maart, 21.00 uur

Steenderense Popsterren

Voorverkoop start 10 maart

Donderdag 5 april, 21.30 uur

Bennie Jolink, Fokke de Jong

& Roel Spanjers

Voorverkoop start 15 maart

Zondag 29 april, 21.00 uur

Oranjeparty met DJ Double U2

Entree vrij 

Koninginnedag 30 april

Vrijmarkt en live-muziek

Entree vrij

Zaterdag 16 en zondag 17 juni

Marktpop 2012

Entree vrij

Meer info op www.hotelheezen.nl

(tea)parties, arrangementen
workshops, catering

wwww.theeoftander.nl

Landlustweg 30  
7221 BS Steenderen 
Telefoon 0575-451288 
E-mail gosselink@colorsathome.nl

VOOR UW INTERIEUR
Aan de Landlustweg in Steenderen vindt u een eigentijdse woondecoratieve 

winkel met een uitgebreid assortiment. Bezoek snel onze winkel en laat u 

inspireren en adviseren! 
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Het bosgedeelte  

Voordat Natuurmonumenten haar beleid losliet op het Heken-

broek, is het door de verschillende eigenaren geëxploiteerd als 

productiebos. Het moest geld in het laatje brengen. Het was dus 

zaak snelgroeiende bomen te planten! Voor dat doel werden 

naast populieren vooral naaldbomen aangeplant: lariks, fijnspar 
en douglas.
Ook probeerde men het bos rendabel te maken door de 
aanplant van eikenhakhout. Op stroken opgehoogde grond, 
rabatten, werden de jonge eiken geplant. In een ‘Lijst van gepoot 
plantsoen’ uit 1836 lezen we dat in de maand mei van dat jaar 
‘6.250 Eikenstokken’ in de grond werden gezet. Na 7 tot 12 jaar 
waren de stokken dik genoeg om gekapt te worden. Ze werden 
gevild en de schors werd in eekschuren te drogen gelegd. Leer-
looierijen kochten de schors vanwege het looizuur. 

Met de komst van Natuurmonumenten is een eind gekomen 
aan de functie van productiebos. Praktisch alle exoten, vooral de 
naaldbomen maar ook de Amerikaanse eiken, zijn verdwenen. 
Een enkele lariks is de dans nog ontsprongen. Op hun plaats is 
een mix van inheemse essen en lindebomen verrezen. Vooral 
linden zullen straks allerlei insecten aantrekken die op hun zoete 
sappen en welriekende bloemen afkomen. 
Natuurmonumenten wil van het Hekenbroek een zelfregulerend 
loofbos maken. Na een periode van ingrijpen moet het Heken-
broek zichzelf verder ontwikkelen tot een ecosysteem dat hier 
thuishoort.
Een van de laatste succesvolle ingrepen is het creëren van 
vlinderbanen ten behoeve van de kleine ijsvogelvlinder. Deze 
vlinder is vrij zeldzaam en staat als kwetsbaar op de Rode Lijst 
van bedreigde vlindersoorten. Hij is voor de voortplanting af-
hankelijk van kamperfoelie en braam. Beide zijn hier in overvloed 
aanwezig en van juni tot augustus kun je op zonnige dagen de 
ijsvogelvlinders zien fladderen. 

Landweer en boerderijnamen 

Op de aarden wal langs de Tolstraat, dichtbij het bordje van 

Natuurmonumenten, zijn resten van haagbeuken te vinden, als 

silhouetten van door reuma kromgetrokken oude mannen. Die 

wal moet ooit twee meter hoog en vijf meter breed zijn geweest. 

Hij deed dienst als kampwal of landweer. In de Tachtigjarige 

Oorlog, maar ook in latere tijden, struinden in deze omgeving 

plunderende soldaten en zwervend gespuis rond. Zo’n aarden 

wal, met doornige bramen en meidoorn begroeid, vormde een 

flink obstakel, zeker met een droge gracht aan weerszijden. Na-

tuurmonumenten heeft door herbeplanting de oude landweer 

enigszins gerestaureerd. Een paar honderd meter noordwaarts, 

bij boerderij De Pasop ligt nóg zo’n wal. 

Sommige boerderijnamen aan de rand van het Hekenbroek 

worden in verband gebracht met de verdediging van eigen erf 

en goed. Veelzeggend zijn in dit verband ‘Pasop’ (de uitkijk bij 

de doorgang in de landweer), ‘Kroepin’ (sluipweggetje door de 

landweer) en ‘Holtin’ (waar de wal het bos (het holt) in gaat).

Bij oudere lezers zal de ‘Preekstoel’ in het Hekenbroek zeker 

bekend zijn. Hoe vaak zal deze natuurlijk gevormde kansel al niet 

zijn gefotografeerd? Het was niet moeilijk er in te klimmen en 

leunend op de geknotte randen je medewandelaars stichtelijk 

toe te spreken. Er wordt verteld dat op deze plek ten tijde van 

de schuilkerken en hagenpreken geheime samenkomsten zijn 

gehouden, maar daarvoor is geen enkel bewijs. Helaas rest er van 

de preekstoel nog maar een klein gedeelte. De taaie haagbeuk 

waaruit de preekstoel is gevormd heeft bijna het loodje gelegd. 

Cultuurgrond

Het grasland ten noorden van het bos is verpacht, maar het 

gebruik ervan is aan strenge regels gebonden. Dat heeft alles te 

maken met het doel dat Natuurmonumenten met deze gronden 

voor ogen staat: een bloemrijk grasland, waarin kamgras de 

overhand heeft en waar een grote floristische variatie ontstaat 

met een rijke insectenpopulatie. Om zover te komen wordt een 

rigoureus verschralingsbeheer toegepast. Langs de Rode Beek 

(de voormalige Leigraaf ) is de voedselrijke bovenlaag van de 

grond verwijderd. De verarming van de bodem heeft tot gevolg 

dat allerlei planten hier weer nieuwe kansen krijgen. Daarnaast 

geldt een strikt mest- en maaibeheer en is zelfs praten over 

kunstmest als vloeken in de kerk. 

Vanzelfsprekend kan van intensieve veeteelt op deze gronden 

geen sprake zijn. Veel vee vind je in deze weilanden dan ook 

niet; al helemaal geen melkkoeien. De meeste weidegrond is in 

gebruik van De Pasop, het biologisch-dynamisch landbouwbe-

drijf van Peter Vels.
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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

Houthakkersteaks 4 stuks 5.95
(Een houthakkersteak is een zacht stuk

kipfilet, heerlijk gekruid en omwikkeld

met spek; 15 tot 20 minuten braden)

KNIP  UIT:
geldig t/m Pasen!

De Worstepinne,

Ooipoortstraat 30

6981 DV  Doesburg

Tel: 0313-472314

Fax: 0313-479166

info@worstepinne.nl

ww.worstepinne.nl

iets te vieren?
 

Ook voor buffetten kunt u

uitstekend bij ons terecht !

Bij u thuis of op locatie.
 

Kijk voor meer info op
www.worstepinne.nl
(kopje specialiteiten)
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Herinrichting van de Rode Beek

Om te komen tot een rijkere flora en fauna van de graslanden 

was alleen verschraling niet voldoende. Ook de grondwaterstand 

moest worden verhoogd. Het stroomdal van de beek werd 

aan de noordzijde afgevlakt, er werd een cascade opgeworpen 

en waar de Rode Beek de Tellingstraat nadert, werd nog eens 

een stuw geplaatst. Het meest in het oog springend was het 

aanbrengen van een watergang parallel aan de Rode Beek, in 

de vorm van een omleiding. Die ‘bypass’ is het pronkjuweel van 

het herinrichtingsplan. De omleiding oogt als een natuurlijk 

slingerende, ondiepe waterloop. Hier en daar steken steile stukjes 

oever omhoog en kijk je tegen het zand aan dat in een ver ver-

leden vanuit de drooggevallen Rijnbedding naar deze contreien 

werd geblazen. 

De operatie is een groot succes geworden. Verrassend snel gre-

pen zaden die al vele jaren in de bodem lagen te wachten hun 

kans om tot bloei te komen: van het bescheiden glidkruid tot de 

blaartrekkende boterbloem, van de geneeskrachtige valeriaan 

tot het dodelijke jakobskruiskruid. 

In de aangrenzende weilanden heeft Natuurmonumenten 

enkele poelen aangelegd. Ze dienen als drinkplaats voor reeën 

en ander wild, maar vormen vooral een leefplek voor kikkers, 

padden en insecten, waaronder allerlei soorten libellen. 

Helaas is de toegang tot dit unieke stukje natuur langs de Rode 

Beek verboden. Eenmaal per jaar echter, als Peter Vels zijn bedrijf 

openstelt voor publiek, kunnen de bezoekers genieten van de 

jonge, rijke flora en fauna. Dit gebeurt dan onder leiding van 

een natuurgids. Kinderen mogen, als ze durven, een springende 

groene kikker vangen en in hun jampotje stoppen of de lege 

huls van een zojuist uitgekomen libellenlarve van de stengel van 

een lisdodde pakken. Volwassenen herdefiniëren intussen het 

begrip ‘weiland’, verbaasd als ze zijn over de biezen, koekoeks-

bloemen, de wolfspoot en de moerasspirea die vrijelijk tussen 

het gras groeien. 

Landbouw

Wie zich al verwonderde over de begroeiing van de weilanden, 

zal waarschijnlijk met nog meer verbazing de landerijen van Wim 

Vredevoogd aan de Tellingstraat bezien. Ook hier zijn kunstmest 

en chemische bestrijding taboe. Wel is organische bemesting 

toegestaan in de vorm van stalmest, compost of groenbemes-

ting. De akkers van Vredevoogd, die tot het Hekenbroek behoren, 

laten aan de randen een flinke strook vrij voor de zogenaamde 

mantel- en zoomvegetatie. Hier is de geleidelijke overgang 

van bos naar akker te zien. Je vindt er kruiden (en onkruiden) 

als klaver, zuring, brandnetels, hertshooi, kamille, timotheegras, 

akkerdistel e.d. Pas voorbij die strook wordt duidelijk welk gewas 

er op de akker verbouwd wordt. Blijkt het tarwe te zijn, dan zie 

je duidelijk dat de opbrengst rijkelijk vermengd zal zijn met on-

kruidzaden. Ter geruststelling: de oogst wordt degelijk gecontro-

leerd op de aanwezigheid van giftige zaden alvorens men besluit 

om hem voor menselijke of dierlijke consumptie in omloop te 

brengen. 

Meer informatie over het Hekenbroek is te vinden in: ‘Natuurwan-

deltochten in het Hekenbroek. Routes en informatie ten behoeve 

van IVN-gidsen en individuele wandelaars’, met bijdragen van 

Carel Bodde, Max Noordhoek en Herman Pelgrom (Hummelo, tel. 

0314-382698).
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E&S is al 16 jaar Privilege dealer van Verano

Er word op dit moment hard gewerkt aan het vernieuwen van de 

showroom aan de Torenallee 8 te Hummelo.  E&S gaat ervoor om 

de klant van alle gemakken te kunnen voorzien, voorwat betreft 

het buitenleven.

De buitenlevenproducten van E&S en Robuust & Tijdloos zorgen 

voor een optimale beleving van tuin en terras. Met het uitgebreide 

en exclusieve aanbod (vrijstaande) terrasoverkappingen, tuin-

schermen , windschermen, bloembakken en vijverranden creëert 

iedereen zijn eigen unieke sfeer. Op die unieke en persoonlijke plek 

lijkt het outdoor seizoen eindeloos te duren dankzij functionele 

elementen als zonwering, beschutting, verlichting en verwarming.

Tuinschermen:  Kantelbaar waardoor privacy gewaarborgd blijft. 

Een prima fl exibele oplossing.

De Varese is een unieke lamellenoverkapping welke vrijstaand in 

de tuin wordt geplaatst. Dankzij de elektrisch bedienbare lamel-

lenkan men zelf bepalen of de zon wel of niet wordt toegelaten. 

Als de lamellen gesloten zijn is de overkapping geheel waterdicht. 

Zogeniet je het hele jaar door van de tuin. Varese wordt geleverd 

met een afstandsbediening en is uitgevoerd in onderhoudsvrij-

aluminium welke standaard is voorzien van een grijze krasvaste 

structuurlak. De lamellen zijn verkrijgbaar in een aluminium of 

eenhoutdeco look. Ideaal als overkapping van een vaste barbecue 

of buitenkeuken. 

Voordelen:

·         In gesloten toestand waterdicht

·         Perfecte lichtregeling

·         Vrijstaand

·         Duurzaam aluminium

·         Verschillende RAL kleuren leverbaar

 

Nieuws op het gebied van Somfy besturingen:

IO Home van Somfy, oftewel Home Motion. Alle elektrische voor-

zieningen in en rondom het huis besturen via afstandbediening, 

laptop , tablet, smartphone of zelfs helemaal automatisch. Denk 

dan bijvoorbeeld aan toegangshekken, garagedeuren, tuinver-

lichting, zonweringen, rolluiken, dakramen , gordijnen en screens. 

Home motion stelt u in staat altijd uw huis te controleren, bijvoor-

beeld met voorgeprogrammeerde screnario’s of als u van huis bent 

met uw smartphone. De Somfy zon-en wind sensoren houden de 

actuele weersomstandigheden permanent in de gaten en geven 

een signaal naar bijvoorbeeld de zonwering of deze moet zakken 

of omhoog gaan. Bovendien kunt u met een individuele afstand-

bediening elke functie afzonderlijk aansturen en controleren op 

de juiste werking. En nu komt het mooie: de signalen worden 

draadloos overgebracht waardoor er geen grote investeringen in 

de infrastructuur nodig zijn.

 

Voor meer informatie:
Showroom E&S Zonwering: 

Torenallee 8 Hummelo

Telefoon:  0314-389393

E-mail:  verkoop@zonweringachterhoek.nl

Info:  www.zonweringachterhoek.nl

Binnenkort kunnen wij het u demonstreren bij E&S. Medio maart wordt 

verwacht de showroom gereed te hebben.

Duurt dit te lang? Dan kunt u Somfy IO home ervaren in Villa Arena Am-

sterdam.

 

E&S biedt u:

Rolluiken – Jaloezie Rolluiken – Zonwering – Markiezen- Screens- Veranda 

oplossingen – Flexibele overkappingen – Flexibele schuttingen- Raamde-

coratie- Horren- Somfy besturingen.

 Voor meer informatie kijkt u op www.achterhoekzonwering.nl.

Robuust & Tijdloos nieuws:
Voor kant en klare bodembedekkers bent u aan het goede adres bij 

Robuust en Tijdloos. Snel aan te leggen met weinig tot geen onderhoud. 

Onkruid krijgt geen kans en gecombineerd met solitairen en vaste plan-

ten of bollen creëert u direct een perfect beeld. Verkrijgbaar in 8 soorten.

 

Binnenkort bij Robuust & Tijdloos een mooie oplossing voor uw contai-

ners. Fraai binnen uw tuin, veilig erbuiten. Het containerhuis is dubbel 

inzetbaar. Met vormgeving in hout en RVS is er altijd een container huis 

naar uw smaak. Ook te voorzien van een Sedum groendak of kruidendak.

 

Originelen schanskorven, de sfeervolle en strak vormgegeven sfeerhaar-

den, tuinmuren en zuilen voelen zich uitstekend thuis in de strakbelijnde 

en trendy vormgegeven tuinen. Door het gebruik van onze schanskorven 

gevuld met stenen krijgt elk object een strakke uitstraling. Mede  door 

gebruik van duurzame en milieuvriendelijke materialen als donkerkleurig 

gerecyledkunststof zijn deze producten ook nog eens een verantwoorde 

keuze.

Als u een oude schutting wilt vernieuwen met weinig tot geen onder-

houd dan kunt u kiezen voor schanskorven. Deze zijn op maat te verkrij-

gen. Oude bloembakken kunnen voorzien worden door een omhulsel 

van schanskorven voor ene mooi strak resultaat.

 

Voor meer informatie kijkt u op www.robuustentijdloos.nl
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In het Hekenbroek tref je naast de buizerd ook 

de havik aan, een snelle en behendige vlieger 

die zijn prooi vaak in de vlucht vangt. Op zijn 

menu staan muizen, duiven en zelfs eekhoorns. 

De hazelworm is geen worm, maar een pootloze 

hagedis. Hij eet vooral slakken en wormen.  Trek 

dit ongevaarlijke reptiel niet te hard aan zijn 

staart. Die laat namelijk gemakkelijk los.

Hoe het vergeet-mij-nietje aan haar naam komt

Er was eens een ridder die verliefd was op een beeldschone jonkvrouw. 

Hij durfde haar echter niet te vragen. Hij zag er namelijk niet uit – was 

gewoon te iel en te klein. Gelukkig kreeg hij een goed idee. Hij trok zijn 

harnas aan en zette zijn helm op. In de spiegel zag hij dat hij er nu best 

stoer uitzag. En warempel, toen hij het meisje uitnodigde voor een wande-

ling langs het water, stemde ze toe. Wat was de kleine ridder blij en wat 

was de jonkvrouw mooi en lief. Hij boog zich over de sloot en plukte een 

bosje bloemen voor haar. Maar door het zware harnas viel hij voorover in 

het water en het lukte hem niet op de oever te klimmen. Zelfs niet met de 

hulp van het meisje. Voor hij verdronk, wierp hij haar de bloemen toe en 

riep smekend: ‘Vergeet mij niet, vergeet mij niet!’ Vanaf die dag dragen de 

prachtige blauwe bloempjes met hun gele hartjes die naam.

Op oude vlieren tref je vaak eetbare judasoren aan. 

Na een regenbui kunnen ze opzwellen ter grootte 

van een fl ink mensenoor. De legende vertelt van de 

mislukte poging van Judas om zich, nadat hij Jezus 

had verraden, aan een vlierstruik op te hangen. De 

tak van de Judas’ keuze bezweek onder zijn gewicht. 

Op de plekken waar tijdens zijn val zijn oren achter 

de takken bleven haken groeiden later paddenstoe-

len met de vorm van Judas’ oren. 

Jakobskruiskruid. De plant die rond 25 juli 

bloeit (naamsdag van Sint-Jakob) is bepaald 

geen vriend van de veehouders. De alkaloïde in 

deze plant is uiterst giftig en tast de lever aan. 

Vooral paarden zijn er gevoelig voor. In de wei 

mijdt het vee de plant vanwege zijn onaange-

name geur. In het hooi verliest het jakobskruis-

kruid wel die geur, maar niet zijn giftigheid. Dat 

is het verraderlijke van deze plant. 

Rond de langste dag (24 juni) bloeit het 

sint-janskruid. De plant is omgeven door 

talrijke wonderverhalen. Wrijf maar eens 

een geel bloempje fi jn in je handpalm en 

zie: op je huid tekent zich duidelijk een 

rode vlek af – het bloed van Sint Jan die 

zo smartelijk de marteldood stierf toen 

Herodes’ dochter Salomé zijn hoofd eiste 

als beloning voor haar dansvoorstelling.

De Hessencombinatie | maart 2012 63



werd uitgebreid met daarbij vooral veel accenten op 
verse, streek en traditionele producten. Bij Spar Janssen 
kunnen klanten nog terecht voor specifi eke producten als 
linzen en boekweitgrutten.
Janssen: ‘Linzen en boekweitgrutten vind je niet in 
supermarkten in de stad. Maar hier is er vraag naar. Net 
als naar Achterhoekse jam, likeurtjes uit de streek en 
wijnen van Wijnboerderij ‘t Heekenbroek uit Drempt. Onze 
klanten willen vers, service, erkenning en als klant gezien 
worden. Wij geven onze klanten aandacht en nemen de 
tijd voor een praatje. De binding in een buurtsuper is van 
grote betekenis. Mensen uit de stad hebben dat veel 
minder. Die missen een supermarkt pas als de winkel 
verdwenen is.’ 

Naast het verbreden en verdiepen van het assortiment 
zette Janssen ook in op het aanbieden van faciliteiten. 
Zo is aan de buitenzijde plaatsgemaakt voor een pin-
automaat – de enige in het dorp. Janssen: ‘We hoorden 
dat de Rabobank-vestiging hier zou sluiten. Daarmee 
zou dit dorp zijn enige pinautomaat verliezen. We zijn in 
contact getreden met de Rabobank en tot overeenstem-
ming gekomen. De bank huurt nu alleen de ruimte van de 
pinautomaat en hoeft geen heel pand meer te huren. En 
wij kunnen deze dienst als extra service aanbieden. 
Twee vliegen in een klap.’ 

Spar Hummelo na verbouwing 

klaar voor toekomst

Een stadse winkel met een dorps karakter. Zo noemt Frans Janssen zijn vernieuwde 

Spar. De buurtsuper is volledig gerenoveerd en klaar voor de nabije toekomst.

Op 62-jarige leeftijd stak Frans Janssen nog een-
maal zijn nek uit. Zijn winkel Spar Janssen in Hum-
melo was toe aan een grondige verbouwing. In 2004 
werd de winkel nog verkozen tot beste buurtsuper 
van Nederland, maar nog geen tien jaar later wordt 
er meer gevraagd van een winkel op het platteland, 
weet Janssen.

‘Om de continuïteit te waarborgen, moet je inves-
teren. Hummelo, Hoog-Keppel, Laag-Keppel en 
Drempt breiden niet meer uit en vergrijzen, en klanten 
krijgen andere wensen. Deze verbouwing moet je 
zien als een noodzakelijke modernisering om in deze 
tijd het hoofd boven water te houden. Consumenten 
verwachten dat je mee gaat met de tijd. Kijk om je 
heen, overal in supermarkten wordt geïnvesteerd. Je 
moet mee en durven investeren. Daarnaast ben ik erg 
ambitieus en positief ingesteld’, aldus Janssen. ‘En 
niet in de laatste plaats ben ik mij ervan bewust hoe 
belangrijk een plaatselijke supermarkt is voor de leef-
baarheid van Hummelo en de omliggende dorpen.’

In augustus 2011 werd het startsein gegeven voor 
een grootscheepse verbouwing. De winkel groeide, 
kreeg er 150 vierkante meter aan oppervlakte bij en 
meet nu ruim 600 vierkante meter. Het assortiment 

Met 600 m2 één van de grotere buurtsupers van Nederland
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advertorial

De bezorgservice is er van oudsher. Het 
postagentschap, de kopieerservice, de 
stomerijdienst en het VVV-agentschap 
zijn voorzieningen die er tegenwoordig bij 
horen voor een buurtsuper, vindt de ei-
genaar. Voor Janssen is het duidelijk: zijn 
buurtsuper is klaar voor de toekomst. 
‘Voor de nabije toekomst, want ik kijk 
wel verder. Ik ben 62 jaar en vind het 
ondernemerschap hartstikke leuk, zeker 
met de vernieuwde zaak. Maar ik zal toch 
een keer aan opvolging moeten denken. 
Voorlopig sta ik echter nog dagelijks met 
veel plezier in de winkel. Dit jaar bestaat 
Spar Janssen vijftien jaar. Daar gaan 
we binnenkort weer allerlei acties voor 
bedenken.’

‘Wij geven onze klanten aandacht en 

nemen de tijd voor een praatje’

Spar Janssen

Dorpsstraat 20

6999 AD  Hummelo

Tel. (0314) 38 12 81

Fax (0314) 38 21 61 

E-mail: sparhummelo@despar.info 

Openingstijden:

ma t/m do   08.30-19.00 uur

vrijdag         08.30-20.00 uur

zaterdag      08.30-18.00 uur



Motorclub JoPie
Veel plezier met een 
vleugje cultuur!
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Het is in september 1984 dat enkele enthousiaste motorrijders 

bladeren in een motortijdschrift met daarin informatie over de 

presentatie van de K 100, een nieuw model van hun favoriete 

merk BMW. Aardig verhaal, mooie plaatjes van een motorfi ets die 
volgens de kop van het artikel ook geschikt is om ‘Even stok-
brood te halen in Frankrijk’. Een idee was geboren!
Enkele dagen later is de start van de eerste toerrit van Motorclub 
JoPie vanuit Hummelo een feit. Met een klein groepje rijders, 
toen nog deels uit politiekring en aangevuld met ‘burgers’. 
De grote stimulators waren John Piek uit Drempt en Freek Jolink 
uit Hummelo. Beide namen vinden we terug in de naam van de 
groep: Jo(link)Pie(k). 

Een boulangerie in Givet

De eerste rit was kort, eenvoudig en snel. Het heilige doel im-
mers was stokbrood halen in Frankrijk. Er wordt gezocht naar een 
van de meest noordelijke bakkers van het land, een boulangerie 
in Givet. Givet, een klein stadje op de grens tussen België en 
Frankrijk in de Franse Ardennen, ongeveer 340 kilometer van 
Hummelo. Veel is er niet te zien, maar er is in ieder geval stok-
brood te koop!
De groep bestaat uit negen personen: Paula en Freek Jolink, 
Helma en Marcel Jansen, Wil Putman, John Piek, André Fenne-
man, Hans Geerdink en Jan-Steven van der Wal. Voor een van de 
dames is het een behoorlijk zware rit. Haar zwangerschap is de 
reden dat een duopassagiere met haar ruilt en de rit op de motor 
voortzet. In één dag uit en thuis.
Het stokbrood in Franse verpakking vormt het bewijsmateriaal 
voor de thuisblijvers. Ofschoon het niet wordt opgegeten smaakt 
het toch naar meer.

Smörrebröd in Denemarken

Anderhalf jaar later, op 30 mei 1986, vertrekt men voor de missie 
‘Smörrebröd halen in Denemarken’. Nu niet in een dag op en 
neer, maar in drie. Met twee overnachtingen op een camping 
bij Åbenrå, net over de grens bij Flensburg en 565 kilometer van 
huis. Autobanen worden uiteraard zoveel mogelijk gemeden. De 
groep is dit jaar groter: 17 motorrijders en 3 duopassagiers. Het 
accent ligt nog steeds bij politie en marechaussee. Het kaart-
lezen is reeds na een jaar van John Piek overgegaan op Paula 
Jolink. Het aantal gereden kilometers onder aanvoering van John 
is in 1984 blijkbaar onnodig hoog geweest, een aantal oriëntatie-
punten is destijds tot driemaal toe gepasseerd!
Bij aankomst in Åbenrå wordt direct gezocht naar die ‘speciale 
broden’, maar al snel blijkt dat het hierbij gaat om traditioneel 
belegde boterhammen en niet om indrukwekkende ‘Deense 
boerenmikken’. In het fraaie Zuid-Jutland worden enkele tochten 
gemaakt en wordt een bezoek gebracht aan Legoland in Billund. 
De jongensharten gaan weer harder slaan.

ie
Tekst: Rinus G.M. Rabeling

Foto’s: Wim van Hof en eigen collectie Motorclub JoPie 

Al bijna 30 jaar is in het vroegere 

Hummelo en Keppel een groepje 

mensen actief binnen een onoffi  ciële 

motorclub. Geen statuten, geen huis-

houdelijk reglement, geen contributie, 

maar met deelnemerszelfbestuur!   
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www.degoudenkarperhummelo.nl

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

Hotel RestaurantCafé

welkom@degoudenkarperhummelo.nl

lunchen  -  dineren  -  vergaderen  -  logeren  -  arrangementen

Café - slijterij
d’n Uutkiek

Dorpsstraat 65 - Angerlo

0313 - 475 091

Rechtstreeks af Fabriek NERGENS GOEDKOPER!!!

Wijnbergseweg 51-53 7007 AA DOETINCHEM 
Tel:0314-642471 (voorheen bouwmaterialenhandel van Buren)

www.dewoonfabriek.com
De woonfabriek Doetinchem de mooiste 

Life Style winkel van Oost Nederland!

Nu met 3 vestingingen in Nederland! 2 jaar schriftelijke 
garantie op al uw gekochte meubelen, eigen bezorgdienst en 

meer dan 20 modellen tafels en 87 modellen stoelen!

OPENINGSTIJDEN: 
Maandag t/m donderdag 
van 10.00 tot 18.00 uur

Vrijdag van 
10.00 tot 21.00 uur 

Zaterdag 
van 10.00 tot 17.00 uur

Zondag, iedere laatste
zondag van de maand 
van 10.00 tot 17.00 uur

3 DOLLE DAGEN 
TOTALE UITVERKOOP…

BEDDEN…BOXSPRINGS...
DEKBEDDEN…KUSSENS…ETC.

VRIJDAG
27 januari

ZATERDAG
28 januari

ZONDAG
29 januari

LET OP!
200 POCKET VEER 
MATRASSEN 
24 cm dik, van zwitserse fabriek. 

Medische kwaliteit, Koudschuim/340 

pockets m2 90/200

 Van € 195,-  voor € 89,-
(ook andere maten)

ELEKTRISCHE 
BOXSPRINGS
Eco-liner in 5 kleuren, 2 x pocket matras

2 x box geveerd, 160 x 200

Van € 1795,- voor € 995,-
(ook leverbaar 180 x 200)

BOXSPRING ROMANA
160 x 200, 2 x koudschuim matras

2 x geveerde box

NOG NOOIT VERTOOND…..!!!
Van € 895,- voor € 395,-
(losse topper € 125,-)
(ook andere maten leverbaar)

Tevens grote 

SHOWROOM 

OPRUIMING!!!

ALLES WORD IN NEDERLAND GEPRODUCEERD

ALLES WORD IN NEDERLAND GEPRODUCEERD

KUSSENS
40% KORTING
DEKBEDDEN
40% KORTING

TOPPERS
40% KORTING

ALLES WORD IN NEDERLAND GEPRODUCEERD

    

                                                                                   

Stadshotel, Brasserie & a la carte restaurant 

Hotel Doesburg aan de IJssel betekent genieten van heerlijke gerechten, Achterhoekse gastvrijheid  
en een schitterende entourage waaronder 24 comfortabele hotelkamers en drie vergaderzalen.  

Of u nu met z’n tweeën bent of met een groot gezelschap, bij ons bent u aan het juiste adres. 

‘Sfeervol eten aan de IJssel’ 
In ons a la carte restaurant, kunt u genieten van een prachtig uitzicht, een goede service en mooie gerechten.  

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. 
 

‘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’ 
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. 

 
Contre Escarpe 32 / 6981 BW Doesburg / Telefoon 0313-740 000 / Fax 0313-740 001 / info@hotel-doesburg.nl  

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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Stadshotel, Brasserie & a la carte restaurant

Kom genieten van de intieme gezelligheid in ons à la carte restaurant.
Heerlijke traditionele gerechten in een modern jasje. wat de denken van de heerlijke straganoffsaus

die voor u aan tafel wordt bereid
Daarnaast bieden wij u een driegangen keuzemenu, geselecteerd uit de kaart voor € 36,50.

Cullinaire verwennerij
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De groep van het eerste uur voor de Boulangerie in Givet (Fr). Staand v.l.n.r. John Piek, 

Marcel Jansen, André Fenneman, Hans Geerdink, Jan-Steven van der Wal. Zittend v.l.n.r.: 

Paula Jolink, Helma Jansen, Wil Putman en Freek Jolink (mét de stokbroden).

John Piek in zijn speciale tentje zonder tentstokken. Deelnemers van Motorclub JoPie in 2011 met vier deelnemers van 

het eerste uur: vooraan v.l.n.r. Paula en Freek Jolink, John Piek, 

geheel rechts  Hans Geerdink. 

Een Verschnaufpause op een fraai uitkijkpunt tijdens een 

van de laatste ritten.

Terug in Nederland wordt al snel weer nagedacht over toekom-

stige nieuwe bestemmingen. Het vinden van thema’s lijkt bij 

nader inzien nog niet zo eenvoudig. Duitse bratwurst is wat vet 

en alcoholische specialiteiten zijn voor weggebruikers natuurlijk 

uit den boze. Tenminste op de weg …

Een meerdaags uitstapje en het kamperen zijn buitengewoon 

goed bevallen. Het verhoogt de saamhorigheid en gezelligheid. 

’s Morgens een ‘open-lucht-ontbijt’ en ’s avonds in een grote 

kring de sterke verhalen, veel gelach, koffie en een drankje. In het 

begin wordt volgens goed Nederlands gebruik bijna alles vanuit 

Hummelo meegenomen: koffie, thee, brood, beschuit etc., tot 

zelfs pindakaas en hagelslag toe. Voor de warme maaltijd wordt 

ter plekke uitgekeken naar een restaurant met ‘interessante’ 

vleesgerechten; interessant vooral in omvang van de schnitzels 

en biefstukken.

Veel bestemmingen volgen

De jaren die volgen kennen een verscheidenheid aan bestem-

mingen. Luxemburg, de Belgische Ardennen, de Elzas, de 

Vlaamse kust, Heidelberg, de Harz, Schwarzwald, Eifel, Sauerland, 

Moezel, de Rhön, etc.

De leden van de groep proberen vooral geen weekend te mis-

sen. Als dit in een van de jaren toch het geval is, wordt er zelfs 

een tweede weekend georganiseerd voor degenen die eerder 

moesten achterblijven. Uiteraard gaan er ook weer enkelen de 

tweede keer mee.

Diepe indruk maakt de tocht van 1990 naar de Rhön. Het was 

kort na die Wende, de voormalige DDR was open. In dit grensge-

bied worden enkele toertochten gemaakt en men maakt kennis 

met de wachttorens, prikkeldraadversperringen en betonnen ob-

stakels vol met kogelgaten. Voor de tweede keer in haar bestaan 

is de groep muisstil! In een eerdere jaargang namelijk, tijdens een 

bezoek aan de Harz, heeft men onder leiding van Freek Jolink 

(‘Ik wet de weg, ik bun hier zelf al is eerder gewes’) de Oost-

Duitse grens te dicht benaderd. Er zijn direct enkele Vopo’s in 

opperste paraatheid met het geweer al in de aanslag!

Samen veel herinneringen 

Over al die jaren zijn er natuurlijk veel herinneringen en anek-

dotes. Er is altijd een ‘gespeelde strijd’ tussen de BMW-rijders 

en de ‘Japanners’. Het is bijna altijd regenachtig weer, zodat 

voor het drogen van de kleding allerlei creatieve oplossingen 

moeten worden bedacht. Improviseren dus, zeker als een van de 

deelnemers de tentstokken in Drempt heeft gelaten. De motor 

fungeerde als oplossing en neemt daarmee de meeste plek in 

de tent in. Kamperen is niet echt comfortabel, maar als je een 

opblaasfauteuil meeneemt die groter is dan de tent, dan kun je 

jezelf redelijk redden.

Grote hilariteit is er als blijkt dat één deelnemer zich prima heeft 

geïnstalleerd op de gereserveerde camping en dat de overige 

deelnemers dit eveneens denken te hebben gedaan, maar bij de 

naastgelegen camping. De meerderheid kan niets anders doen 

dan verhuizen naar de juiste camping.

MotorRun Doesburg

De tochten van Motorclub JoPie hebben ook een sociaal-maat-

schappelijk vervolg gekregen. De ritervaringen worden sinds een 

aantal jaren met enthousiasme ten dienste gesteld van MotoRun 

Doesburg. Een jaarlijkse toermotorenrit georganiseerd door de 

Stichting IVG (Integratie Verstandelijk Gehandicapten), waarbij 

ongeveer 70 mensen met een beperking als duopassagier ach-

terop de motor of in het zijspan deze tocht kunnen meerijden. 

Diverse leden van JoPie werken als routeleider of verkeersbege-

leider hieraan mee. Een bijzonder dankbare taak.

Met kamperen is het gedaan

In 2011 wordt voor het eerst niet meer gekampeerd. Worden de 

deelnemers wat ouder? Men maakt in het oosten van Duitsland 

gebruik van een gerenoveerde (betonnen) flat. Appartementen 

op de 13e etage. Weer een geheel nieuwe ervaring.

Voor dit jaar staat de rit gepland in het tweede weekend van juni 

en gaat het naar Neustadt aan de Weinstrasse (Pfalz) in Duitsland. 

Vier dagen, wel weer in een hotel maar ‘laag bij de grond’ in een 

authentieke omgeving.
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www.
debierkaai.nl

E info@debierkaai.nl

Wichmondseweg 30
7223 LH Baak
T (0575) 44 13 15

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
NIEUWE EN UNIEKE STREEKARRANGEMENTEN

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-
MET PRACHTIG ZONNETERRAS

PARTY-CATERING

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

Ruurloseweg 16

Hengelo (Gld)

Tel. 0575-461264

09.00 – 18.00 uur

09.00 – 18.00 uur

09.00 – 20.00 uur

09.00 – 20.00 uur

08.00 – 15.00 uur

Dorpsstraat 29a

Steenderen

Tel. 0575-452555

09.00 – 20.00 uur

09.00 – 18.00 uur

09.00 – 18.00 uur

09.00 – 20.00 uur

09.00 – 15.00 uur 

openingstijden

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag
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Nils en zijn vrienden Frank (l) en Robin (r) eten op de bank voor de tv.

Ver weg, in het Hoge Noorden van ons land, ligt de stad Gronin-

gen. Deze staat bekend als studentenstad vanwege de vele op-

leidingen, stapgelegenheden en studenten. Dit is de plek waar 

de Keppelse Nils Paar bij de Hanzehogeschool de studie Game 

Design & Development volgt. Behalve studeren en stappen 

moeten er ook andere dingen worden gedaan. Boodschappen, 

afwas en natuurlijk moet er ook eten worden gemaakt. Deze 

avond ben ik te gast in het studentenhuis van de gamedesigner 

in spe om te onderzoeken hoe studenten eten.

De avond begint met een tocht naar de plaatselijke supermarkt. 

Nils zegt lachend dat ik niet te veel hoef te verwachten: ‘Ik 

ben geen keukenprins. Ik ken de basics en kan wel een beetje 

koken, maar het is niet bepaald een hobby van me. Het maakt 

me bijvoorbeeld niet uit of ik kook of afwas.’ Hij eet bijna nooit 

alleen, waardoor de taken vaak verdeeld worden: ‘We wisselen 

binnen onze vriendengroep vaak af. Er zijn een paar gasten 

onder die een eigen specialiteitgerecht hebben. Die maken dat 

dan.’ Na een korte ronde langs de schappen wordt duidelijk wat 

de pot zal schaff en: Chicken Tonight. ‘Omdat we met een redelijk 

grote groep zijn en het lekker makkelijk is.’ Budgetrijst, een paar 

plakken kip, een zak chips, wat groenten, een kratje bier, een bak 

kwark en een sausje gaan mee terug naar de kamer.

Studentenvoer 
en bierkoerier

Voor de rubriek Eetcultuur waren we dit keer te gast in een studentenhuis, waar – zo is de beeldvorming – 

het in de keuken een zwijnenstal zou zijn en de bewoners het liefst binnen tien minuten voor de prijs van 

een pak rijst een maaltijd op tafel willen kunnen zetten. Tijd dus om een proef op de som  te nemen.

Tekst en foto’s: Jasper Hazelaar

Nils kookt vanavond dus niet alleen voor zichzelf en onder-

getekende. Enkele van de vrienden met wie hij vaker samen 

eet, zijn er vanavond ook bij. ‘Het is gezelliger met z’n allen, 

bovendien kun je het werk en de kosten verdelen’, verklaart de 

Groningse Keppelaar. Op dat moment gaat de bel en komen 

Robin en Frank binnen. Al snel hebben de twee een biertje aan 

hun lippen gezet en een goede zitplek gevonden. Terwijl de rest 

op de bank hangt, gaat Nils aan de slag, in een keuken waar de 

kartonnen dozen uit de kasten puilen en de vuile vaat op de 

wasmachine staat.

Als een echte chef-kok snijdt hij de kip en gooit de stukjes in de 

pan. Behalve Chicken Tonight heeft de student nog meer 

favorieten. ‘We eten vaak pasta. Simpel te maken, goedkoop en 

snel klaar. Ook maken we weleens een lekker biefstukje’. Hij legt 

uit: ‘Je kunt natuurlijk niet elke avond uit eten gaan. Dat wordt te 

duur. Over het algemeen letten we wel op de kosten. 

Het eerste jaar dat we hier woonden, aten we echt heel goed-

koop, dat ging ten koste van de kwaliteit. Nu zorgen we ook dat 

we goed eten en letten niet alleen op de prijs.’

Nadat de groenten, saus en rijst bij de kip zijn gegooid, is het 

gerecht klaar om te worden geserveerd. De maaltijd wordt voor 
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Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas. 

Groeirente!

 
 

1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar 5e jaar

Marti Bulten
Bronkhorsterweg 3
7221 AA Steenderen
T (0575) 45 19 78
E marti.bulten@upcmail.nl
I www.regiobank.nl
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de televisie weggewerkt. Ondanks dat de rijst ietsjes te lang 

heeft gekookt – het water in de pan was namelijk al verdampt 

voor het afgieten – smaakt het eten goed. Robin en Frank zijn 

het hiermee eens: ‘Top dat jij ook eindelijk eens kookt! 

Smaakt goed.’ Als de Chicken Tonight op is, brengt Nils het toetje 

binnen. Een bak aardbeienkwark van een bekende 

zuivelproducent. 

De spanning stijgt als het moment daar is om de afwas te 

doen. In de meeste studentenhuizen is namelijk geen vaatwas-

ser en dus moet iemand de afwasborstel bemannen. Hier is 

dat niet anders. Nils, Robin en Frank vechten het onderling uit 

met een potje ‘steen, papier, schaar’. In de studentenwereld 

beter bekend als ‘rocken’. Robin verliest en mag het komende 

kwartier schrobben in de keuken. Dit tot groot vermaak van de 

anderen. 

Tegen de tijd dat de vaat weer schoon is, blijkt het kratje bier 

leeg te zijn. Wat te doen? Nils heeft het antwoord: ‘De Bierkoe-

rier!’ Zo gezegd, zo gedaan. De bierkoerier wordt gebeld en 

een klein half uur later staat er een kratje ijskoud bier op de 

stoep. Nadat middels een drankspelletje een deel hiervan is  

weggewerkt, besluiten de mannen naar de stad te gaan. We 

verlaten de kamer en stappen met een goed gevulde maag 

de nacht in.

Het groepsgerecht recept

1 rode ui
1 komkommer1 bakje crème fraîche à 125 gr

500 gr. verse zalm500 gr. tagliatelle

Kook de tagliatelle volgens de aanwijzingen op de 

verpakking. Snijd intussen de rode ui, komkommer 

en de zalm in blokjes van 1 cm. Verhit de olie in een 

pan en bak de ui en komkommer ongeveer twee 

minuten. Voeg de zalmblokjes toe en bak deze 

een minuutje mee. Voeg het bakje crème fraîche 

toe en wacht tot dit er goed doorheen is gesmol-

ten. Giet de pasta af en meng met de saus. Serveer 

met een salade, bijvoorbeeld een tomatensalade.

groepsrecept
oepsoeps
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1962-2012: 50 jaar aardappelverwerkende industrie! 

Hoog-Keppel, 
de bakermat van de Aviko

Tekst: Rinus G.M. Rabeling

Foto’s: Louis Kuperij en Bennie Klaassen

De mensen van het eerste uur, v.l.n.r.: H. Kets, G. Meijering, W. van Til, D. Netjes en B. Minkhorst.

voorgebakken friet!

De eerste initiatiefnemers tot de oprichting van een aardap-

pelverwerkingsbedrijf waren H. Kets, D. Netjes, B. Minkhorst en 

G. Meijering. Later voegt zich hierbij ook W. van Til. De start werd 

gemaakt met fi nanciële deelname van achttien boeren en de 
Coöperatie in Hummelo. In de herfst van 1962 wordt de Aviko 
N.V. opgericht. 
De productie vond plaats in de oude zuivelfabriek te Hoog-Kep-
pel en de heer L. Dolfi ng werd de eerste directeur. Acht jaar later 
vertrekt een deel van de productie naar Steenderen. 
Nu – 50 jaar later – staat er in Steenderen een supermoderne 
fabriek en is het bedrijf uitgegroeid tot internationaal marktlei-
der. In deze uitgave van ons magazine willen we met een aantal 
foto’s uit de periode 1965-1966 stilstaan bij het ontstaan van de 
fabriek in Hoog-Keppel. Immers: ‘Al het goede komt uit Keppel 
en omstreken!’

Dit jaar is het precies 50 jaar geleden dat de N.V. Aviko het licht 
zag. De naam ‘Aardappel Verwerkende Industrie Keppel en 
Omstreken’ werd destijds bedacht door wijlen Jo van Zadelhoff -

Pennekamp uit Eldrik.

Omstreeks 1955 ontstond in Hummelo en Keppel de ‘Telers 

Vereniging’. Een initiatief vanwege de zeer lage aardappelprijzen 

om zo gezamenlijk een vuist te maken tegen de handelaren. De 

Coöperatie in Hummelo bood opslagruimte aan en het 

initiatief leek te gaan werken. Door de extreme droogte van 1959 

mislukte echter de aardappeloogst en ontstonden er fi nanciële 
problemen voor de Telers Vereniging. Men ging daarom op zoek 
naar mogelijkheden om de verkoopwaarde van de aardappel te 
vergroten.
Na wat contacten in de regio en het grensgebied en enkele 
ideeën die op niets uitlopen, herinnert Herman Kets zich de friet-
tent uit zijn militaire diensttijd in Breda. Het idee was geboren: 

Het pitten van de  aardappelen door v.l.n.r.: Winie Meijer, N.N., Verbeek, 

Jan Rewinkel en Bedrijfsleider Theo Hetterscheid.

De Aviko vestigt zich in het leegstaande gebouw van de voormalige 

Zuivelfabriek.
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Jan Rewinkel aan de pitband. Gerrit van de Toren bij de bakoven.

De medewerkers, staand v.l.n.r.: Hendrik Langelder, Louis Surenbroek, L. Dolfi ng (directeur), J. Hulshof (vertegenwoordiger), Herman Harmsen, 

Ans Bloemendaal, Reind Weenink, Van Til, Rijfkogel en J. Evers; knielend v.l.n.r.: A. Janssen, N.N., Mintjes, Gerrit Regelink, Jan Rewinkel,  Opa Smeenk, 

Theo Hetterscheid, Gert Hamer, Henk Klein Bleumink, Gerrit van de Toren, Minie Buunk en N.N.

Minie Buunk en Ans Bloemendaal bij het voorverpakken.

Verbeek bij het voorbakken van de patat. Gerrit van de Toren en ‘Opa’ Smeenk vullen de dozen.

Theo Hetterscheid bij het laden van de bestelbus.
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Voor meer informatie:

Dimmendaal installatietechniek
Zomerweg 36 
6996 DR Drempt
tel: 0313 471192
mob: 06 51713567
www.dimmendaalinstallatietechniek.nl
email  dimmendaal@upcmail.nl

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.

Informeer naar onze scherpe 
prijzen en aanbiedingen en laat 
u overtuigen door onze kennis en 
vakmanschap met ruim 20 jaar 
ervaring.

Ook voor een goed en eerlijk ad-
vies staan we graag voor u klaar.

Nieuwe badkamer? 
Informeer naar onze mogelijkheden.
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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 over-

gedragen 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 ...

Tip van de notaris

Niet lang geleden zat ik op het Catharinaplein in Doetinchem. 

Ook daar zag ik weer mensen denken: waar kennen we die van. 

Nou kwam dat misschien ook wel omdat ik tijdens het Stads-

feest op dat immense podium zat, haren in de kuif, terwijl ik met 

mijn rechtervoet de pianosolo in ‘Great Balls of Fire’ enig kracht 

probeerde bij te zetten. Blijkbaar wordt het dan moeilijk om de 

link te leggen. 

Andersom gebeurt het echter ook: mensen komen op kantoor 

en denken mij ergens van te kennen. Dat is soms van een eerder 

bezoek, maar soms ook van het voorprogramma van Jovink, een 

optreden in het Autotron in Rosmalen of bij Café De Bierkaai in 

Baak. 

Voor veel mensen is de notaris nog steeds een enigszins op 

leeftijd geraakte grijze man in een keurig pak, leesbril bij de hand, 

evenals een aardappel voor in de keel, mocht er hoog bezoek 

komen. 

Dat er daarnaast wellicht ook nog sprake zou kunnen zijn van an-

dere hobby’s dan het lezen van een goed boek, een wandeling 

door het bos (wat ik overigens beide graag doe!) en een rondje 

golf op zondag, komt maar moeilijk door. 

Dat ik met enige regelmaat door het land reis en ‘Whole lotta 

shakin’ speel, of op donderdagavond graag een pijltje gooi bij de 

plaatselijke Hessendarters zal weinig zeggen over de kwaliteit 

van mijn werk, maar moeilijk voorstelbaar is het blijkbaar wel. 

Een klussende plaatselijke bankdirecteur zei jaren geleden eens: 

‘Ik wil best schilderen, maar dan alleen binnenshuis, want ik 

kan in mijn positie toch echt niet buiten mijn huis gaan staan 

verven’. Gelukkig ben ik van een andere generatie. En een echte 

Achterhoeker. 

Het bestaansrecht van het notarisvak is volledig afhankelijk van 

de integriteit van zijn beroepsbeoefenaren. Kennis, kwaliteit en 

integriteit zijn echter niet aan de buitenkant zichtbaar. Sterker 

nog: we kennen allemaal de voorbeelden van ogenschijnlijk 

keurige heren en dames, die toch niet zo keurig bleken te zijn. 

Zelfs in het notariaat zijn er wel lieden geweest die het geld van 

derden besteedden op de paardenrenbaan of aan Wein, Weib 

und Gesang. Deze fi guren worden – terecht uiteraard – direct 
met ferme hand uit het ambt gezet. En wie weet waren dit wel 
juist de mensen die als hobby enkel zo nu en dan een goed boek 
lazen of gingen wandelen in het bos. Misschien kun je dan maar 
beter zo nu en dan je stropdas verruilen voor een vette kuif. 
Ik ben er altijd van uitgegaan dat het notariaat en de rock-‘n-roll 
prima samengaan, al lijkt dat op het eerste gezicht nog even 

van de notaris

Rock-‘n-roll
Mr. Jeroen te Lindert (38) is notaris te Doesburg. 

In zijn vrije tijd is hij zanger/pianist in een ‘jaren 50 

rock-‘n-rollband’. Met vriendin en dochter van 

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

Foto’s: Wim van Hof

anders als je direct aan Herman Brood denkt. Al sinds mijn acht-
tiende jaar ben ik nog altijd studerende, en ik beoefen mijn vak 
op integere wijze.
Ik probeer mijn akten nauwkeurig op te stellen door de toetsen 
van mijn computer zorgvuldig te kiezen, al wil ik de toetsen van 
mijn piano daarentegen nog wel eens missen. Maar ja, met je 
voet valt dat ook niet altijd mee. 

Wat mij vanuit dit muzikale oogpunt bezien overigens opvalt, 
is dat ik veel (zakelijke) relaties tegenkom die ook op de een of 
ander manier bezig zijn met muziek. Zo ken ik een gitaar spe-
lende makelaar, een saxofoon spelende accountant en is onze 
drummer wijkagent. 
Mocht u in de komende tijd een bekeuring krijgen en wilt u een 
poging doen de agent wat milder te stemmen, begin dan ook 
eens over de Tailshakers, het zou zo maar onze drummer kunnen 
zijn. 

U zou eigenlijk eens een avondje achter mijn piano moeten 
zitten en vanaf het podium met nuchter verstand moeten kijken 
naar wat er na een tijdje gebeurt met keurige dames en heren 
die zijn blootgesteld aan de combinatie van een borrel en wat 
rock-‘n-rollmuziek. 

Ik zou het u kunnen vertellen, want ik heb ze allemaal gezien. 
De buikschuivende directeur, het limbodansende schoolhoofd 
en de poepsjieke rentenier op leeftijd die zijn heup verdraait 
omdat hij denkt de twist nog wel te kunnen, terwijl zijn normaal 
zo elegante echtgenote ‘I can seeeeeeee Paradise by the Dash-
boardlight!!!’ gilt. 

Maar gelukkig geldt voor de notaris een geheimhoudingsplicht. 
Horen, zien en zwijgen – ook op zaterdagavond …
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Tekst: Fia Wesselink

Foto’s: Judith Wesselink

De grote 
schoonmaak

Vroeger was het bij de meeste gezinnen heel vanzelfsprekend dat ieder voor- en najaar het hele huis grondig op de kop werd gezet voor de grote 

schoonmaak. Bij ons thuis was het niet anders en er werd van je verwacht dat je mee zou helpen. Soms hielp zelfs de hele buurt mee. 

Stoelen en tafels gingen naar buiten en hierop werden de matrassen en dekens gelegd. Die bleven de hele dag lekker in de zon liggen en werden tegen de 

avond grondig uitgeklopt.

Natuurlijk waren de huizen vroeger stoffi  ger door het gebruik van kolenkachels als warmtebron. Stofzuigers waren er niet en er werd schoongemaakt met 

behulp van stofdoeken, dweilen, borstels en bezems. Ook waren de huizen indertijd veel vochtiger, omdat er meestal maar een of twee vertrekken in het 

huis werden verwarmd. 

Meestal begon de grote schoonmaak op zolder en werd van daaruit naar beneden gewerkt. Eigenlijk was het ook de bedoeling dat er spullen opgeruimd 

en weggedaan zouden worden, maar het gebeurde maar al te vaak dat de spullen werden verplaatst en toch weer werden bewaard.  Ze zouden 

misschien nog wel een keer van pas kunnen komen, dus het was zonde om ze weg te gooien. Soms kwam er wel een nieuw behangetje op de muur of 

werd er nieuw zeil op de vloer gelegd. Bij boerderijen ging in het voorjaar het vee naar buiten en werden de stallen schoongespoten, en de muren opnieuw 

gewit. Hoe wordt nu over dit ritueel gedacht?

zin of onzin?

‘In het voor- en najaar kwam een speciale folder uit.’

Naam: Dick (72) en Joke (71) Garretsen

Plaats: Keppelseweg, Hummelo

Joke: ‘Ik ben niet zo van het poetsen en vooral niet van de grote 

schoonmaak. Mijn moeder deed ook niet aan de schoonmaak in 

het voor- of najaar. Alles werd goed bijgehouden, de kokosmat-

ten gingen geregeld naar buiten om geklopt te worden en eens 

in de zoveel tijd werd de kelder gedaan. En zo doe ik het eigenlijk 

ook, net als mijn moeder.’

Dick – als oud-supermarkteigenaar – vult aan: ‘Toen wij de winkel 

nog hadden, kwam er in het voor- en najaar een speciale folder 

uit met aanbiedingen van allerlei schoonmaakartikelen, zoals 

bezems, dweilen, zemen etc. Dat zie je tegenwoordig ook niet 

meer. Er zijn nog wel steeds mensen die voor de jaarlijkse kermis 

hun hele huis schoonmaken. Ook de ramen worden dan nog 

een keer extra gezeemd en de tuin wordt keurig verzorgd. Wij 

tillen daar niet zo zwaar aan.’

‘Met kinderen heb je andere prioriteiten.’

Naam: Sabine (31) Hilferink-Janssen

Plaats: De Zuylenkamp, Hummelo

Sabine en haar man Ronald (40) hebben beiden een drukke 

baan en zorgen samen voor de kinderen, Marit (4) en Lars (1), 

en het huishouden. Sabine: ‘Voordat ik kinderen had, was ik veel 

meer aan het poetsen dan tegenwoordig. Ik hou alles bij en doe 

dat in een regelmaat, maar met kleine kinderen komt een grote 

schoonmaakklus er niet gauw van of er moet echt een aanlei-

ding zijn. Ik denk dat het ook iets zegt over onze generatie. Af en 

toe moeten we in huis wel reorganiseren. Zo hebben we laatst 

de zolder onder handen genomen. Alles wat we beneden niet 

nodig hadden of waar de kinderen waren uitgegroeid, was daar 

terecht gekomen. We konden nergens meer bij.’  Ronald: 'Met 

kinderen heb je andere prioriteiten. Als ik het nu in een volgorde 

zet is het geworden: gezin, kinderen, familie, vrienden en dan 

m’n hobby (fi etsen).’
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‘Voor Pasen moest alles klaar zijn.’

Naam: Tonny Smeitink-Testerink (66)

Plaats: Beatrixlaan, Hummelo

Tonny heeft heel sterke herinneringen aan de voorjaarsschoonmaak van vroeger. ‘Het nieuwe jaar was nog maar 

nauwelijks begonnen of mijn moeder begon er zich al druk om te maken. Tot de dag aanbrak dat ik thuiskwam van 

school en het hele huis op z’n kop stond: het theater – zoals ik het noemde – was weer begonnen! Wat vond ik dat 

een ongezellige tijd en het duurde weken. Gelukkig moest voor Pasen alles klaar zijn! Mijn moeder pakte het heel 

grondig aan en kreeg daarbij vaak hulp van een vriendin en omgekeerd ging zij ook daar aan de slag. Het hele huis, 

van zolder tot kelder, kwam aan de beurt. Alle kasten werden leeggehaald, kleding ging buiten op de draad, zodat  

alle pakken van m’n vader konden worden afgeschuierd. De loodzware matrasdelen werden naar beneden gesjouwd en op stoelen gelegd. Ging 

ze met de kamer bezig, dan stonden alle meubelen buiten en werden die na het schoonmaken opnieuw in de was gezet met boenwas die mijn 

moeder zelf maakte. Was eindelijk de kelder aan de beurt, dan moesten alle schappen met  Keulse potten met ingelegde groenten leeg, werden de 

muren gewit, planken en trap geboend met groene zeep, voordat alles weer kon worden ingepakt. Kun je je voorstellen dat ik toen besloten heb: zo 

zal ik het later nooit doen! Natuurlijk hou ik alles bij, is het hier netjes en pak ik regelmatig kasten uit, maar gezelligheid gaat boven alles!’

ote 
onmaak

zin of onzin?

‘Van de grote schoonmaak heb ik nooit gehoord.’ 

Naam: Aniek Haarman (23)

Plaats: Strengsche Veld, Drempt

Wanneer ik Aniek vraag of ze bekend is met de grote schoonmaak, weet ze niet waarover ik het heb. Ze heeft er 

nog nooit van gehoord en ook van haar moeder heeft ze daar niets van meegekregen. Als ze mijn uitleg hoort, 

reageert ze met: ‘Een voor- of najaarsschoonmaak? Nee, dat ga ik zeker niet doen. Verschrikkelijk! Ik zorg wel dat 

het huis schoon blijft door het regelmatig bij te houden!’

‘Vroeger met natte 

theebladeren het vloerkleed 

schuieren.’

Naam: Fré Aal-Kerkkamp (90)

Plaats: Monumentenweg, Hoog-

Keppel

‘Natuurlijk maak ik nog schoon en 

tegenwoordig heb ik daar zo nu 

en dan hulp bij. Maar twee keer 

per jaar een echte grote schoon-

maak zoals vroeger, dat is er niet meer bij. Gelukkig niet. Vroeger 

moest ik op de knieën met een borstel en een blik natte theebla-

deren het vloerkleed schuieren. Door de theebladeren werd de 

stof goed opgenomen en stoof het niet het hele huis door. Ook 

moest bij ons thuis alle huisraad naar buiten, de schilderijen van 

de wand en dan maar poetsen. Mijn motto is nu: zet de deuren 

en ramen maar tegenover elkaar open, dan waait de stof op een 

hoop en veeg je het zo bij elkaar … Grapje!’ 

‘Noodgedwongen in de 

schuur eten.’

Naam: Herman Ditzel (58), 

oud Dremptenaar 

Plaats: Prins Bernhardplein, 

Doesburg

Herman heeft bij het aanbreken van 

het voorjaar nog steeds de kriebels 

en maakt zeker een keer per jaar alles 

grondig schoon. De boel gaat naar 

buiten, zodat hij overal goed bij kan, en alles wordt perfect schoon-

gemaakt. Aan vroeger heeft hij een aantal sterke herinneringen. 

Hij moest zijn moeder altijd helpen als ze bezig ging met de grote 

schoonmaak en hij weet nog dat vooral het plafond schoonmaken 

een hele klus was. Noodgedwongen  moesten ze dan met z’n allen 

in de schuur eten. Als alles weer aan kant was, kreeg vader – die smid 

was – door de kinderen ingefl uisterd dat hij vooral moest zeggen dat 

het huis zo prachtig schoon was geworden!

‘Ook zonder voorjaarsschoon-

maak heb ik werk genoeg.’

Naam: Brigitte Wonnink (36)

Plaats: Gildeweg, Voor-Drempt

Brigitte doet niet mee aan de 

ouderwetse grote schoonmaak. 

Ze kent het ook niet van vroeger. 

‘Ik denk wel dat mijn moeder dat 

deed, want zo is ze wel, maar ik 

kan het me niet herinneren. Ik 

weet wel dat de dekens en het andere beddengoed naar buiten 

gingen, maar dat gebeurde  wel vaker dan tweemaal per jaar. Wij 

hadden een boerderij en mijn moeder was altijd aan het werk; al-

les werd heel goed bijgehouden. Ook de varkenshokken werden 

altijd weer opnieuw schoongemaakt. Ik krijg met dit weer, als de 

zon lekker schijnt, wel de kriebels om een keer extra de ramen te 

wassen, maar daar blijft het dan ook meestal bij. Ook dit voorjaar 

zal het bij mij niet gebeuren dat ik meedoe aan de voorjaars-

schoonmaak. Ik heb werk genoeg.’ 

‘Ik heb nog steeds een zekere 

regelmaat.’ 

Naam: Truus Hoppenreijs (65)

Plaats: Hulsevoortseweg, 

Achter-Drempt

‘Ik ben niet meer van de grote 

schoonmaak. Toen ik pas getrouwd 

was nog wel. Zo had je dat van je 

moeder geleerd, dus deed jij dat ook, 

het hoorde er gewoon bij. Tegen-

woordig is het wel wat minder, maar toch ben ik altijd nog druk 

bezig om mijn huis netjes te houden. Ik heb nog steeds een zekere 

regelmaat: bijvoorbeeld om de drie weken alle deuren schoonmaken 

en de ramen zemen. Vroeger gebeurde dat iedere week, zoals ook 

ieder vertrek een keer per week een grondige beurt kreeg. Nu bekijk 

ik wat nodig is: dan eens die kamer of dan eens de keuken, maar niet 

meer zo dwangmatig. Ook is het nu allemaal wat makkelijker gewor-

den. We hebben de stofzuiger en de mop. Ik denk dat we nu meer 

genieten en niet te veel poetsen.’



Nieuwbouw   Verbouw   Onderhoud   Renovatie/Restauratie

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

p r o f e s s i o n e l e  v o e d i n g  v o o r  d i e r e n

Garvo bv  Molenweg 38  6996 DN  Drempt  telefoon +31 (0)313 47 23 21  e-mail advies@garvo.nl  website www.garvo.nl

Garvo heeft als doel een bijdrage te leveren aan een wereld waarin mensen en dieren alle ruimte 
hebben om van het leven te genieten. Dat is (samen)leven. Dit begint met het liefdevol verzorgen 
van dieren. Daarom zijn goede diervoeders van wezenlijk belang. Wat dieren eten is  erg belangrijk, 
niet alleen voor hun lichamelijke gezondheid maar ook voor hun gedrag.
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Kom naar de Garvo fabriek (ingang Bronksestraat)

Iedere zaterdag geopend van 8.00 - 12.00 uur 

    

                                                                                   

Stadshotel, Brasserie & a la carte restaurant 

Hotel Doesburg aan de IJssel betekent genieten van heerlijke gerechten, Achterhoekse gastvrijheid  
en een schitterende entourage waaronder 24 comfortabele hotelkamers en drie vergaderzalen.  

Of u nu met z’n tweeën bent of met een groot gezelschap, bij ons bent u aan het juiste adres. 

‘Sfeervol eten aan de IJssel’ 
In ons a la carte restaurant, kunt u genieten van een prachtig uitzicht, een goede service en mooie gerechten.  

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. 
 

‘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’ 
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. 

 
Contre Escarpe 32 / 6981 BW Doesburg / Telefoon 0313-740 000 / Fax 0313-740 001 / info@hotel-doesburg.nl  

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

Stadshotel, Brasserie & a la carte restaurant

Een verrassend drie gangen Hanzemenu voor slechts € 27,50
Genieten van Achterhoekse gastvrijheid.

Ook  voor een lekkere kop koffie of een broodje bent u welkom bij het ....

pareltje aan de IJssel
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Activiteitenkalender

maart tot oktober 2012 

maart 2012

21 t/m 23:Kwartfi nales verenigingsbowlen, Dorpshuis Drempt, 
 19.00-23.00 uur
do  22   • 2e hands dameskledingbeurs met diverse stands en    activiteiten in de Dorpskerk in Hummelo, 19.30 uur
vr   23   •  Vesper in de Protestantse kerk te Voor-Drempt, 19.30-20.00 uurzo  25   • Open Tuindag De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur              .• Open dag Keppelse golfclub, ingang Burg. Vrijlandweg,    Hoog-Keppel, 13.00-16.00 uur
             • Zondagmiddaginloop voor senioren in de huiskamer    Stichting Welzijn, Hoog-Keppel, 14.00-17.00 uur
ma 26  • Vrouwengroep Drempt, bijeenkomst met lezing,  
 Pastoriezaal, 20.00 uur
di   27  • Kwartfi nale verenigingsbowlen, Dorpshuis Drempt, 
 19.00-23.00 uur
do  29  • Stichting Welzijn, met de KunstBus naar Le nozze di    Figaro door De Nationale Reisopera in Amphion
             • Feestelijke middag Gildeschool, Dorpshuis Drempt, 13.00 uur             • Kwartfi nale verenigingsbowlen, Dorpshuis Drempt,    19.00-23.00 uur
vr  30   • Paasviering 70+, Protestantse gemeente Drempt en    Oldenkeppel, kerk in Hoog-Keppel, 14.30-16.00 uur
             • Feestelijke ouderavond Gildeschool, Dorpshuis Drempt,19.00 uur             • Vesper in de Protestantse kerk te Voor-Drempt, 19.30-20.00 uurza   31  • Paasbrodenactie Scouting Sweder van Voorst, huis aan    huis in alle dorpskernen, vanaf 10.00 uur
             • Open Tuindag De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur             • Voorjaarsconcert muziekvereniging De Eendracht,    Dorpskerk Hummelo, 19.30 uur
             • Evenementencommissie, Back to the 80’s Part 2, 
 FF naar Steef, Hummelo, 21.00 uur

april 2012

zo    1  • Open Tuindag De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur            • Freedance, stijldansavond voor dansparen, Dorpshuis Drempt,  20.00 uur
            • Laatste dag voorverkoop zwemabonnementen Hessenbad4 en 5:  Halve fi nales verenigingsbowlen, Dorpshuis Drempt,    19.00-23.00 uur 
do   5   • Opening 13e editie Kunstwandelroute, landgoed Eng   huizen Hummelo
            • Feestelijke middag De Bongerd, Dorpshuis Drempt, 13.00 uurvr    6   • Feestelijke ouderavond De Bongerd, Dorpshuis Drempt,19.00 uur            • Halve fi nale verenigingsbowlen, Dorpshuis Drempt, 
 19.00-23.00 uur
za    7   • Reserveavond halve fi nale verenigingsbowlen, Dorpshuis    Drempt, 19.00-23.00 uur
zo    8   • 1e paasdag), Paasvuur in Hummelo, Rijvereniging 
 Hummelo, 20.00 uur

ma   9  • Kinder paasviering St. Willibrordus kerk Achter-Drempt, 10.00 uur             • Open Tuindag De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur             • IVN-wandeling op landgoed Enghuizen, 
 vanaf parkeerplaats De Gouden Karper, Hummelo, 14.00 uurdi  10   •  Paasmaaltijd Dameskrans Hummelo, 16.30-18.30 uur 
             • Reserveavond halve fi nale verenigingsbowlen, Dorpshuis     Drempt, 19.00-23.00 uur
do 12  • Bijeenkomst Club 60+, FF naar Steef te Hummelo, 14.00-17.00 uurvr  13   • Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, 
 Oldenkeppel en Hummelo, Kerkhuis Hoog-Keppel,10.00-12.00 uur            .• Danspresentatie basisschoolleerlingen op het terrein van    het Hessenbad, 10.45-11.45 uur
za  14   • Ophalen oud papier vanaf 8.30 uur
              • Opening van het nieuwe zwemseizoen openluchtzwembad  Hessenbad, 10.00 uur        
              • Open Tuindag De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00
              • Finale verenigingsbowlen, Dorpshuis Drempt, 19.00-23.00 uurzo  15    • Open Tuindag De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur               • Freedance, stijldansavond voor dansparen, Dorpshuis    Drempt, 20.00 uur
wo 18    • Algemene ledenvergadering De Blauwe Snep, Dorpshuis    Drempt, 20.00 uur
vr  20     • Dames voorjaars- en zomerkledingbeurs, Rijksweg 27 in    Voor-Drempt, 13.30-20.00 uur 
za  21     • Voorjaarsconcert Zanglust, Protestantse kerk Voor-Drempt,   20.00 uur
               • Voorjaarsplantenruilbeurs, Kerkstraat 3, Voor-Drempt, 
 12.00-15.00 uur
zo  22     • Open Tuindag De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur               • Koffi  econcert muziekvereniging Olden-Keppel, Dorpshuis,  aanvang 11.00 uur
                • Fietstocht voor jong en oud, met onderweg een verrassende   activiteit, vertrek vanaf  Café Spirit, Hoog-Keppel, 14.00 uur            • Benefi etconcert ‘Hummelo aan Zee’ t.b.v. Diva Dichtbij,    Dorpskerk Hummelo,  15.00 uur
ma 23  • Fietstocht Vrouwengroep Drempt naar de IJsboerderij in    Hummelo, vertrek vanaf  het Dorpshuis, 19.00 uur
di  24   • Jaarvergadering Dorpsraad Drempt, Dorpshuis in  
 Voor-Drempt, 20.00 uur
wo 25   •  Jaarvergadering Dorpsraad Keppel en Eldrik, Café Spirit,    Hoog-Keppel, 20.00 uur
do 26    •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, Dorpshuis Drempt, 14.00 uurza  28    • Hummelo en Oranje, Oranjeparty in De Gouden Karper 
zo  29    • Open Tuindag De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00
               •  Zondagmiddaginloop voor senioren in de huiskamer 
 Stichting Welzijn, Hoog-Keppel, 14.00-17.00 uur
ma 30    • Koninginnedagviering in alle dorpen
               • Hummelo en Oranje, met o.a. zeskamp, Greff elinkallee, 11.00 uur

Deze data zijn verzameld door de Contactcommissie Hummelo en Keppel.
Aanvullingen en wijzigingen kunnen worden doorgegeven via het e-mailadres 
watisertedoenindhk@live.nl.
 Voor het juninummer kan dit uiterlijk tot 12 mei 2012.
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mei 2012

vr    4     • Dodenherdenking, 19.15 uur in Hummelo en 20.00 uur in   

 Hoog-Keppel

zo    6    • Open Tuindag De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

               • Freedance, stijldansavond voor dansparen, Dorpshuis

 Drempt, 20.00 uur

do  10    • NBvP-Vrouwen van Nu, lezing over autisme, FF naar Steef,   

 Hummelo, 19.45 uur 

vr   11    • Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel  

 en Hummelo, Pastoriezaal Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

              • Opening 6e editie Kunst10daagse Bronckhorst

              • Klootschieten, gevolgd door het bevrijdingsbal in de zaal van FF  

 naar Steef, Oranjevereniging Hummelo en Oranje, 19.00 uur

za  12   • Ophalen oud papier vanaf 8.30 uur

             • Bloemenactie Zanglust, in de hele voormalige gemeente   

 Hummelo en Keppel

             • Dance the Night Away, Dorpshuis Drempt, 21.00 uur

             • Nacht van de Wijngaard, wijnboerderij ’t Heekenbroek  

 Achter-Drempt, 20.30 uur  

wo 16 t/m za 19: 8e editie van de Achterhoekse Wandel4daagse

do  17   • 36e Antiek-, Curiosa- en Rommelmarkt HC’03 in Hoog-Keppel,

 9.00-16.00 uur

za  19    • Het eerste HC’03 Jeugdtoernooi voor F-pupillen en 

 D-pupillen op sportpark ’t Doornslag in Achter-Drempt

zo  20    • Laatste dag Kunst10daagse Bronckhorst 2012

               • Presentatie met muziek en activiteiten van het Toeristisch   

 Platform DHK in de beeldentuin van Ars Longa in Achter-Drempt,

 14.00 uur

              • Freedance, stijldansavond voor dansparen, Dorpshuis 

 Drempt, 20.00 uur

vr   25    • Verjaarsvisite 75+, Pastoriezaal Voor-Drempt, 14.00-16.00 uur

wo  23   • Fietstocht, Vrouwengroep Drempt, vertrek vanaf het

 Dorpshuis 9.00 uur

za   26    • Jeugdtoernooi voor E-pupillen en C-junioren op sportpark ’t  

 Doornslag in Achter-Drempt (overdag)

               • Onderling toernooi en feestelijke seizoenafsluiting HC’03,   

 Sportpark ’t Doornslag  Achter-Drempt, vanaf 17.00 uur

zo  27    • Zondagmiddaginloop voor senioren in de huiskamer 

 Stichting Welzijn, Hoog-Keppel, 14.00-17.00 uur

ma 28   • Laatste dag Kunstwandelroute 2012 landgoed Enghuizen, 

 Hummelo

28 mei t/m 1 juni: Sportweek basisscholen Drempt, Hummelo en 

 Keppel op sportpark ’t Doornslag in Achter-Drempt 

do  31   • Fietstocht voor 50-plussers, afstand 25-30 km. Start vanaf   

 Burg.Van Panhuysbrink Hoog-Keppel, 14.00 uur 

juni 2012

za   2     • Benefi etconcert, vrouwenzangkoor AmaZing Drempt, in de  

 Heilige Geest Kerk te Doetinchem

              • Start 3e editie Jazztime, in de tuin van Kasteel Keppel, 

 12.00-18.30 en 20.00-24.00 uur

              • 21e editie Pontifi caal Party in Hummelo. Toegang alleen voor  

 genodigden, vanaf 16+

zo   3     • Fancy Fair/Zomermarkt, Olden-Keppel, De Blauwe Snep,   

 rond Dorpshuis, 10.00 uur 

               • 2e dag Jazztime 2012, in de tuin van Kasteel Keppel, 

 14.00-20.30uur

               • Freedance, stijldansavond voor dansparen, Dorpshuis   

 Drempt, 20.00 uur

vr    8     • Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel  

 en Hummelo, Kerkhuis Hoog-Keppel, 10.00-12.00 uur  

za    9     • Ophalen oud papier vanaf 8.30 uur

zo  10    • 5e editie van de Keppelrun in Hoog-Keppel, vanaf 10.30 uur

ma 11 t/m vr 15: Avondvierdaagse; vertrek alle dagen vanaf Dorpsstraat 1

 te Hummelo 

vr   15    • Clubkampioenschappen Rijvereniging Hummelo, Hippisch  

 Centrum Groot-Zande, vanaf 17.00 uur 

zo  17    • ZomerCultuur in en om de Dorpsstraat Laag-Keppel, 

 12.00-18.00 uur

zo  24    • Zondagmiddaginloop voor senioren in de huiskamer 

 Stichting Welzijn, Hoog-Keppel, 14.00-17.00 uur

do  28   • Fietstocht voor 50-plussers, afstand 25-30 km. Start vanaf   

 Burg. Van Panhuysbrink Hoog-Keppel, 14.00 uur 

juli 2012

zo   1    • Freedance, stijldansavond voor dansparen, Dorpshuis   

 Drempt, 20.00 uur

zo   8    • Fiets- wandelexcursie IVN, start P+R parkeerplaats achter De  

 Gouden Leeuw, Laag-Keppel, 14.00 uur

vr  13    • Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel  

 en Hummelo,  Kerkhuis Hoog-Keppel, 10.00-12.00 uur

za  14    •  Ophalen oud papier vanaf 8.30 uur

zo  15    • Freedance, stijldansavond voor dansparen, Dorpshuis   

 Drempt, 20.00 uur

augustus 2012

vr   10    • Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, 

 Oldenkeppel en Hummelo, Pastoriezaal Voor-Drempt, 

 10.00-12.00 uur

za  11    •  Ophalen oud papier vanaf 8.30 uur

za  18    • Concours hippique Rijvereniging Hummelo, dressuur en   

 springen voor paarden, 9.00-17.00 uur 

zo  19   • Concours hippique Rijvereniging Hummelo i.s.m. PSV 

 Doornslagruiters. Dressuur en springen voor pony’s, 

 9.00-17.00 uur

zo  26   • 12e Keppeltoertocht voor oldtimer-tractoren, vertrek vanaf de  

 Burg. Vrijlandweg bij de Rijksweg, Hoog-Keppel, 10.30 uur

september 2012

zo   2    • Start HC’03 klaverjascompetitie, kantine sportpark ’t Doornslag,  

 Achter-Drempt, 20.00 uur

za    8    • Ophalen oud papier vanaf 8.30 uur

8 en 9   • Open Monumentendag 2012 met als landelijk thema: 

 Groen van Toen 

zo  16    • Open dag Keppelse golfclub, ingang Burg. Vrijlandweg, 

 Hoog-Keppel, 13.00-16.00 uur

do  20   • Startbijeenkomst Dameskrans Hummelo, 14.00-16.00 uur

zo  23    • ‘Het Vennenpad’, langeafstandswandeling IVN van Doetinchem  

 door de Kruisbergse bossen naar Laag Keppel en terug. Start  

 Varkensweide te Doetinchem, 10.00 uur

di   25    • NBvP-Vrouwen van Nu, Open avond met cabaret, De Gouden  

 Karper, Hummelo, 19.45 uur 

zo  30    • Open dag en kunstmarkt, wijnboerderij ’t Heekenbroek, 

 Achter-Drempt, 11.00-17.00 uur

               • Seizoenafsluiting openluchtzwembad Hessenbad, Hoog-Keppel

Vervolg activiteitenkalender

maart tot oktober2010
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Broekstraat 1 – 6999 DE Hummelo 

Tel: 0314-38 18 42 –  info@pelgrom.nl www.pelgrom.nl 

PELGROM, uw land- en 
tuinbouwspecialist 
voor verkoop, onderhoud en reparatie...

we zijn o.a. 
dealer van:



Boxcombinatie Versus

 Vlak: C 1.998,- NU  E 1.498,-

 2 Motoren: C 3.498,- NU  E 2.848,-

Boxcombinatie Versus

 Vlak: C 2.498,- NU  E 1.998,-

 2 Motoren: C 3.998,- NU  E 3.198,-

BOXSPRING 
VERSUS

Velda VERSUS Boxsprings, slaapcomfort op maat!
Stel je voor, een autosnelweg met enkel grijze auto’s! Smaken verschillen, en dat is maar 

goed ook. De nieuwe Velda Versus collectie laat het toe om uw bed volledig op uw 

persoonlijke voorkeur af te stemmen. U kunt kiezen voor verschillende afmetingen, 

hoofdborden, potensets en meer dan 25 verschillende stoffen. 

En dat alles voor één vaste prijs.

Nederlandsmeestsuccesvolle
boxspringsetkannunógmooier

Rijksweg 20, 6996 AC Drempt  

0313 - 476218  

www.slaapspecialistdrempt.nl

•Gratisafvoervanoudematrassenen
 slaapkamermeubilair is mogelijk
•GratisbezorgingenmontagedoorheelNederland
•Gratisopslagvoorlaterelevering

DICHTERBIJ 
DAN U DENKT!

Nieuwecollectie!

2C

3C

Laat u vrijblijvend 
informeren.
Graag tot ziens.

2C = boxspring + matras  /  3C = boxspring + gestoffeerde matras + topdekmatras
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