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Administraties & Belastingen 

t 0313-482407

m 06-53179661

e  administraties@henkbarends.nl

i  www.henkbarends.nl

Roomstraat 2 

6996 DX Drempt

Administratieve dienstverlening

- Financiële administraties

- Adressen- en ledenadministraties

- Loonadministraties

- Inrichting administraties

- ICT advies

Belastingen
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- Ondernemingsvormen
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Met dit juninummer hebt u alweer de zevende uitgave 
van De Hessencombinatie in de hand en, afgaande op 
de reacties die wij ontvangen, blijkt het een magazine 
te zijn dat door de inwoners van de voormalige ge-
meente Hummelo en Keppel erg wordt gewaardeerd. 
Toen wij in december 2010 De Hessencombinatie bij 
u introduceerden, deden we de uitspraak dat over 
onze vijf dorpen en buurtschap genoeg verhalen en 
wetenswaardigheden zijn te vertellen om vele num-
mers mee te vullen. En dat blijkt helemaal te kloppen. 
Ideeën en aanbod zijn er genoeg, vaak moet zelfs we-
gens ruimtegebrek een artikel worden doorgeschoven 
naar een volgende uitgave. 
Het enthousiasme waarmee op het magazine wordt 
gereageerd, stimuleert ons om door te gaan en het ni-
veau dat het blad nu heeft te handhaven. We kunnen 
daarbij steeds rekenen op een grote kring van mede-
werkers en als u bedenkt dat iedereen dit op vrijwillige 
basis doet, is de voldoening des te groter.
We willen van dit magazine een succes blijven maken 
en dat geldt ook voor de bezorging. Dit liep niet altijd 
naar wens, maar het feit dat gemeld werd dat een 
uitgave niet was ontvangen, geeft tegelijkertijd aan 
hoeveel prijs wordt gesteld op de ontvangst van het 
magazine.
Vandaar dat ervoor gekozen is vanaf dit kwartaal de 
bezorging zelf te organiseren. Dit juninummer is dan 
ook rondgebracht door een eigen kring van bezorgers. 
Wij hopen daarmee een grotere garantie te geven dat 
alle inwoners van de voormalige gemeente Hummelo 
en Keppel plus een stukje randgebied het blad gratis 
in de bus ontvangen. Met de nadruk op alle inwoners: 
ook brievenbussen met een nee/nee-sticker worden 
bediend. Mocht u daarop echter geen prijs stellen, dan 
is een telefoontje of een mailtje genoeg om uw adres 
van de bezorglijst te schrappen. De contactgegevens 
kunt u vinden in het colofon.

Met onze bezorgers is de afspraak gemaakt dat het 
magazine vanaf dinsdag mag worden bezorgd en 
dat de bezorging uiterlijk zaterdagochtend moet zijn 
afgerond. Deze data staan ook vermeld in het colofon, 
zodat u van tevoren weet wanneer u het volgende 
kwartaalnummer kunt verwachten. Het belang van 
klachtenmelding blijft uiteraard erg belangrijk. Er kan 
immers wel eens iets misgaan. Geef dit s.v.p. door, dan 
krijgt u het blad nabezorgd. Samen met u en onze 
bezorgers streven we naar een zo groot mogelijke 
bezorggarantie en wensen u voor nu veel leesplezier!
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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

Bouw- of verbouwplannen?
wij denken graag met u mee!

Installatiebedrijf Coenders, uw totaalinstallateur voor:

• Loodgieterswerk • Sanitair en gehandicaptensanitair

• Lood- en zinkwerk • Centrale verwarming en service (in samenwerking met GEAS)

• Elektrawerk • Dakdekking

• Airconditioning • Telefonie

De Stoven 31 • 7206 AZ  Zutphen
Tel. (0575) 517 718
Fax (0575) 514 923
info@coenders.it

KIJK SNEL OP WWW.COENDERS.IT
voor meer informatie en actuele aanbiedingen

Van experts kun je meer verwachten.

Meer keus. Meer service.
Meer voordeel.

WASMACHINE
W3241. - 1400 toeren- 6 kg vulgewicht-

Eénknopsbediening

1049.-VAN

899.-

WASMACHINE
WM14E393NL. - 1400 toeren- 7 kg

vulgewicht- AquaStop met garantie

819.-VAN

544.-

LED-TV
37PFL6606. - WiFi ready- Pixel Plus HD-

Smart V met Apps

649.-VAN

527.-

KOELER
EKK0842WIT. - 102 liter netto inhoud- 3

glazen legplateaus- Energiezuinig

179.-VAN

129.-

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

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

ELIESEN BAAK - ZUTPHEN
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Colofon

De Hessencombinatie is een uitgave van  

voetbalvereniging HC’03 en verschijnt 4 keer 

per jaar, in een oplage van 2.750 exemplaren,  

in het verspreidingsgebied: Voor-Drempt,  

Achter-Drempt, Hoog-Keppel, Laag-Keppel, 

Eldrik, Hummelo, Langerak en een gedeelte  

van Toldijk.

De volgende editie van  

De Hessencombinatie wordt verspreid  

rond 12 september 2012

Informatie of klachten over bezorging:

E-mail: dehessencombinatie@hc-03.nl

Telefoon: 0314-38 25 33 (Josée Postmaa)

Abonnement

Woont u buiten het bezorgingsgebied van  

De Hessencombinatie of wenst u het magazine 

op naam per post te ontvangen, dan is een 

abonnement voor € 20,- per jaar mogelijk. U 

kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met 

de redactie: 06-15 44 53 41 of een e-mail sturen 

naar: dehessencombinatie@hc-03.nl

Foto: Ans Minor
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www.theeoftander.nl

• high teas • 
• arrangementen •

• workshops • 
• catering •

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.

(h)eerlijk voor dieren
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Kom naar de Garvo fabriek (ingang Bronksestraat)

Iedere zaterdag geopend van 8.00 - 12.00 uur 
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Column Jeroen Huis in ‘t Veld
Voorzitter HC‘03

Foto: Wim van Hof

Al een tijdje zat ik te broeden op een geschikt onderwerp voor deze column en gisteren was het er 
opeens: de rommelmarkt in Hoog-Keppel. Gisteren heb ik namelijk de hele dag op de rommelmarkt 
gewerkt en realiseerde me dat dit alweer het 9e jaar is dat mijn Hemelvaartsdag in het teken staat 
van dit geweldige evenement. De rommelmarkt van gisteren was de 36e in haar historie en is dus 
eigenlijk helemaal  niet meer weg te denken. Henk Kosstede, een van de bedenkers en organisato-
ren van het eerste uur, was gisteren voor de laatste keer eindverantwoordelijk. Hij wil het op dit vlak 
wat rustiger aan gaan doen. Ik heb veel waardering voor de manier waarop Henk dit jarenlang heeft 
gedaan. Nog altijd is de rommelmarkt een belangrijke inkomstenbron voor de voetbalvereniging.

De laatste jaren verkoop ik rommel op het middenterrein en begint de dag daar voor mij rond acht 
uur met koffi  e en een broodje. Ik liep eens langs alle spullen en keek of er nog bruikbare artikelen 

tussen lagen. Natuurlijk tevergeefs, want dat doe ik al jaren en eigenlijk vind ik het ook al jaren 

onbruikbare rotzooi. En met grote verbazing zie ik al die jaren weer hoe mensen aan het begin van 

de markt, het liefst nog voor het startsignaal, door het afzetlint heen knallen. Dit alles om als eerste 

dat stuk zeldzame antiek of dat ene tandwieltje voor die grasmaaier die al jaren stuk is, te kunnen 

bemachtigen. Ook gisterochtend was het weer raak. De menigte stond, alsof ze wachtten op de 

start van een marathon, ongeduldig achter het lint. Toen er om tien voor negen via de microfoon 

een algemene mededeling te horen was, pakte de groep als een roedel hongerige wolven een 

meter terreinwinst. De in oranje hesjes getooide verkoopmedewerkers weten op vermanende toon 

de menigte nog achter het lint te houden. Een aantal slimmeriken begint al spulletjes te pakken en 

te bestuderen die onder het afzetlint liggen. Ook hier wordt weer door de verkopers tegen opgetre-

den. Hier en daar is, naast een strenge blik, zelfs een duwtje nodig om de drommende menigte op 

hun plek te houden Wanneer de speaker om twee minuten voor negen, middels een inleiding van 

een aantal woorden, wil gaan aangeven dat de rommelmarkt geopend is, knapt bij het horen van 

het eerste woord het lint en rent een 50-tal mensen, als een op hol geslagen kudde olifanten door 

de rommel. De medewerkers hebben dan ook de grootste moeite om alle aankopen te kunnen 

bijhouden en er worden zelfs pogingen gedaan om spulletjes ter waarde van 50 eurocent ongezien 

te ontvreemden. Een prachtig schouwspel, waarbij je ook ieder jaar weer dezelfde gezichten ziet. 

Als na anderhalf uur de grootste massa weg is en de ogenschijnlijk meest waardevolle curiosa zijn 

verkocht, is er tijd voor een bakje koffi  e voor de verkopers. Je ziet het dan vooral druk worden op 

de straten bij de kramen. De schatting is dat er op zo’n dag 10.000 mensen op de been zijn. Ook 

de parkeerwachters merken dit. Zij verbazen zich ieder jaar weer over de geslepen mensen, die de 

2 euro parkeergeld vermijden door hun auto elders neer te zetten. Dat hier het risico van een fi kse 

parkeerboete tegenover staat, lijken ze in hun zoektocht naar een gratis parkeerplaats te vergeten. 

Daarnaast wordt door bezoekers veel gediscussieerd over de hoogte van het parkeergeld, rijden 

mensen tegen de verkeersrichting in en is men wel eens brutaal tegen de politie over uitgedeelde 

bekeuringen. Ook dat is al jaren zo en zal wel bij de menselijke aard horen. We willen toch allemaal, 

zoals het spreekwoord al zegt, voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Nou ja, voor tien euro-

cent dan … 

Tegen half twaalf komt mijn vrouw langs met kleine Willem. Terwijl zij even over de markt loopt, pak 

ik die kleine man uit zijn kinderwagen en laat hem het middenterrein zien. Achter mij hoor ik een 

dame tegen een van mijn collega’s zeggen: ‘Ik geef er dertig euro voor!’ Als ik omkijk zie ik dat ze net 

een bod heeft gedaan op onze kinderwagen, die nog geen jaar geleden zo’n 500 euro kostte … 

Je kunt het natuurlijk altijd proberen …

Tegen vier uur is de markt ten einde. De standhouders pakken hun biezen en de vrijwilligers begin-

nen de overgebleven spullen op te ruimen. Hier en daar probeert een standhouder nog zijn onver-

kochte waar in de HC’03-container te dumpen en ontstaat hierover een kleine discussie. Vaak wordt 

het opgelost met een kleine vergoeding voor de vereniging en is iedereen weer tevreden. Om een 

uur of zes is de meeste rommel opgeruimd en is er voor alle vrijwilligers een buff etje. Onder het 

genot van een lekker biertje wordt nagepraat over de dag die achter ons ligt.

Zoals ik al aan het begin zei, is de rommelmarkt op Hemelvaartsdag niet meer weg te denken uit 

het Keppelse straatbeeld en zal zij waarschijnlijk nog jaren onderdeel zijn van de cultuur van onze 

lokale samenleving. Ik hou wel van dat soort tradities.

Iedereen veel leesplezier met deze nieuwe uitgave van De Hessencombinatie en een fi jne vakantie 

toegewenst. Tot volgend seizoen!

De rommelmarkt 

op Hemelvaarts-

dag is niet weg 

te denken uit het 

Keppelse straat-

beeld. 

Rommelmarkt
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Uw huid in deskundige handen

• All-round Schoonheidsspecialiste  • Nagelstyliste

• Kleurenconsulente  • Acne Specialiste

Dineke Pelgrom werkt met de producten van:

In de Rosel Heim producten wordt gewerkt met werkstoffen zoals die 

van nature in de huid voorkomen.

Dit betekent dat ze:

- Probleemloos door de huid worden opgenomen en verwerkt

- Effectief zijn

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

Dit maakt dat zelfs bij de meest gevoelige en problematische huidtypen 

fantastische resultaten worden bereikt.

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

Dineke Pelgrom • Tel: 0313-479002 

Hulsevoortseweg 7 • 6996 DG Drempt 

info@dinekepelgrom.nl • www.dinekepelgrom.nl

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
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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



Naam: Erik Dreteler (41) 
Woonplaats: Hummelo
Partner: getrouwd met 
Gerdien; samen hebben 
we een zoon van 4 jaar, 
Jelle.
Beroep:  teamleider 
Programma & Sfeer bij de 
Feestfabriek.
Functie: bestuurslid 
Communicatie en 
Evenementen; daarnaast 
algemeen bestuurslid 
Stichting Beheer HC’03.
Als HC’03-bestuurslid ben 
ik eindverantwoordelijk 
voor zowel de interne 
communicatie, zoals 
de digitale nieuwsbrief en het beheer van de website, als de externe 
communicatie, zoals het contact met externe media (kranten, radio, tv). 
Tevens ben ik vanuit het bestuur en als voorzitter van de Evenementen 
Commissie eindverantwoordelijk voor alle evenementen voor de seni-
oren binnen de club. Als algemeen bestuurslid van de Stichting Beheer 
HC’03 ben ik als afgevaardigde van het hoofdbestuur betrokken bij 
besluitvorming binnen de Stichting. 
Motivatie: natuurlijk de liefde voor het voetbalspel, die ik ook graag 
op zoonlief  wil overbrengen door hem een club te bieden met toe-
komstperspectief. Daarom vind ik het ook belangrijk dat er binnen de 
grenzen van de voormalige gemeente Hummelo en Keppel een leefbare, 
gezellige en fi nancieel gezonde voetbalclub is met normen en waarden 

waar ik mij in kan vinden en waar ik mijn steentje actief aan wil bijdragen. 

Vanuit mijn achtergrond bij voetbalvereniging H en K vind ik het verder 

belangrijk dat beide bloedgroepen van de twee voormalige verenigingen 

binnen het bestuur vertegenwoordigd zijn. Ik ben ervan overtuigd dat je 

op deze wijze het benodigde draagvlak behoudt binnen de vijf dorpen 

en daarmee ook meer betrokkenheid bij de club.

Naam: Jeroen Huis in ’t 

Veld (33)

Woonplaats: Achter-

Drempt

Partner: getrouwd met 

Corine; samen hebben 

we een zoon van bijna 

een jaar, Willem.

Beroep: operationeel 

manager voor detache-

ringsbureau USG Innotiv; 

verantwoordelijk voor 

7 vestigingen in Zuid-

Nederland.

Functie: ik ben voorzitter 

van HC’03. Dat betekent 

dat ik de visie van de club 

bewaak en het overzicht 

houd over het bestuurlijk proces. Ik vind het belangrijk dat taken en 

verantwoordelijkheden binnen de vereniging op de juiste plek en bij de 

juiste persoon terechtkomen. Daarnaast ben ik namens de club con-

tactpersoon voor o.a. de KNVB, gemeente, dorpsbelangenorganisaties, 

scholen en leden die hun verhaal willen doen. Bij het realiseren van het 

nieuwe clubgebouw heb ik een grote rol in het initiëren en coördineren 

van zaken; dit in samenwerking met externe partners.

Motivatie: al sinds mijn 6e voetbal ik en mijn hele volwassen leven ben 

ik al vrijwilliger bij de club in diverse functies. Als ik ooit stop als voorzitter 

wil ik het gevoel hebben dat ik de club een stap verder heb gebracht, en 

dat leden, sponsors en donateurs dit ook ervaren. Daarnaast vind ik het 

een uitdaging om door nieuwe ideeën en verdienmodellen het huidige 

kwaliteitsniveau binnen de vereniging te handhaven, ondanks dat er nu 

fl ink wordt gekort op overheidssubsidie.

Voetbalvereniging HC’03 heeft een zevenkoppig bestuur dat zich richt op de club zelf en op de voetbalsport. Voor 

de ontwikkeling van de accommodatie en het onderhoud daarvan, werd in 2010 de Stichting Beheer HC’03 

opgericht. Dit bestuur bestaat uit vier leden. Wie zijn deze 11 bestuursleden, wat is ieders functie en achtergrond? 

En vooral: wat drijft hen om zich zo voor HC’03 in te zetten? Zij stellen zichzelf voor.

De bestuursleden van HC’03
Wie zijn dat precies? Tekst: Ceciel Bremer

Foto’s: Geert-Jan Kettelarij

Naam: Patrick Verheij (45)

Woonplaats: Achter-Drempt

Partner: samenwonend met Chantal; een zoon van 7 jaar, Keo.

Beroep: bladenmanager bij Wegener Media BV.

Functie: bestuurslid Sponsoring van HC’03, en verantwoordelijk voor alle commerciële uitingen van de 

club; vanuit die rol ben ik voorzitter van de sponsorcommissie.

Motivatie: voetbal is voor mij de belangrijkste bijzaak in het leven. Ik wil me inzetten voor de toekomst 

van de club en de leefbaarheid in het dorp; iets neerzetten waar we over 20 jaar met z’n allen nog trots op 

kunnen zijn. Daarnaast wil ik laten zien dat je met de juiste mensen ook in een kleine gemeenschap veel 

kunt bereiken.
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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! 

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

info@renaultkleine.nl | www.autodoesburg.nl

Gespecialiseerd in 

haaraanvulling op maat.

Totale haaraanvulling voor dames, 

heren en kinderen.

Privacy gegarandeerd. 

Behandeling volgens afspraak.

Tel.: 0575-452524 (Geert)

E: info@haarwerkreintjes.nl     

I: www.haarwerkreintjes.nl

Dames- en Herenkapsalon:

Behandeling volgens afspraak.

Tel: 0575 - 452220

Dorien en medewerksters

Zutphen-Emmerikseweg 6, 7227 DL Toldijk

Haarwerkboetiek

Reintjes

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

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

huid- en voetverzorgingsinstituut

email info@wildegeest.nl

www.wildegeest.nl
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Naam: Annemieke 
Bloemers-de Vries (55)
Woonplaats: Voor-
Drempt
Partner: getrouwd met 
Dick, samen hebben we 
een dochter, Celine.
Beroep:  administratief 
medewerker bij een 
wagenbouwbedrijf dat 
schaftwagens, -keten, sa-
nitairwagens, sanitairunits 
etc. fabriceert.
Functie: secretaris bij 
HC’03. Mijn roots liggen 
bij voetbalvereniging  
H en K.  Daar ben ik 
tijdens mijn actieve 
voetbalcarrière via de 
redactie van het clubblad in het bestuur terechtgekomen; met dames-
voetbal in mijn portefeuille. Later kwam daar het wedstrijdsecretariaat 
bij. Vanaf de oprichting van HC'03 ben ik secretaris en maak ik deel uit 
van het dagelijks bestuur. In mijn takenpakket zitten onder andere alle 
voorkomende secretariële werkzaamheden, zoals agenderen en notule-
ren van bestuurs- en ledenvergaderingen en het op orde houden van de 
ledenadministratie. 
Verder ben ik als afgevaardigde van het algemeen bestuur van HC’03 ook 
bestuurslid en secretaris van de Stichting Beheer HC’03.
Motivatie: de betrokkenheid in het verleden en nu bij HC’03 maakt dat 
ik deze functie met veel plezier vervul.  

Naam: Patrick Visser (39)
Woonplaats: Duiven
Partner: getrouwd met 
Anita en trotse vader van 
twee dochters: Manon (7) 
en Eline (6).
Beroep: als partner/ac-
countant werkzaam bij 
VWGNijhof accountants 
en belastingadviseurs in 
Arnhem.
Functie: als penning-
meester van HC’03 ben ik 
verantwoordelijk voor alle 
financiële zaken binnen 

de vereniging, zoals het 

opstellen van de begro-

ting, samenstellen van de 

jaarcijfers, de kasafhandelingen van de kantineopbrengsten, investerings-

zaken, gesprekken met de medewerkers in loondienst en besprekingen 

met gemeente en sponsoren.

Motivatie: ik ben al vanaf mijn 6e lid van de vereniging en heb als speler, 

jeugdleider en voorzitter van het jeugdbestuur mooie tijden beleefd. Nu 

de jaren op voetbalgebied gaan tellen heb ik besloten om me op een an-

der manier voor de vereniging in te zetten. En tot op heden zonder spijt.

We hebben een mooie en stabiele vereniging, waar we met z’n allen van 

kunnen en mogen genieten, maar waar we met z’n allen nog meer uit 

kunnen halen. Hiervoor hebben we echter wel de hulp van veel vrijwil-

ligers nodig. Daarom doe ik bij deze een oproep aan iedereen om zijn of 

haar steentje bij te dragen, want: ‘HC’03 daar wil jij toch ook bij horen!’

Naam: 

Joost van Campen (41)

Woonplaats: Hummelo

Partner: samenwonend 

met Tamara; samen 

hebben we een zoon van 

2 jaar, Jaan. En ik heb nog 

twee dochters: Lana (10) en 

Nova (8). 

Beroep: directeur van 

Openbare Basisschool 

Hogenkamp in Doetinchem 

Functie: bestuurslid 

Voetbalzaken bij HC’03 en 

vanuit die rol voorzitter van 

de Technische Commissie; 

tevens verantwoordelijk 

voor de wedstrijdsecretaris 

en de consul. Daarnaast ben ik vice-voorzitter. Als voorzitter van de Tech-

nische Commissie Senioren verantwoordelijk voor alle senioren elftallen: 

elftalindeling, overgang van jeugdspelers naar de senioren, aanstellen 

van trainers, begeleiders en verzorgers bij de senioren, evaluaties en 

voortgangsgesprekken met de trainers en de elftalleiders. 

Motivatie: het voetbalspelletje is geweldig en ik ben blij dat ik in de 

voormalige gemeente Hummelo en Keppel wekelijks een balletje kan 

trappen. Als voetbal passie is, dan zorg je er met elkaar voor dat iedereen 

kan blijven genieten van deze mooie sport. De randvoorwaarden creëren 

we met elkaar. Een mooie, gezonde club met uitstraling ontstaat door er 

samen de schouders onder te zetten. Ik wil graag mijn steentje bijdrage 

aan de ontwikkeling van de club.

Naam: Rob Ruikes (51)

Woonplaats: Voor-

Drempt

Partner: getrouwd met 

Loes, samen hebben we 

drie zonen: Pieter (20), 

Joost (17) en Stijn (13) 

Beroep: coördinator 

Monitoring & Advies (ope-

rational control) bij Post 

NL. In die functie stuur ik 

een afdeling aan die ver-

antwoordelijk is voor de 

begroting en de kwaliteit 

van de organisatie. 

Functie: bestuurslid 

Jeugd bij HC’03, vanuit 

die rol verantwoordelijk 

voor de jeugdafdeling die 

ik samen met het jeugdbestuur aanstuur. We zorgen voor de uitvoering, 

communicatie en verdere ontwikkeling van het jeugdvoetbal binnen de 

club waarbij kwaliteit, plezier en prestatie voor iedereen de uitgangspun-

ten zijn. 

Motivatie: ruim 25 jaar geleden ben ik als sportverzorger begonnen bij 

Drempt Vooruit. Dat was voor mij een vereniging die voelde als een grote 

familie. Nadat een van onze kinderen bij de club ging voetballen, heb ik 

me ook beschikbaar gesteld als jeugdtrainer en leider; in eerste instan-

tie omdat ik het als een morele verplichting zag om ook als vrijwilliger 

aan de slag te gaan. Zes jaar geleden heb ik de rol van jeugdvoorzitter 

aanvaard omdat ik vind dat de organisatie van de jeugdafdeling moet 

worden ondersteund. De jeugd speelt immers een belangrijke rol bij de 

ontwikkeling van de club.
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Nieuw adres.
Nog steeds 
in de buurt.

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

Marti Bulten
J.F. Oltmansstraat 1
7221 NA Steenderen
T (0575) 45 19 78
E marti.bulten@upcmail.nl
I www.regiobank.nl

Per 1 juni bent u van harte welkom op ons nieuwe adres.
Uw RegioBank kantoor blijft gewoon dicht bij u in de buurt,

zoals u van ons gewend bent.
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Naam: Henk Kosstede (62)
Woonplaats: Doetinchem
Partner: getrouwd met 
Mariët, samen hebben we 
twee dochters: Taika en 
Debby. 
Beroep: met vroegpensi-
oen sinds 2010, voorheen 
werkzaam bij ABN Amro 
en Fortis.
Functie: voorzitter van de 
Stichting Beheer HC’03. 
Dat betekent dat ik de 
vergaderingen in goede 
banen probeer te leiden 
en de dagelijkse leiding 
heb ten aanzien van het 
gebruik en onderhoud van 
de kleedaccommodatie en de voetbalvelden.
Motivatie: voetbal is mijn grootste hobby en ik wil graag dat mijn club 
de zaakjes goed voor elkaar heeft. Vandaar mijn inzet voor de vereniging.

Naam: Henk Barends (53)
Woonplaats: Achter-
Drempt
Partner: getrouwd met 
Antoinette.
Beroep: ik heb een eigen 
kantoor in Adminstraties & 
Belastingen.
Functie: penningmeester 
van de Stichting Beheer 
HC’03, verantwoordelijk 
voor alle financiële zaken, 

zoals het opstellen van de 

begroting en de bewaking 

daarvan; opstellen van 

financiële verslagen en het 

beheren van de kas. Gek-

scherend noemt men mij 

ook wel eens Henk Zalm.

Motivatie: ik wil graag mijn bijdrage leveren aan een financieel gezonde 

club.

Naam: Jos Pelgrom (64)

Woonplaats: Hummelo

Partner: getrouwd met 

Gerda, samen hebben we 

drie kinderen en vijf klein-

kinderen.

Beroep: ik heb een garage 

en schadeherstelbedrijf. 

Functie: formeel ben ik 

geen bestuurslid van Stich-

ting Beheer HC’03, maar 

ik ben toegevoegd lid en 

verantwoordelijk voor het 

onderhoud van de accom-

modatie. Vanuit die rol zorg 

ik voor de diverse onder-

houdswerkzaamheden in 

en om de gebouwen en 

rond de velden. Daarnaast 

ben ik contactpersoon naar de gemeente voor het onderhoud van de 

velden.

Motivatie: als shirtsponsor van het zesde elftal van Drempt Vooruit in 

de jaren zeventig groeide langzamerhand de interesse voor de club (ik 

heb zelf nooit gevoetbald). Ik was steeds vaker aanwezig langs de lijn en 

werd in 1990 gevraagd voor een bestuursfunctie. Daar had ik interesse 

voor, want ik wilde naast mijn werk wel een tweede hobby. Ik ben blij 

met het succes van de fusie en soms wel een beetje trots op het resultaat 

tot nu toe. Ik voel me betrokken bij de club, door de gezelligheid met de 

ouderen en het contact met de jongeren. 

Naam: Frans Tankink (68)

Woonplaats: Achter-

Drempt

Partner: getrouwd met 

Diny, samen hebben we 

twee zoons en twee klein-

kinderen.

Beroep: ik was schilder en 

ben nu gepensioneerd.

Functie: formeel ben ik 

geen bestuurslid van 

Stichting Beheer HC’03, 

maar ik ben toegevoegd 

lid en verantwoordelijk 

voor het materiaalbeheer. 

Verder help ik bij alle 

voorkomende werkzaam-

heden.

Motivatie: ik vind het leuk 

om te doen en ik vind het belangrijk dat alles goed verloopt bij de club. 

Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.

‘Ik voel me betrokken bij de club, 
door de gezelligheid met de ouderen 

en het contact met de jongeren’
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A.M.S.
REGIOVERHUUR
HUMMELO

061110 8885

VERHUUR &
VERKOOP
STEIGERS

Alfun Events
Postbus 180
6980 AD Doesburg

Tel: 03 13 - 48 44 98  

w
w

w
.alfun

.n
l

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

UW ADRES VOOR

SCHILDERWERK 

BINNEN EN BUITEN; 

BEGLAZING EN 

GLASHERSTEL OOK 

MONUMENTAAL; 

BEHANG- EN SAUSWERK; 

SPUITWERK IN SPUITERIJ 

EN OP DE WERKPLEK;

WINKEL RUIM 

ASSORTIMENT GLAS, 

VERF EN BEHANG

www.
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
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Als eerste gaan er schoenen en scheenbeschermers in de koffer. 
‘Twee paar rubbers en twee paar pinnen’, licht Klaas-Jan toe. 
Daarnaast voldoende schoon ondergoed, al krijgen de Oranje-
spelers dit ook van de KNVB. Vervolgens verdwijnt een laptop in 
de koffer. ‘Om een paar films (Inception, Shutter Island, Drive en 
Heinekenontvoering, red.) en series (Entourage, Californacation, 
24, The Sopranos, Dexter en Van God Los, red.) te kijken in de vrije 
uurtjes die we hebben.’
Dan grijpt Klaas-Jan naar een setje schone kleding om te kunnen 
aantrekken als de spelers vrij zijn. Vanzelfsprekend gaat er muziek 
en een box mee ‘waarmee ik lekker hard muziek kan draaien’. 
De muziekvoorkeur gaat uit naar Kings of Leon, Pink, Bruce 
Springsteen, Eddie Vedder, Johnny Cash, Nirvana, Coldplay, Kaiser 
Chiefs en André Hazes. En niet te vergeten alle snoeren voor de 
opladers van twee telefoons, laptop en tondeuse.
Klaas-Jan leest graag en daarom is er ruimte voor wat leesvoer. 
‘Een boek over het EK of wat dan actueel is en wat magazines, 

De koffer van 

Klaas-Jan
Van 8 juni tot en met 1 juli wordt het Europees Kampioenschap voetbal gehouden. Oranje zal in Polen en Oekraïne een 
gooi doen naar de prijzen en onze eigen Klaas-Jan Huntelaar is daarbij. Alles over het EK zal breeduit worden uitgemeten 
in de media. Elke training en elke wedstrijd wordt gevolgd door tientallen verslaggevers voor televisie, radio en kranten. De 
redactie van De Hessencombinatie is benieuwd naar wat spelers van Oranje zoal doen buiten de trainingen en wedstrijden 
om en vroegen daarom aan Klaas-Jan wat er meegaat in zijn koffer. We keken mee bij het inpakken van de koffer.

Tekst en foto: Richard Kok

zoals JFK en Esquire. Krijgen we ook nog wel eens van de 
KNVB’. Tot slot volgt wat geld en natuurlijk zijn paspoort.

‘Voor de rest wordt alles verzorgd door de KNVB. Dus we staan 
elke dag op, trekken de trainingskleren aan en gaan ontbijten 
en daarna trainen. Dan weer terug en douchen; vervolgens 
trekken we een trainingspak aan en een polo om te gaan 
lunchen. Daarna volgen een paar vrije uurtjes waarin je kunt 
rusten, verzorging kan pakken of een film kijken. Dan hebben 
we avondeten en misschien ervoor of erna een bespreking. 
Na het eten ben je weer vrij, tenzij er een bespreking is. Zoals 
je ziet hebben we vrij weinig nodig, omdat we de hele dag 
aangekleed worden door de KNVB.’ Het meest noodzakelijke 
aan benodigdheden en daginvulling is intussen benoemd, dus 
de koffer kan dicht. Nu maar hopen dat Klaas-Jan de inhoud 
van de koffer veelvuldig  gebruikt en lang weg blijft. In ieder 
geval tot 1 juli, wanneer de finale in Kiev wordt gespeeld.
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DORPSSTRAAT  14-16      STEENDEREN

1200 m2 Winkelplezier 750 m2 Parkeerruimte

Steenderen

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!
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Tip van de notaris

Als notarissen worden we vaak betrokken bij allerlei kansspelen, 

verlotingen en prijsvragen. Het ene moment wordt een ballonvaart 

verloot op de plaatselijke kermis, dan weer kent de gemeente via een 

loting bouwkavels toe, en soms houdt de slager een prijsvraag, waar-

bij wij dan mogen vaststellen wie de winnaar is van het halve varken. 

Bij dit soort loterijen word ik geacht te controleren welke papier-
tjes in de balletjes verdwijnen, deze dan niet meer uit het oog te 
verliezen, en vervolgens dien ik toe te zien op een juist verloop 
van de trekking. Heel transparant allemaal.

Soms echter zijn de belangen veel groter. Regelmatig zien we 
Martijn Krabbé tijdens een of andere liveshow vertellen dat de 
notaris een winnaar heeft getrokken uit anderhalf miljoen tele-
foontjes. Een liveshow overigens waarin kinderen van twaalf jaar 
worden opgedirkt alsof ze 25 zijn en waarin ze, hopelijk vrijwillig, 
vervolgens mogen laten zien dat ze iets beter kunnen dan hun 
leeftijdsgenootjes, met het risico te worden uitgelachen door 
een aantal volwassenen als dit niet lukt. Vraag is natuurlijk hoe 
het hier zit met die transparantie. Ook vanuit onze beroepsorga-
nisatie is er nog wel eens kritiek op de notariële medewerking 
aan dit soort sms-festijnen.

Het laten verrichten van de trekking door een notaris kan ook 
een ongerechtvaardigd gevoel van transparantie geven. Als de 
notaris ter plekke achter een computerscherm wordt gezet kan 
hij zien hoeveel berichten er binnen komen en daaruit vervol-
gens een willekeurige selectie doen. Maar digitale gegevens zijn 
mijns inziens per defi nitie gevoelig voor velerlei beïnvloeding. 

Hoe wordt de notaris geacht te controleren waar deze berichten 

vandaan komen en hoe de trekking daarvan plaatsvindt. Kun-

nen de berichten ook niet afkomstig zijn uit de kamer ernaast? 

Ik weet het niet. Dit roept dan ook de vraag op of je als notaris 

hieraan je medewerking moet verlenen. De suggestie van con-

troleerbaarheid (en daarmee betrouwbaarheid) wordt er immers 

wel door gewekt. Moeilijke vragen.

Hoe kom ik opeens op dergelijke lastige notariële vraagstukken. 

Het was zondagavond 15 april. Het loopt tegen half tien. Het 

idee dringt zich aan me op dat mijn weekend er alweer bijna 

op zit. Ik drink nog even een kop thee met mijn dochter en mijn 

(aanstaande) echtgenote, terwijl zij kijken hoe één of andere ge-

luksvogel samen met Linda de Mol probeert een aantal koff ertjes 

in de juiste volgorde te openen. Ik ben niet van de tv-spelletjes, 

maar ga inmiddels ook niet meer over de afstandsbediening, dus 

probeer ik ondertussen nog iets te lezen, wat mij dan altijd maar 

van de notaris

Wie niet waagt …
Mr. Jeroen te Lindert (39) is notaris te Doesburg. 

In zijn vrije tijd is hij zanger/pianist in een ‘jaren 50 

rock-‘n-rollband’. Met echtgenote en dochter van 

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

Foto: Wim van Hof

moeizaam lukt. Ineens roept Linda de Mol heel Nederland op 

om een telefoonnummer te bellen, dan wel een bepaald woord 

te sms’en naar een nummer dat in beeld verschijnt. Mijn dochter 

springt op en grijpt mijn telefoon. Ik sputter nog even tegen in 

de trant van ‘Wij gaan natuurlijk niet net als één miljoen anderen 

zitten meedoen aan die onzin’, maar mijn wederhelft valt haar bij 

met het aloude ‘Wie niet waagt … et cetera’, en het sms’je is al 

weg. 

Er wordt nog wat gekeuveld tot er een bericht terugkomt met 

de melding ‘U bent geselecteerd’. Volgens Linda gebeurt dit bij 

elke tiende beller, dus ik denk direct: dan zijn we ‘nog maar’ met 

100.000 bellers over. Bovendien, wie gelooft er tegenwoordig 

nog wat er op tv wordt gezegd;  zelfs al is het onze Linda. 

Nog een aantal minuten later gaat mijn dochter onder bege-

leiding van mijn vrouw naar boven en blijf ik alleen achter. Mijn 

telefoon geeft opeens een piep. Batterij bijna leeg. Maar direct 

daarna gaat mijn telefoon echt. Ik zie een onbekend 06-nummer 

in beeld verschijnen en een dame noemt haar naam. Terwijl ik 

geen moment denk aan het verzonden sms’je, vertelt de dame 

ineens, zonder enige aankondiging en op een slaperig toontje 

alsof ze mededeelt dat mijn broek klaarligt bij de stomerij, dat ze 

mij mag feliciteren met een bedrag van 10.000 euro. 

Het duurt even voordat het bericht indaalt, maar dan begrijp ik 

dat ik in de maling word genomen: de trouwerij komt eraan, de 

vrijgezellendag is onderweg …

Totdat op tv Linda’s boezem ineens schuilgaat achter een balkje 

met daarop mijn naam! Om nog even wat meer spanning op te 

bouwen begint mijn telefoon wederom te piepen dat de batterij 

bijna leeg is. De dame aan de telefoon vraagt me naar wat gege-

vens. Het blijkt plotseling erg lastig te zijn om me mijn postcode 

te herinneren, laat staan mijn rekeningnummer. Even later loop 

ik wat ongelovig naar boven om het nieuws over te brengen aan 

de rest van het gezin. Ik zal nog even met mijn dochter in debat 

moeten over de vraag van wie de prijs nu eigenlijk is. 

Wat mij in ieder geval is opgevallen, is dat er blijkbaar toch daad-

werkelijk iets gebeurt met onze berichtjes. Wie had dat gedacht. 

En dan de wijze van trekking. Ach, Linda lijkt me ineens goud-

eerlijk. Dit is niet het moment om hierover een lijst met lastige 

vragen naar RTL te sturen. 

Overigens is enige tijd geleden wel de kansspelbelasting ver-

hoogd naar 29%. Heb ik weer. Sommige mensen hebben ook 

altijd pech … 
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www.berendsenaanhangwagens.nl

Verkoop en plaatsing van 

alle soorten omheiningen. 
Dealer van Huzen en Patura.

Verkoop van diverse 

merken aanhangwagens.
Ifor Williams, Anssems en 

Hapert.

- 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

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’ diverse modellen 

met hoge korting

Marktweg 3 6883 JL Velp Tel. 026 36 12 800 www.gerritsengrafmonumenten.nl

v a n  b e g i n  t o t  h e t  e i n d e

Gespecialiseerd in 

- glas/natuursteen/rvs

- urnen (voor thuis of begraafplaats)

- restauratie en onderhoud

Gerritsen

Grafmonumenten
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In de zomer van 2010 verrichtten archeologen van RAAP Archeo-
logisch Adviesbureau onderzoek aan de Pastoor Blaisseweg. 
Deze straat ligt op een hoger gelegen deel van het landschap. 
Hier waren de bewoners beschermd tegen water en was men 
omringd door vruchtbare grond. De archeologen waren dan ook 
niet verbaasd om juist hier belangrijke archeologische resten 
aan te treff en. Dat het zou gaan om de resten van een Germaans 
dorp had echter niemand verwacht. 

Als men aan archeologen denkt, denkt men vaak aan mensen 
die grote kasteelmuren of tempels stukje bij beetje blootleggen. 
Niets was in Drempt minder waar. Hier troff en de onderzoekers 
vooral paalkuilen aan. Dit zijn kuilen die werden gegraven om 
houten palen te kunnen plaatsen waarop de huizen in die tijd 
werden gebouwd. Voor een leek is hier niet veel meer van te 
zien dan verkleuringen in de grond. Het hout is lang geleden al 
vergaan. 

Drempt 1800 jaar geleden 

Een bijzondere ontdekking

Om ons de komende jaren van voldoende gas te kunnen blijven voorzien, verzet de 

Gasunie momenteel titanenwerk. Van Noord- naar Zuid-Nederland worden, met een 

gezamenlijke lengte van zo’n 500 kilometer, nieuwe aardgastransportleidingen in de 

bodem gelegd. Zo ook in Drempt, waar deze indrukwekkende transportleiding het 

bijna 2000 jaar oude verleden van deze plaats blootlegde. 

Tekst: Eric Norde

Foto’s: RAAP Archeologisch Adviesbureau

Ervaren archeologen hebben echter aan de hand van die ver-
kleuringen in de grond een boerderij en schuren ontdekt uit de 
2e  tot 4e eeuw na Christus.

Zijn er dan alleen maar die verkleuringen gevonden? Nee, inte-
gendeel! Een belangrijk deel van het werk van een archeoloog 
bestaat uit het opgraven van eeuwenoude voorwerpen die in de 
grond zijn achtergebleven. Rondom de boerderij zijn bijvoor-
beeld diverse grote kuilen gevonden die werden gebruikt om 
voedsel in op te slaan. Later is in deze kuilen allerlei afval terecht-
gekomen, waaronder enkele nog vrijwel complete aardewerken 
kommen.

Direct buiten de boerderij werd nog een andere ontdekking 
gedaan. Tussen de gebouwen werd een graf aangetroff en waarin 
de gecremeerde resten van een persoon werden gevonden. 
In die tijd was het gebruikelijk om overledenen spullen mee 
te geven in het graf. Deze persoon had verschillende glazen 
speelstenen bij zich die onderdeel 

Paalkuil Sporen van huis, direct na blootleggen Grote kuil met aardewerk
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Openingstijden: Vrijdag 20 juli - 14:OO uur /  Zaterdag 21 juli - 1O:OO uur /  ZOndag 22 juli - O9:OO uur

dagKaarten: VOOrVerKOOp tOt 1 juni à € 25,- /  Vanaf 1 juni à € 3O,-  (incl. serViceKOsten)

3-dagenKaarten: (Vrijdag 2O t/m ZOndag 22 juli) VOOrVerKOOp tOt 1 juni à € 62,5O / Vanaf 1 juni à € 75,- (incl. serViceKOsten)
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jeugdKaarten: € 1O,- per dag en geldig t/m 16 jaar /  Kinderen Onder de 1.4O meter gratis entree! 
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hebben uitgemaakt van een in die tijd populair bordspel dat het 
Romeinse leger had meegenomen naar onze contreien. Of de 
overledene een man of een vrouw was en hoe oud deze persoon 
is geworden, zal wellicht nog blijken uit verder onderzoek. Wat 
we wel weten is dat deze persoon zonder twijfel moet hebben 
gehouden van een spelletje!

Deze vondst vertelt ons ook dat men contact had met de Ro-
meinen, die ten zuiden van de Rijn gelegerd waren en de grens 
tussen het Romeinse Rijk en het vrije Germanië bewaakten. Deze 
contacten blijken ook uit het Romeinse aardewerk dat tussen het 
afval is gevonden. Dat weten we omdat Romeins aardewerk op 
een draaischijf werd vervaardigd en veel verschillende kleuren 
had, terwijl het aardewerk dat lokaal werd gemaakt met de hand 
werd gevormd en bruin of zwart was van kleur. De verschillende 
soorten aardewerk zijn dan ook gemakkelijk te onderscheiden.

Een andere typisch Romeinse vondst is een denarius, een zilveren 
munt met het hoofd van een Romeinse keizer erop afgebeeld. 

Een laatste opmerkelijke vondst is een mantelspeld een fi bula; 
een mantelspeld in de vorm van een swastika (zie tekening), 
oftewel hakenkruis. Een hakenkruis doet tegenwoordig veelal 
denken aan de Tweede Wereldoorlog en de nazi’s. Het haken-
kruis is echter al vele duizenden jaren oud en over de hele wereld 
terug te vinden. Het staat onder andere symbool voor de zon, de 
windrichtingen en tot het begin van de twintigste eeuw was het 
een veelgebruikt symbool voor geluk en voorspoed.

De opgraving wekte veel belangstelling, niet alleen van verschil-
lende buurtbewoners, ook het college van burgemeester en 
wethouders is een kijkje komen nemen. Voor de leerlingen van 
de St. Willibrordusschool en de Gildeschool  is tijdens het on-
derzoek een rondleiding georganiseerd. Deze leerlingen waren 
getuige van het blootleggen van een belangrijk, nog onbekend 
deel van de geschiedenis van Drempt. Het onderzoek is dan ook 
zeker de moeite waard geweest en leert ons dat het vruchtbare 
land al lang bewoond werd, nog voordat het dorp Drempt hier 
uiteindelijk werd gebouwd.

Swastika

Compleet potje, direct na vondst

Sporen van een huisplattegrond
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zij supersterk. Of een hoek wel of niet haalbaar is om aan 

te kleden? Het is wel bewerkelijk, maar niet onhaalbaar.” 

Luxafl ex is niet zo maar een naam, zij ontwikkelen en 

garanderen een lange levensduur. 

E&S is gekozen tot Hörmann vakspecialist voor de Ach-

terhoek. Een Hörmann specialist is een door de Hörmann 

groep aangestelde exclusieve vertegenwoordiger voor 

Hörmann producten! Deze is gespecialiseerd in de ver-

koop, montage en service van Hörmann garagedeuren en 

elektrische aandrijvingen. “Wij verkopen uitsluitend secti-

onaaldeuren, elektrische aandrijvingen en huisdeuren van 

Hörmann, een Europees marktleider en grootste fabrikant 

van garagedeuren en elektrische aandrijvingen. De keuze 

voor Hörmann garagedeuren is eenvoudig te verklaren: 

Kwaliteit zonder compromissen!”

Hörmann heeft op garagedeuren gebied een exclusieve 

marktpositie, zij zijn marktleider. Hooggekwalifi ceerde me-

dewerkers werken intensief aan nieuwe producten, ver-

dere ontwikkelingen en detailverbeteringen. Zo ontstaan 

patenten en een exclusieve marktpositie voor Hörmann. 

Vandaar 10 jaar waarborg op alle sectionaaldeuren en 5 

E&S niet zo maar een

Zonwering Specialist  

Dat E&S Zonwering uit Hummelo niet zo maar een zonwering bedrijf is blijkt wel uit het 

volgende: Zij biedt samen met haar leveranciers de garantie van goede producten die 

voldoen aan onder andere de CE normering, maar waarbij ook de garantie blijft gewaar-

borgd. Zij geeft samen met haar team gepast advies en ondersteuning, ook voor speci-

fi eke situaties. Daarom is het bedrijf in Hummelo door leveranciers uitgeroepen tot Privi-

lege dealer Verano Nederland, Luxafl ex Inspiration dealer, Hörmann specialist en Somfy 

Top dealer Home Motion Partner. Gerenommeerde merken kiezen de dealer zo blijft ook 

hun goede naam gewaarborgd. Zij zorgen voor scholing en een goede ondersteuning. 

Verano staat al meer dan 20 jaar bekend als toon-

aangevend merk en internationaal leverancier van 

kwalitatief hoogwaardige producten op het gebied 

van zonwering en buitenleven. Het merk Verano 

zorgt voor comfort en een optimale beleving van het 

leven binnen- en buitenshuis. De producten worden 

continu geoptimaliseerd en afgestemd op de wensen 

van de klant. In hun assortiment zijn functionele 

elementen als zonwering, beschutting, verlichting en 

verwarming opgenomen, met (vrijstaande) terrasover-

kappingen, (fl exibele) tuinschermen, windschermen, 

bloembakken en vijverranden. Daarnaast zijn veilig-

heid en energiebesparing onderdeel van hun pro-

gramma, wat tot uiting komt in (isolerende) rolluiken 

maar ook zonnepanelen. Verano is op dit moment 

bezig met allerlei nieuwe artikelen, het complete bui-

tenleven komt erbij, zoals schuttingen en de nieuwe 

fl exibele overkapping de Varese. 

Luxafl ex is van Hunter Douglas. “Zeker als ik speciale 

vormen ramen heb, werk ik alleen met Luxafl ex. Zij 

hebben het zo uitgekiend, dat ik weet dat het product 

over vijf jaar ook nog werkt. Op speciale vormen zijn 
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jaar op de aandrijvingen. 

Via onze site kunt u bij garagedeuren d.m.v. een confi gu-

rator zelf op uw computer vele vormgeving en productva-

riaties vooraf uitproberen. Of vraag eens advies over uw 

huidige garagedeur.  Als het goed is, is het een Hörmann 

deur. 

Sinds 2 jaar zijn er  aluminium voordeuren en brandveilige 

binnendeuren van Hörmann. Een tochtige of slecht slui-

tende voordeur behoren nu tot het verleden. De deuren 

sluiten als geen ander. Wat te denken van de WK 2 vei-

ligheidsuitrusting. U kunt uw garagedeur zelfs in dezelfde 

stijl als de voordeur uitkiezen. Er wordt gewerkt aan een 

nieuwe Hörmann showroom op de Torenallee 8.

Wij bieden de klant een A kwaliteit tegen een betaalbare 

prijs. een dergelijk product kopen mensen voor de lange 

termijn. Daarom bieden we niet alleen een scherpe prijs 

maar ook een goede prijs/ kwaliteit verhouding. Dat is van 

belang om het plezier van het product ook op de lange 

termijn te waarborgen.

Somfy is een wereldwijd opererende Franse onderneming, 

marktleider en toonaangevend fabrikant van elektrische 

motoren, bedieningen en sensoren voor buitenzonwering, 

rolluiken, raamdecoratie, gordijnen, tuinhekken, garage-

deuren en verlichting. De Nederlandse dochtervestiging 

E&S staat voor

* 18 jaar ervaring op zonwering gebied.

* Voor zowel de particulier als de zakelijke klant 

* Meerdere projecten in de regio zijn reeds door ons gerealiseerd in samenwerking 

 met andere aannemersbedrijven en architecten

* Vakkennis

* Eigen bouwkundig tekenaar 

* Eigen bouwkundige

* Betrouwbare leveranciers, welke u de garantie geven dat u te maken heeft met 

 een gerenommeerd bedrijf.

* A- merken tegen een aantrekkelijke prijs

*  Wij komen bij u thuis voor uitleg, kleurkeuze en advies op maat

* Afspraken in goed overleg ook ‘s avonds en op zaterdag

“Het is een behoorlijke verandering, maar mijn doel om alle A-merken op één adres te krijgen, is gelukt.”

is in Hoofddorp. 2 jaar geleden werd E&S ook 

Somfy Home Motion Partner. “Eerder leverden we 

er afstandsbedieningen bij, nu is het mogelijk om 

de besturing bijvoorbeeld vanaf je telefoon te doen 

met Home Motion by Somfy.”

Dit houdt in dat alle elektrische voorzieningen in 

en rond het huis kunnen worden bestuurd via de 

afstandsbediening, laptop, tablet, smartphone of 

zelfs helemaal automatisch via sensoren of tijdklok. 

Alle Home Motion producten, zoals buitenzonwe-

ring, rolluiken, screens, raamdecoratie en gordij-

nen, tuinhekken en garagepoorten kunnen op een 

eenvoudige manier gezamenlijk worden aange-

stuurd.

E&S Zonwering

Torenallee 8

6999 DD Hummelo

Tel.(0314) 38 93 93

www.zonweringachterhoek.nl

advertorial



De week van:

Foto’s: Floris en Vyâsa Wolvetang

Guinevere Wolvetang

Guinevere Wolvetang (11) woont in 

Achter-Drempt, samen met haar ouders 

Jacqueline en Floris, broer Vyâsa (17) en 

vijf katten (drie Ragdolls en twee huis-

tuin-en-keukenkatten). Haar hobby’s zijn: 

paardrijden, streetdance, zingen, tekenen, 

acteren, lezen en schrijven. Het is haar 

laatste schooljaar op de St. Willibrordus-

school.

Maandag 16 april
Is het weekend nu al voorbij? Dat vraag ik me vaak af op maan-

dag. De dagen zijn omgevlogen, ook door alle leuke dingen die 

ik in het weekend heb gedaan. Maandag doe ik daarom vaak 

rustig aan en probeer ik na school ook niet te veel af te spreken. 

Meestal is maandag daarmee ook een beetje een standaarddag, 

want ik doe op die dag bijna altijd hetzelfde en vind dat ook 

helemaal niet erg. Ik maak alvast wat huiswerk af voor donderdag 

(ook om te weten hoe dat straks op de middelbare school zal 

zijn). Daarna rust ik gewoon een beetje uit en meestal ga ik dan 

op het dak zitten. Op het dak zitten? Ja, op het dak zitten. Wij 

hebben een atelier aan ons huis voor papa, die schildert daar 

vaak. En dat atelier heeft een plat dak, daar kun je dus gewoon 

zitten. Het is een perfecte plek. Wat ik trouwens bijna dagelijks 

doe is schrijven op mijn weblog (digitaal dagboek, red.)

Maar deze maandag was het geen standaarddag. Ik had afge-

sproken met mijn vriendin Sophie en toen hebben we een gezel-

lig meidendagje georganiseerd. Sophie Koenders is al heel lang 

mijn beste vriendin. Eigenlijk lijken we ook een beetje op elkaar. 

Een beetje qua uiterlijk, maar vooral qua ‘doen’. 

Sophie en ik gingen eerst slagballen, in de wei voor ons huis. Al-

leen was dat nogal moeilijk. 

Uiteindelijk na-

men we pauze 

en gingen we 

een smoot-

hie maken. 

Sophie en ik 

hebben vaak 

de slappe 

lach, een 

beetje heel 

vaak!

Dinsdag 17 april
Vandaag had ik een toets van Natuur. Eigenlijk moet je bij zulke 

toetsen heel logisch nadenken (wat voor mij soms niet makkelijk 

is, omdat ik heel 

veel fantasie heb). 

Het was deze keer 

best moeilijk, maar 

toch heb ik een 7- 

gehaald. Niet een 

van mijn beste 

cijfers, maar ik was 

er best blij mee. 

Op school had-

den we een tijdje 

les over het naar 

de middelbare 

school gaan. 

Zoals: huiswerk 

plannen, het 

mentorsysteem, 

voor elke les van lokaal wisselen enz. Dat van lokaal wisselen 

hoeft gelukkig niet bij mijn toekomstige school. Ik begin me nu 

steeds meer te realiseren dat ik over een paar maanden van deze 

school afga. Wel een raar idee. 

Wat ik zo leuk vind aan mijn klas is dat we heel veel met elkaar 

optrekken. (Dat komt denk ik omdat we zo’n kleine groep heb-

ben. In groep acht zitten maar tien kinderen: 4 meisjes en 6 

jongens). Pasgeleden zaten we met z’n allen op het klimrek en 

deden we een spelletje op Lianne’s mobiel. (Lianne Remmelink is 

ook een van mijn vriendinnen). Toen moest een van de jon-

gens als opdracht zijn nagels lakken. Dat vonden we wel zielig, 

dus deden we het allemaal. We namen een paar fl esjes roze 

nagellak mee naar school en hebben in de pauze allemaal onze 

Foto’s: Floris en Vyâsa Wolvetang
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nagels gelakt. Ook zijn we met onze groep naar de fi lm ‘Achtste-

groepers huilen niet’ geweest. Nou de meisjes hebben fl ink 

gehuild hoor. Onze klas is in de loop der jaren een hele hechte 

groep geworden. Aan de ene kant heb ik wel zin in iets nieuws, 

maar ik kan die goede schooltijd ook niet opeens loslaten… M’n 

vrienden en vriendinnen die ik ga missen. Meester René, en mijn 

juf Ingrid. ... Eigenlijk alles, misschien ook wel de rekenboeken … 

De tijd gaat snel, te snel. 

Toen ik uit school kwam, heb ik samen met mijn moeder thee 

gedronken en even wat verteld over school. Daarna met Lianne 

op Facebook gezeten. Gewoon een beetje gepraat over van alles 

en nog wat.

Dinsdagavond gaat mijn moeder altijd naar het Gezondheids-

centrum, daar geeft ze yoga en Reading. Ik heb lekker met de 

poezen gespeeld. Wij hebben drie Ragdolls in huis, het zijn echte 

schatten. Ragdolls zijn raskatten met een heel lief karakter. We 

zijn bij ons thuis dol op onze katten. 

Woensdag 18 april
Woensdag is en blijft mijn allerleukste dag! Dan mag ik paard-

rijden. Het is een korte dag op school. We zijn al om kwart over 

twaalf uit en na het eten mag ik paardrijden. Paardrijden vind ik 

echt super fi jn omdat ik alles dan even los kan laten. Gewoon 

even aan niets hoef te denken, maar met dieren bezig zijn.  Ik 

krijg les van Femke en zij geeft super fi jn les. En het leuke is dat 

zelfs mijn moeder nog les van haar heeft gehad. Toen zat Ma-

nege Zandewierde nog in Hummelo. Nu zit het in Nieuw-Wehl. 

Oma Tonny of opa Gerrit brengt mij altijd naar de manege en 

ook mam gaat mee. Vroeger was ik altijd erg verlegen met paard-

rijden. Ik durfde bijvoorbeeld nooit in galop en vond stap het 

leukste van de hele les. Maar dat is echt wel veranderd en nu is 

galop juist het leukste om te doen. Sandy is mijn lievelingspaard 

op Manege Zandewierde. We zijn grote vriendinnen en ik kan 

alles aan haar kwijt. We hebben dus hele gesprekken. Wat ik zo 

leuk aan Sandy vind, is dat ze nooit zeurt. Hoogstens zet ze haar 

oren even in haar nek. Sandy is gewoon betrouwbaar, tenminste 

nu wel. Vroeger kon ze er nog wel eens vandoor gaan. Maar als 

ze dat nu doet ben ik niet bang en heb ik de controle.

Donderdag 19 april
Hoewel het gisteren weer een topdag was geweest, zag ik een 

beetje op tegen deze drukke donderdag. ‘s Morgens moest ik 

vroeg uit de veren, omdat mama en ik altijd klaaroveren op don-

derdagochtend. En daar sta je dan, in de kou. Gelukkig klaar-over 

ik met mijn eigen moeder en niet met iemand anders. Zij helpt 

mij eraan herinneren dat ik het moet doen (anders vergeet ik het 

misschien wel) en het is gezellig om het samen te doen. Toen we 

klaar waren, kon ik ook naar binnen.

Vandaag hadden we verkeersexamen. We kregen dertig vragen 

etang

die we moesten maken en je mocht maar zeven fouten hebben. 

Toen we de uitslag kregen maakte juf Ingrid er eerst een heel 

gebeuren van, maar uiteindelijk zei ze: ‘Iedereen is geslaagd hoor.’ 

Iedereen (inclusief ik) was helemaal blij en schreeuwde door de 

klas. Totdat de juf ging vertellen hoeveel fouten je had. Natuurlijk 

ben je dan stil en wil je het liefst horen dat je hooguit drie fouten 

hebt. Ik had twee fout, wat ik absoluut niet had gedacht. Ik vond 

het examen eerlijk gezegd moeilijker dan ik had verwacht en 

dacht het maar net te hebben gehaald. Maar nu ben ik trots op 

mijzelf. 

Na het examen gingen we met de hele klas lunchen. Dat kwam 

door onze juf. Wat ik zo leuk aan haar vind is dat ze ons overal 

voor opgeeft. Dus ook voor deze klassenlunch. De jongens 

gingen gummen inzetten voor wie de meeste boterhammen op 

zou kunnen. Dat zijn toch typisch jongensdingen ... Er zaten twee 

jongens in de ‘fi nale’. Maar de hele weddenschap stopte ineens 

toen de juf zei dat we naar buiten mochten. De fi nalisten hadden 

acht boterhammen op; dus bleef het een gelijke stand. 

In de pauze ging het een beetje mis. Ik zat in de familieschom-

mel met een paar vriendinnen, toen er opeens een jongen uit 

onze klas voor de schommel kwam staan. Die jongen kan heel 

goed diaboloën. Hij kan dat ding om zijn been draaien en nog 

veel meer. Maar toen hij weer een truc ging doen, wilde de 

diabolo niet meewerken en kwam tegen mijn oog aan. Dat deed 

wel veel pijn en de hele les daarna heb ik met een ijszak op m’n 

oog gezeten.

Ik was niet echt boos op die jongen, hij kan er ook niks aan doen 

dat een diabolo niet mee wil werken. En eigenlijk vond ik de pijn 

ook niet het ergste. Waar ik meer mee zat, was dat ik na school 

nog een type-examen had. Trouwens het is misschien wel leuk 

dat ik vertel waarom ik op type-les zit, ik heb er namelijk een 

goede reden voor. Ik houd heel erg van schrijven en daarom wil 

ik snel kunnen typen. Wat ook aardig gelukt is. Ik kreeg bij typen 

een keer een brief mee, waarop stond dat 120 aanslagen per 

minuut het gemiddelde is. En ik had 185. Daarover hoefde ik me 

dus gelukkig geen zorgen te maken. Want je moet minstens 700 

aanslagen per 7 minuten halen en daar kwam ik aan met mijn 

1500 aanslagen per 7 minuten … Maar ik moet wel zeggen dat ik 

in PowerPoint niet zo goed ben. 

Ik kwam dus thuis met een blauw oog en mijn lieve broer wilde 

mij daarom wel even naar het type-examen brengen (dat is ook 

op school). Normaal loop ik dat stukje wel, maar nu vond ik het 

wel fi jn zo’n grote broer te hebben. 

Vyâsa is trouwens vaak bezig met het maken van fi lmpjes voor 

bijvoorbeeld bedrijven. Dit doet hij als hobby. En omdat hij zo 

creatief is kan hij mij ook vaak helpen met het bewerken van 

foto’s of het maken van leuke fi lmpjes.

Nadat ik klaar was met het type-examen ben ik meteen naar huis 

gegaan. Later kreeg ik te horen dat ik was geslaagd! 
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Ze zijn er weer!!!  
 

Vanaf woensdag 6 juni kunt u weer voor een heerlijke vers schoongemaakte 
Hollandse Nieuwe bij ons terecht.

 

En natuurlijk zijn wij ook dit jaar met de kermis in Doesburg weer van de partij met 
overheerlijke ambachtelijk gerookte paling van klein tot groot.

Fieret Visspeciaalzaak 
Bergstraat 29 

6981 DA Doesburg
tel: 0313-472592

Doornslagruiters halen uw oud ijzer op 
voor clubactie.

Bel of mail: 06-208 35 048

h.meerbrink@planet.nl

    

                                                                                   

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

‘Heeft u iets te vieren?’
Bij ons bent u aan het juiste adres. Wij bieden gevarieerde programma’s kleine en grotere gezelschappen op een unieke locatie.

Of het nu gaat om receptie, diner of een (barbecue)buffet.
(parkeren geen probleem)

    

                                                                                   

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  
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Vrijdag 20 april
Alweer de laatste 
schooldag van de 
week. ‘s Middags gaf ik 
een spreekbeurt over 
Vincent van Gogh. Ik 
had dat onderwerp 
gekozen omdat mijn 
vader kunstenaar is en 
omdat ik de schilder-
stijl van Vincent van 
Gogh erg bijzonder 
vind.
Ik vond het best span-
nend, ook omdat het 

mijn laatste spreekbeurt op deze school zou zijn. 
Maar het ging heel goed – ik haalde zelfs een tien. En ik vond het 
heel leuk om erover te vertellen. Het belangrijkste vind ik ook dat 
je een onderwerp kiest dat je zelf echt leuk vindt.
Vrijdagavond gingen papa, mama en ik Joes ophalen. Joes van 
der Burght is een goede vriend van mij. Hij en ik gaan straks naar 
dezelfde middelbare school.
We gingen Joes dus ophalen en daarna gingen we naar de Han-
zehof, de schouwburg in Zutphen waar mijn broer een kooruit-
voering had van zijn school, de Vrijeschool Zutphen.
Dezelfde school dus waar ik heen ga. Niet omdat Vyâsa daar op 
zit, maar omdat ik me daar thuis voel. 
Wat ik zo leuk vond aan de kooruitvoering is dat iedereen mag 
meezingen. Ze kiezen niet de beste uit, maar iedereen mag mee-
doen. Het was een heel gezellige avond, maar jammer genoeg 
kon ik daardoor niet naar streetdance. Ja, ik zit ook op street-
dance. Dat wordt op mijn school gegeven en ik krijg dan les van 
Nicky Greven. Zij geeft les als een van de besten! 

Zaterdag 21 april
Weekend, eindelijk!
Zaterdagochtend ben ik met mijn moeder naar Bloemendaal ge-
gaan. Daar heb ik drie plantjes gekocht en die ’s middags in mijn 
tuintje geplant. Daarna ben ik mijn kamer gaan opruimen.
Eigenlijk is mijn kamer nooit een puinhoop, dus echt opruimen 
hoef ik daar niet. Ik weet niet wat het precies is, maar bezig zijn in 
mijn kamer vind ik fi jn en leuk om te doen. Bijvoorbeeld om het 

weer een beetje opnieuw in te richten.

Ik heb best een klein kamertje, maar ik doe er wel veel dingen. Ik 

schrijf en lees er veel. Mijn kamer is mijn lievelingsplekje in huis, 

omdat ik dat helemaal kan inrichten hoe ik het zelf wil. Maar de 

andere kamers vind ik ook fi jn hoor.

Zondag 22 april
Vandaag was er een spelletjesdag op Manege Zandewierde en 

ook Sophie ging mee. Opa bracht ons erheen en vond het leuk 

om te blijven kijken. We werden in verschillende groepjes inge-

deeld. Sophie en ik hoopten natuurlijk dat we bij elkaar zaten, 

wat uiteindelijk ook zo was. We hebben onder andere stoelen-

dans gedaan en een paardenestafette. Het leukste van deze 

dag vond ik toch wel dat we alles met elkaar deden. Niet alleen 

Sophie en ik, maar ook met de andere kinderen in ons groepje. 

We hielpen elkaar en lachten met elkaar. Het was erg leuk om te 

doen en te zien. En opa zat in de zon te genieten.

Toen de spelletjesdag was afgelopen gingen we naar huis, 

tenminste dat dachten we. Maar opa reed even bij de snackbar 

langs in Laag-Keppel en daar mochten we een ijsje uitzoeken. 

(Wat bof ik toch met zo’n opa). We hebben daar nog even op 

het terrasje gezeten en werden toen naar huis gebracht. Na opa 

hartelijk te hebben bedankt en te hebben uitgezwaaid zijn we 

op de bank geploft. Het was zo warm en het was best een lange 

dag geweest.

Nadat Sophie naar huis was gegaan, ging ik nog even naar 

Hoog-Keppel om mijn moeder te helpen met het opruimen van 

haar werkplek in het Gezondheidscentrum. En dat vond ze super 

fi jn en gezellig. 

Zo, dit was mijn drukke week. Nog een week school en dan ga ik 

lekker genieten van de meivakantie en dat wens ik iedereen toe.
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www.rabobankgraafschapmidden.nl

Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank Graafschap-Midden heeft hart
voor haar omgeving. Dat is ons idee.

Hart voor cultuur
Wind, water en cultuur.

De Stichting Keppelse  Molens heeft hart voor cultuur.  Vandaar dat zij zich sterk maakt voor het behoud

van de 14e eeuwse watermolen aan de oever van de Oude IJssel in Laag Keppel. Het waterrad van deze

prachtige watermolen wordt op dit moment gerestaureerd.  Met de hulp van een bijdrage uit het

coöperatiefonds van onze bank kunnen de 'schoepen' en 'dollen'  van het waterrad worden vervangen. 

Zo blijft de molen functioneren en behoudt het z'n authentieke karakter als monument in deze specifieke 

omgeving. 
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‘Weghalen is geen optie’
Bronckhorst pakt de ergste drempels wel aan. 

Welbeschouwd valt het in Drempt, Hummelo en Keppel nogal 
mee met de verkeersdrempels. Er liggen er wel heel wat, maar 
om nou te zeggen dat daar veel nare drempels bij zitten is over-
dreven. Voor wie zich aan de snelheid houdt, is met de meeste 
drempels wel te leven. 
Vervelende verkeersdrempels zijn er echter wel. Bijvoorbeeld 
die op de kruising Van Schuylenburgweg/Monumentenweg/
Hessenweg is vrij hoog en steil; daar moet je net zo zachtjes 
oprijden als in de garage op de hefbrug. Midden in Hoog-Keppel 
ligt er nog zo een. Daar moet je haast vanuit stilstand overheen. 
Verder ligt hier en daar nog zo’n betonnen vierkant blok, waar je 
met een personenauto nooit fatsoenlijk overheen komt; ook als 
je zachtjes rijdt zijn het rotdingen. Ook in de Zomerweg, als je 
Achter-Drempt uitrijdt richting Z.E.-weg, ligt zo’n blok. 
Maar alles overziend kun je zeggen dat het beroerder kan. Ster-
ker, het wás beroerder. Uit nader onderzoek blijkt dat geleidelijk 
aan de meest irritante zijn of worden opgeruimd en vervangen 
door vriendelijker exemplaren. En dan hebben we het hier over 
verkeersdrempels in Drempt, Hummelo en Keppel, dus over 
drempels in de gemeente Bronckhorst. Rij maar eens vanaf Café 
De Tol over de Keijenborgseweg naar Keijenborg en voel daar de 
verbetering. De versmallingen met betonnen blokken zijn daar 
vervangen door zachtglooiende drempels die vloeiend geno-
men kunnen worden zolang je maar niet te hard rijdt. Voor de 
betonnen drempel aan de Doesburgse kant van Achter-Drempt 
geldt hetzelfde; ook daar ligt nu een zachtglooiend exemplaar.

Als de gemeente dan zo bezig is, kunnen die vervelende drempels 

dan niet overal en in een keer worden aangepakt of, nog beter, een 

aantal daarvan worden weggehaald?

‘Nee’, zegt Paul Seesing, wethouder Wegen en Groen van de 
gemeente Bronckhorst, ‘weghalen is geen optie. Het verkeers-
drempelbeleid is puur ingegeven door de verkeersveiligheid. 
Drempels zijn de best werkende obstakels om de snelheid van 
auto’s af te remmen.’
Seesing realiseert zich dat automobilisten een hekel hebben 
aan drempels. ‘Men wordt er niet blij van. Wij zijn er daarom als 
gemeente ook wat terughoudend mee. Maar het komt ook voor 
dat bewoners om drempels vragen. Soms stellen bewoners voor 
om een drempel aan te leggen als in een straat te hard wordt 
gereden. Zo’n vraag kan dan aanleiding zijn om te gaan tellen: 
hoeveel procent van de auto’s rijdt harder dan 30 kilometer per 
uur, hoeveel procent harder dan 40 kilometer per uur, hoeveel 
harder dan 50. Dat is specialistenwerk. De uitslag kan reden zijn 
dat op zo’n plek een drempel komt te liggen. Het is niet zo dat 
we dat als gemeente zelf allemaal bepalen. Daar zijn normen 
voor en we werken ook samen met de politie.’

Wat wil dat zeggen ‘De gemeente is terughoudend’? Soms liggen op 

een kort stukje weg veel drempels. Kijk in Voor-Drempt.

‘Ja, en op andere plekken juist weer weinig. Het heeft met de 
weg te maken, de aankleding. Nodigt een weg uit tot snel rijden 
of niet. De Sint Janstraat in Keijenborg is een voorbeeld. Dat 

‘Die betonnen vierkante drempels zijn waardeloze dingen’,  zegt wet-

houder Paul Seesing. ‘Op termijn gaan die allemaal weg.’ Maar wegha-

len van alle drempels is geen optie. Volgens Seesing zijn drempels vaak 

het beste middel om de snelheid omlaag te krijgen.

Tekst: Leo Tholhuijsen

Foto’s: Harold Pelgrom; gemeente Bronckhorst 

Foto: gem. Bronckhorst.

Zomerweg aan de oostelijke kant van  Achter-Drempt. Hier ligt nog een vervelende drempel 

van het type dat de gemeente bij groot wegonderhoud vervangt door een mildere variant.
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Beautycentre Nederland
Beauty en Wellness bij uitstek
In deze drukke tijd is het prettig om u eens heerlijk te ontspannen. 
Ons Beautycentre Nederland in Laag Keppel biedt u hiervoor alle 
gelegenheid. In een sfeervolle, rustige omgeving maken 
vermoeidheid en spanningen plaats voor een energiek gevoel. 
Dat maakt een bezoek aan Beautycentre Nederland telkens weer tot 
een belevenis, waar persoonlijke aandacht en kwaliteit bij ons 
vooropstaan!
Beautycentre Nederland is voorzien van Schoonheidssalon Bendito, 
Haarsalon Nederland, Extensioncentre Nederland, Spa Fish 
Nederland en Cosmetische behandelingen met zuurstoftherapie 
voor hem en haar (Vitaal  Instituut Oxy Nederland). Het biedt zowel 
mooie arrangementen als hoogwaardige behandelingen aan met 
uitstekende faciliteiten. 

Contact
Beautycentre Nederland
Rijksweg 69
6998 AG  Laak Keppel
Tel : 088 – 325 93 00
www.beautycentrenederland.nl

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

www.degoudenkarperhummelo.nl

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

Hotel RestaurantCafé

welkom@degoudenkarperhummelo.nl

lunchen  -  dineren  -  vergaderen  -  logeren  -  arrangementen

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

Meipoortstraat 53
Doesburg
Tel: 0313 472828
Email: info@reisburolensink.nl
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is een breed, geasfalteerd, vrij lang stuk weg in het dorp. Toch 
ligt daar geen drempel en we zijn ook niet van plan er een in te 
leggen. Om de een of andere reden heeft men niet de neiging 
daar hard te rijden. Dan is het wat ons betreft goed. Soms liggen 
er ook veel drempels. Met een reden. In de Kerkstraat in Voor-
Drempt liggen er bij het Dorpshuis en de school drie. Dat is echt 
voor de veiligheid.
Als ik zeg dat we als gemeente terughoudend zijn, dan bedoel 
ik dat we toch steeds kijken of het minder kan. Als we bij groot 
onderhoud een stuk weg aanpakken, dan vragen we ons bij 
iedere drempel af of die functioneel is. Of dat we misschien op 
een andere manier de snelheid van het verkeer omlaag kunnen 
krijgen; door wegversmallingen met borden erbij of chicanes. 
Wegversmallingen vallen in ieder geval voor het buitengebied 
af. Wat we zien is dat elkaar naderende automobilisten soms juist 
gas geven om als eerste door de versmalling te kunnen. Dat wil 
je niet. Chicanes, slingerbochtjes, aan het begin van de bebouw-
de kom werken soms wel, maar grote vrachtwagens hebben 
daar juist weer onevenredig veel hinder van.’

Maar als het minder kán…?

Als het minder of anders kan, dan doen we dat. De voorbeel-
den kwamen al voorbij: de verbetering van de drempel aan 
de Doesburgse kant van Achter-Drempt, de verbetering van 
verschillende drempels in de Keijenborgse weg. Ik kan er nog wel 
een noemen. In de Wildenborchseweg (vanuit Vorden richting 
Lochem, red.) lagen drempels met steile opritten, daar moest 
je van 60 km per uur naar bijna nul om er over te kunnen. Wat 
zagen we daar vrachtwagenchauffeurs regelmatig doen? Die 
minderden geen vaart meer, maar kwamen bij de drempel even 
uit hun stoel en staande denderden ze over die drempels. Die 
drempels hebben we dan ook aangepast. 

Je moet trouwens ook bedenken dat niet iedereen drempels 
weg wil hebben of minder hinderlijk wil laten zijn. We hielpen 
eens een man met klachten over een te steile drempel voor zijn 
deur door die drempel te verbeteren. De man was blij: minder 
gebonk van auto’s op de drempel en minder remmen en optrek-
ken. Maar zijn buurman was juist minder gelukkig, die zag de 
snelheid in de straat weer oplopen.’

En die betonnen vierkante dingen?

‘Dat zijn waardeloze dingen. We hebben er al diverse wegge-
haald. Op termijn gaan ze allemaal weg.’

Kunnen bewoners vragen een drempel weg te halen of aan te pas-

sen? Of misschien wel om er een te plaatsen?

‘Dat kan. Mensen kunnen schrijven, bellen, mailen of langkomen 
om ons te laten weten wat ze van iets vinden. We kijken dan of 
iemand een punt heeft of niet. Het kan nodig zijn tellingen of 
snelheidsmetingen te doen om te weten of een verzoek al dan 
niet terecht is, en zo komen we er ook achter of het urgent is 
of niet. Om te bereiken dat een drempel weggaat of veranderd 
wordt, is dus geen kwestie van veel en hard klagen; het tech-
nisch advies weegt uiteindelijk het zwaarst.’ 

Worden klachten vaak direct gehonoreerd?

‘Eigenlijk niet zo vaak en bijna nooit direct. In de regel voeren we 
veranderingen door tegelijk met het reguliere groot onderhoud 
aan een weg. Zo’n drempel aanpassen is een kostbaar verhaal; 
dat kan zomaar 10.000 euro kosten. Als onderdeel van het onder-
houd is het veel goedkoper. Soms duurt het dus wel een tijdje 
voor een weg wordt aangepakt. De gemeente Bronckhorst heeft 
872 kilometer weg, 450 kilometer asfalt, 250 kilometer klinker-
weg en 200 kilometer zandweg in beheer.’

Een goede drempel is bij de voorgeschreven snelheid van 30, 50, 60 kilometer 

goed te nemen zonder dat het onaangenaam aanvoelt.

T-splitsing Roomstraat-Tolstraat. Nauwelijks verhoging van het wegdek, 

wel snelheidsdempend effect.

Tussen ophaalbrug en verkeerslichten liggen in de Dorpsstraat in Laag-Keppel twee drempels, 

een zachte bij de brug en een steile, waarvoor je bijna moet stilstaan, dichtbij de Rijksweg.

Keppelseweg Hummelo: een goed voorbeeld van een drempel nieuwe stijl, 

die uitnodigt om zacht te rijden.
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HiPP

Zomercultuur in Laag-Keppel: 
een feest voor alle zintuigen  
Op 17 juni is de Dorpsstraat weer één groot open podium

Extra accent op literatuur

Dit jaar vindt alweer de 4e editie plaats van Zomercultuur en 
ook dit keer is de organisatie erin geslaagd van 12.00-18.00 uur 
een aansprekend programma samen te stellen. Literatuur krijgt 
daarbij een speciaal accent. Zo zal HiPP, Het Instituut Praktische 
Poëzie, bestaande uit Hans Mellendijk, Bert Scheuter en Louis 
Radstaak , een tweetal optredens verzorgen. De drie dichters 
lezen voor uit eigen werk en dit wordt muzikaal onderstreept en 
aaneengeregen door leden van jazzformatie Hot & Sweet. Ook 
de kinderworkshops over boeken die kinderboekenschrijfster 
Loes Hazelaar geeft zullen aanspreken; zeker gezien de originele 
‘werkplek’. Bij de kleurrijke kiosk van Dichter Û kunnen bezoekers 
terecht voor Afhaalpoëzie. Op de menukaart staan losse gedich-
ten voor poëtische trek tussendoor, maar ook klassiekers, speciali-
teiten en een kindermenu. Na het maken van een keuze draagt 

Het is een traditie geworden: op Vaderdag, de 3e zondag in juni, wordt de Dorpsstraat in Laag-Keppel afgesloten 

voor verkeer en omgetoverd tot één groot open podium. Talrijke bezoekers hebben dit bijzondere evenement inmid-

dels ontdekt en komen op deze sfeervolle locatie genieten van een grote verscheidenheid aan muzikale optredens en 

kunstuitingen. Terrasjes en kraampjes met lekkere ‘hapjes en tapjes’ zoals de organisatie dit noemt nodigen daarbij 

uit tot gezellige en ongedwongen  ontmoetingen. 

Tekst: Josée Postmaa

Foto’s: Erna Dokter en Harold Pelgrom

Dichter Û de gedichten voor en zijn 
ze ingepakt ook mee te nemen.

Kunst

In de 40 opgestelde kraampjes 
laten kunstenaars een grote diver-
siteit aan eigen werk zien en geven 
graag hun toelichting. Uiteraard 
zijn ook de vier galerieën in de 
Dorpsstraat deze middag geopend. 
Naast hun specifieke collecties 
bieden zij ook bijzondere activitei-
ten. De veelzijdigheid en laagdrem-
peligheid zijn aantrekkelijke kanten 
van deze kunstmarkt.
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Muziek

Het muziekaanbod is ook dit jaar weer groot, verrassend en 
veelzijdig qua muziekstijlen, solisten en groepen. Om een indruk 
te geven: bij het Kasteelpodium is Karlijn & Friends te horen met 
funk, soul en pop, en brengt Marike Rispens vervolgens songs en 
liederen van Marilyn Monroe, Ella Fitzgerald en Maria Callas. Een 
publiekstrekker zal hier ‘Old Ni’js’ zijn. Ferdi Joly, Jan Manschot, 
Willem Terhorst en Gerard de Braconier, oud-bandleden van 
Normaal en ook bekend van Toontje Lager, Puddingh en Boh Foi 
Toch, laten als oervaders ‘uut de Achterhoek’ hun rock-, blues- en 
cajunklanken horen. 
Ook bij het Pomppodium is volop ruimte voor geweldige 
muziek. De muziekverenigingen De Eendracht en Olden-Keppel 
bijten hier het spits af. De vier mannen van de a-capellaformatie 
VPS-Kek laten zich horen en dat geldt ook voor het veelgevraag-
de koor Feeling met Pien Hartjes als soliste. De gitarist Raimond 
Surquin is mogelijk nog niet bij iedereen bekend, maar dat zal 
veranderen na zijn optreden met fadozangeres Maria Joao. De 
band Nevermind  met o.a. gitarist Johan Volkers sluit hier de 
middag af. 
Het is duidelijk dat het lastig kan zijn om keuzes te maken, zoveel 
is er te zien en te horen. Het is dan ook aan te raden vooraf goed 
de programmering te bekijken en een route te bepalen. Maar 
wie eenmaal lekker zit en is voorzien van een hapje en een glas 
Achterhoekse wijn, zal zeker aan zijn trekken komen. 

Dans

Het is de organisatie opnieuw gelukt jazzdansgroep Lèfamm te 
strikken voor een drietal optredens. Voor deze dansgroep is het 
weer een van haar eerste publieke optredens na terugkeer van 
een verblijf in New York. Daarnaast wordt deze middag tussen 
het publiek ruimte vrijgemaakt voor meerdere optredens van 
‘Knupduukskes’, de folkloristische dansgroep uit Vorden.

KeppelCultuur

De organisatie van Zomercultuur is in handen van het 8-koppig bestuur van KeppelCultuur, dat daarbij ook kan rekenen op een groot 
aantal vrijwilligers om dit evenement te laten slagen.
De Stichting KeppelCultuur ontstond in 2008 en was een initiatief vanuit de werkgroepen Hoog-Keppel en Laag-Keppel van de 
Dorpsraad. Met het meerdere keren per jaar organiseren van culturele activiteiten wordt beoogd de van oudsher bestaande banden 
tussen de inwoners van het voormalige Hummelo en Keppel te behouden en te versterken. Door onder meer de plaatselijke muziek- 
en zangverenigingen een podium te bieden en ook uit te nodigen voor een gezamenlijke optreden worden de gemeenschappelijke 
belangen gediend. KeppelCultuur wil zo eenvoudig en laagdrempelig mogelijk werken – wat overigens past bij een jaarlijks budget 
van circa 10.000 euro. Dit betekent dat er geen dure producties en beroemde artiesten worden aangetrokken, maar goede amateurs 
of professionals bij voorkeur uit de eigen dorpen en de regio. Opmerkelijk is daarbij dat, om deze activiteiten voor iedereen toeganke-
lijk te maken, geen entree wordt gevraagd. (Uiteraard zijn vrijwillige bijdragen of giften altijd welkom). Na het aflopen van de driejarige 
startsubsidie van de gemeente Bronckhorst, is het bestuur van KeppelCultuur erin geslaagd de financiële steun van diverse plaatse-
lijke en regionale bedrijven en instellingen te blijven verwerven. En ook uit bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds spreekt de 
waardering voor een dergelijke cultureel evenement en het belang dat wordt gehecht aan het jong en oud in contact brengen met 
diverse kunstuitingen.  
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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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Old ni’js

Een historische locatie

Vanaf welke kant men Laag-Keppel ook nadert, al van verre 
imponeert het prachtige bijna sprookjesachtige Kasteel Keppel, 
gelegen op het ‘eiland’ van Keppel. Hoewel de naam Keppel veel 
ouder is en rond het jaar 1000 al genoemd wordt, dateert Kasteel 
Keppel ongeveer uit 1350 en is als gebouw een product van vele 
eeuwen. Van de donjon, die omstreeks 1300 gebouwd moet zijn, 
vinden we de resten in de toren rechts van de ingang. Kasteel 
Keppel is sinds 1530  in het bezit van de familie Van Pallandt. 
Teneinde het voortbestaan te waarborgen is het kasteel sinds 
1962 in het bezit van de Pallandt van Keppel Stichting, die het 
mogelijk maakt om kasteel, inboedel en park bijeen te hou-
den, zodat het nog door de familie kan worden bewoond. De 
huidige bewoners zijn baron en barones van Lynden-Rutgers van 
Rozenburg. Jaarlijks stellen de Van Lyndens het terrein open voor 
de plaatselijke gemeenschap om de intocht van Sinterklaas te 
vieren. Daarnaast vinden in de tuin van het kasteel op beperkte 
schaal culturele evenementen plaats, waaronder voorstellingen 
door het Engelse theatergezelschap Illyria met stukken van Sha-
kespeare, en het meerdaags jazzfestival Jazz-Time. Ook Zomer-
cultuur is hier welkom, zoals vorig jaar heel toepasselijk met de 
‘Jane Austen Living History Group’ en jachthoornblaasgroep ‘De 
Overlopers’ en dit jaar gaat een deel van de kasteeltuin opnieuw 
voor publiek open.

Ook de historische Dorpsstraat met zijn fraaie gevels kent een 
lange historie. (Laag-)Keppel als agrarische nederzetting gaat 
terug tot de 13e à 14e eeuw. Als ‘Keppel’ verleende de Heer van 
Voorst en Keppel in 1361 stadsrechten aan het huidige Laag-
Keppel. De bewoners leken hiervan niet erg onder de indruk te 
zijn. Zij noemden de straat, die midden tussen de bebouwing 
liep, heel traditioneel de Dorpsstraat. Die naam werd bij raads-
besluit van 17 april 1957 ook bevestigd. De voorheen aanwezige 
winkels, zoals kruideniers, bakker, slager, installatiebedrijf en 
postkantoor, hebben in de loop der jaren plaatsgemaakt voor 
cultuurgerichte bedrijvigheid waaronder galerieën, een beel-
dend kunstenaar en een theetuin.

Kinderactiviteiten

Naast de al genoemde kinderworkshops van Loes Hazelaar, 
kunnen de kinderen letters schilderen op grote doeken of  kan 
er met houten letters iets geknutseld worden voor vader; het is 
immers wel Vaderdag.

Genieten met alle zintuigen

Vorig jaar waren regen en wind enigszins spelbreker, hoewel ook 
toen het aantal bezoekers van circa 3500 niet eens tegenviel. 
Dat zegt iets over het aanbod van Zomercultuur en de kwaliteit 
van de deelnemers die de organisatie aan zich weet te binden. 
Ook de sfeervolle locatie, de hapjes en tapjes van de plaatselijke 
horeca en de Achterhoekse gezelligheid spelen overduidelijk een 
grote  rol. Kortom, Zomercultuur op 17 juni  in Laag-Keppel zal 
weer een feest worden en is een aanrader. 
Voor nadere info: www.keppelcultuur.organiseert.nl 
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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

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

SPIJKER
Meipoortstraat 11a
6981 DH Doesburg

0313-475963

www.etos.nl

 

Les... 




...& more 
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’Mijn grote droom is in het eerste 
van De Graafschap te spelen’

Superboer 
in opleiding
Tekst: Jasper Hazelaar

Foto’s: Geert-Jan Kettelarij
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Trouwen - Feesten - Airport - Personen vervoer - Zaken Trips - Evenementen - VIP

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

www.fi vestarlimo.nl

-

Hengelo

Vordenseweg 84

7255 LE Hengelo Gld

0575-46 16 22 

. 
en  

. 
en  

. 
en  

Oo

. 
en  

. 
en  

. 
en  

. 
en  

. 
en  

. 
en  

. 
en  

. 
en  

. 
en  

. 
en  

. 
en  

. 
en  

Ambachtelijk ijs sinds 1997
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200 smaken op maat
diverse ijskarren
rondleidingen

www.ijsvandesteenoven.nl

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
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Het is nooit rustig bij de familie Langeweg thuis. De ouders 
nemen vaak pleegkinderen op en ook nu zit het huis aan de 
Dorpsstraat in Laag-Keppel goed vol. Voetbal speelt in het huis-
houden een grote rol. Waar vader Gert in een ver verleden al bij 
De Graafschap speelde, treedt nu kleine Gloria in zijn voetspo-
ren. Ook de jongste generatie Langeweg is grotendeels in de 
ban van de bal. Moeder Marja legt uit: ‘Op dit moment spelen 
heel veel kleintjes van ons bij HC’03. Niet alleen de jongens. Ook 
Larissa speelt nu bij de club.’  De liefde voor de bal heeft Gloria 
dus niet van een vreemde.

Gloria was zeven jaar toen hij bij HC’03 begon te voetballen. 
Nadat zijn talent in de E-pupillen al was opgevallen bij de scouts 
van de Superboeren maakten ze er in de D echt werk van. Gloria 
ging samen met twee ploeggenoten proeftrainingen afwerken 
bij de Doetinchemse eredivisionist. En in tegenstelling tot de 
twee anderen kreeg Gloria te horen dat hij wel aan de slag kon 
bij De Graafschap.

Zo begon Gloria dit seizoen bij De Graafschap D2 onder trainer 
Thomas Ruesink. ‘Een hele fijne trainer’, aldus Gloria. Maar wat is 

eigenlijk de kracht van Gloria als voetballer? ‘De trainers vinden 

mij sterk en snel. Soms ben ik wel wat te fel. Daarom houd ik me 

op trainingen weleens in, anders blesseer ik mijn teamgenoten. 

In de wedstrijden geef ik wel alles.’ Qua type speler lijkt hij een 

beetje op de huidige linksback van de Doetinchemmers, Purrel 

Fränkel. ‘Net als Fränkel wil ik graag langs de man op en dan 

door naar de goal.’

Gloria is in Doetinchem in een warm nest terechtgekomen. 

‘Iedereen op de club is mijn vriend. Ik heb een fijn team en 

maak heel veel lol.’ Lol maken de jonge voetballer en zijn team 

zeker. De dag na dit interview, op Koninginnedag, vertrekt hij 

bijvoorbeeld met zijn team naar Barcelona. Daar bezoeken ze de 

voetbalwedstrijd FC Barcelona-Malaga in het Camp Nou stadion. 

Ook speelt het team een oefenwedstrijd tegen het Spaanse 

Gimnàstic de Tarragona. ’Dat wordt heel spannend’, zegt Gloria 

enthousiast.

Behalve de leuke uitjes moet de kleine voetballer ook hard 

werken. Drie keer in de week traint Gloria op sportpark De Bezel-

horst. De komende jaren zal dat alleen nog maar meer worden. 

Vader Gert: ‘Er wordt enorm veel van die jochies gevraagd.’ Hij 

vindt het daarom terecht dat het team een mooi uitje naar Bar-

celona krijgt. Een mooie beloning voor het harde werken.

Uiteindelijk hopen alle jeugdspelers dat dit harde werken leidt 

tot het realiseren van hun droom: in het eerste van De Graaf-

schap uit te mogen komen. Helaas is de kans niet groot dat elk 

talent dit ook daadwerkelijk redt. Daarom let de club goed op de 

schoolresultaten: ‘Ze vragen vaak hoe het op school gaat’, vertelt 

Gloria. Moeder Marja vult aan: ‘De club vindt het belangrijk dat 

Op zijn zevende begon Gloria Langeweg (11) 

uit Laag-Keppel te voetballen bij HC’03. Ruim 

vier jaar later speelt hij op de linksbackpositie 

bij De Graafschap in Doetinchem. Voorals-

nog in de D2, maar vanaf komend seizoen in 

de D1. Hoe is deze overstap de jonge voetbal-

ler bevallen en gaat hij de huidige linksback 

Purrel Fränkel opvolgen. Een gesprek met 

het jonge talent en zijn ouders Gert en Marja 

Langeweg.

je niet alleen goed je best doet op het veld, je moet ook in de 

schoolbanken je best doen.’

Gloria zet zich dus niet alleen in voor het voetbal, maar doet dat 

ook op school. Momenteel zit hij in groep 7 van De Bongerd in 

Hoog-Keppel. ‘Het gaat nu goed op school, maar als ik naar de 

middelbare school ga, moet er een speciale regeling getroffen 

worden.’ Deze speciale regeling houdt in dat een sporter meer 

begeleiding krijgt. De school zorgt ervoor dat de kinderen hun 

studie goed met hun sport kunnen combineren, door bijvoor-

beeld op zondag te leren. Op die manier houden sporters 

voldoende tijd over om hun sport te beoefenen.

Voorlopig blijft Gloria nog bij De Graafschap . Een kleine twee 

maanden geleden kreeg hij namelijk te horen dat hij volgend 

jaar verder mag in de D1. ‘Op 14 april hoorde ik dat ik door was.’ 

Met deze nieuwe kans komen er ook nieuwe eisen. Volgend jaar 

moet hij nog vaker trainen dan hij nu doet. Gloria is zich hiervan 

bewust: ‘Het wordt elk jaar zwaarder.’ Hij gaat zijn best doen zich 

ook komende jaren bij De Graafschap te handhaven.

Of Gloria over een jaar of tien de vaste linksback is van de Super-

boeren zal alleen de tijd leren. Marja weet dit ook: ‘Ik weet echt 

niet hoe goed hij is. Het duurt nog zoveel jaren en er zijn nog 

zoveel stappen te nemen. We kijken wel waar het schip strandt.’ 

Gloria zelf geniet ondertussen van het spelen bij een profclub 

en hoopt ooit in een uitverkochte Vijverberg te staan: ‘Mijn grote 

droom is bij het eerste van De Graafschap te spelen.’
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Beste Geert,

Hoeveel woorden zijn er nodig om een carrière van 25 jaar samen te vatten? Vele wedstrijden heb jij, gezeten op je kratje AA-
bidons, langs de zijlijn doorgebracht en uiteindelijk leken ze allemaal op elkaar. Keijenborg uit: altijd lastig; SV Kilder uit: nog 
lastiger; Erica 76 thuis: nog nooit verloren. Week in week uit op de zaterdag, de laatste jaren standaard rond half drie, was het 
weer tijd om die groene wei in te gaan. Wedstrijden gingen verloren, wedstrijden werden gewonnen.
Is daarmee dan alles gezegd? Nee, bij lange na niet. Die wedstrijden zijn we, afgezien van de vele kampioenschappen en 
bekerfi nales die onder jouw leiding zijn gespeeld, alweer grotendeels vergeten. Maar wat ons altijd zal bijblijven zijn de vele  
anekdotes, uitspraken, woede-uitbarstingen, grappen en levenslessen, en natuurlijk de vele uren voetbalonderwijs die jij ons de 
afgelopen 25 jaar hebt gegeven. Hoeveel woorden we daarvoor nodig hebben? Veel meer dan de ruimte die hier beschikbaar is. 
Om toch een kort overzicht te geven, nemen we met jou een seizoen door zoals menig speler van Drempt Vooruit en HC’03 dat 
de afgelopen jaren heeft gekend en zich zal blijven herinneren.

Na 25 jaar neemt  Geert  K
afscheid als jeugdtrainer 

Tekst: Tom Arntz

Foto: Harold Pelgrom
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Nils en zijn vrienden Frank (l) en Robin (r) eten op de bank voor de tv.

eert  Koenders 

ainer 

De voorbereiding

Weet je Geert, die ene berg hè, die kleine puist, gelegen strak aan 
de Hessenweg in Laag-Keppel, beter bekend als de Kabouterbult, 
wij kunnen die met zijn allen niet meer luchten of zien. Hoeveel 
uren hebben wij daar wel niet doorgebracht? Stiekem vloekend 
dat we in de voorbereiding onze hardloopschoenen vaker moes-
ten meenemen dan de gemiddelde professionele marathon-
loper. Maar na afl oop, onder het genot van een biertje, blij en 
voldaan dat we weer een stap dichterbij een nieuwe seizoenstart 
waren gekomen. En voor jou weer een nieuw seizoen. Toch bleef 
jij altijd diezelfde gepassioneerde en gemotiveerde aanjager die 
als een leeuw zijn buff els de bult opjoeg. Wij stellen voor om de 

Kabouterbult vanaf nu te dopen tot de Buff elbult.

Matchday

‘Zaterdag was de mooiste dag van de week’. Vaak was je al vroeg 

op het sportcomplex aanwezig. Als de C1 of de B1 thuis moest 

spelen kon je er de klok op gelijk zetten dat jij daar aan het 

kijken was. Niet alleen uit nieuwsgierigheid. Vaak kwam er 

op het laatste moment weer een afmelding en moest er op 

de valreep nog iemand uit de kleedkamer van de B1 worden 

getrokken om het team compleet te maken. Of je er wel eens 

moe van werd? Het was je niet aan te zien … Of toch? In ieder 

geval regelde je het elke keer maar weer zodat wij altijd met 

een compleet team konden aftrappen. Hoeveel wedstrijdbe-

sprekingen zul jij eigenlijk wel niet hebben gevoerd Geert? 

500? 600? Allemaal waren ze verschillend, maar uiteindelijk zat 

er telkens een vast, terugkomend element in dat sterk in onze 

herinnering zal blijven en dat we met het woord passie willen 

samenvatten. Niemand heeft dat woord zo goed in praktijk 

gebracht als jij, Geert. Jij bent altijd een lichtend voorbeeld 

geweest hoe een man passie moet tonen voor hetgeen hij zo 

lief heeft.

Gogme

Tijdens de wedstrijd bleek, onder andere door de wijze waarop 

Gert-Jan Verbeek nu langs de lijn staat te coachen, dat jij je tijd 

al ver vooruit was. Gepassioneerd en inspirerend stond jij langs 

de zijlijn je best te doen om ons op te zwepen. Lukte het ons 

in de eerste helft niet dan volgde er een speech waarbij regel-

matig het woord ‘gogme’ zijn weerklank vond in een verder 

muisstille kleedkamer. Gogme begon al op de vrijdagavond 

waarbij er best een pilsje mocht worden genuttigd, zij het 

met in het achterhoofd de gedachte dat er de volgende dag 

moest worden gevoetbald. Sommige spelers, Geert, hebben 

bij het gebruik van alcohol meer last van geheugenverlies 

dan anderen; dat was op de zaterdagmiddag nog wel eens te 

merken. Toch was iedereen uiteindelijk bereid te werken en 

zich in te zetten om als team de wedstrijd om te zetten in een 

winstpartij.

De derde helft

Gogme werd er in ieder geval getoond in de derde helft, 

Geert. In de A-junioren had je al gauw door dat 5+5+5+5+5 

en later 5+5+5+5+5+5 een kratje bier betekende en dat naast 

voetbalschoenen en scheenbeschermers ook je portemonnee 

absoluut niet mocht ontbreken. Uren en uren werd er nage-

praat: over die ene spelsituatie, de wedstrijden in de eredivisie 

die gespeeld waren en niet te vergeten het eerste elftal dat de 

volgende dag een belangrijke wedstrijd moest spelen. Er zijn 

heel wat guldens en euro’s gespendeerd in de kantine, maar 

wat hebben we genoten van die uren en de goede gesprek-

ken die we hebben gevoerd.  Dat laatste zal voorlopig echter 

niet veranderen. Zo is het toch, Geert? Ongetwijfeld zullen we 

jou nog te spreken krijgen in de kantine.

Zilveren jeugdtrainer

Vijfentwintig jaar ben jij jeugdtrainer geweest. Eerst bij Drempt 

Vooruit en daarna bij HC’03. Als trainer van de A-junioren ben 

jij al die jaren een soort van poortwachter geweest. Bewaker 

van de toegang richting het vlaggenschip van de club en 

bovendien de poortwachter die een stel pubers begeleidde 

naar de volwassenenwereld. Maar al die jaren was je niet 

alleen een poortwachter, maar ook een opleider, mentor, 

politieagent en cultuurbewaker. Alle junioren die jij onder je 

hoede hebt gehad konden misschien allemaal niet even goed 

voetballen maar hebben in al die jaren wel geleerd dat je met 

hard werken ook een heel eind kan komen. En bovendien heb 

jij ons geleerd respectvol om te gaan met medespelers en 

tegenstanders. Ook dat is gogme!

Geert bedankt voor alles en: ‘Aj ziek wordt: betterschap!’

Jouw jongens
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Tip van de notaris

Laatst belde ik mijn vader. ‘Ik zit in de trein naar Leipzig’, vertelde 
hij. ‘Voor een  tv-programma om mijn stamboom uit te zoeken. 
Van de Heersinks kant schijnen we hier roots te hebben.’ ‘Oh, dan 
ben je dus een eigenlijk een Duitser, lachen man!’, reageerde 
ik. Dat zou zijn luide stem, zijn fanatisme en zijn ontbering aan 
nuance prima kunnen verklaren, haha. Een Duitser als vader; een 
gek idee. Maar het blijft toch je vader, dus ik accepteer het als 
een man. Alle Menschen werden Brüder, laten we maar zeggen.
Die dag kregen we een geboortekaartje van achterneef en 
vriend Sebastian Heersink en zijn vrouw uit Amerika. Het nieuws 
was al bekend, maar bracht mij op het idee hem een mailtje 
te sturen en hem het nieuws mede te delen dat hij niet de 
Achterhoekse roots 
heeft waar hij zo 
trots op is, maar dus 
eigenlijk ook een 
Duitser is. Zijn opa, 
Jan Heersink, broer 
van mijn oma, is ge-
boren in Hummelo. 
Op boerderij De Pas 
aan de Hessenweg, 
om precies te zijn. Op de Hummelse Hei dus, dat schept wel 
een band! Ik had het verhaal verdeeld in goed nieuws: dat ze 
een gezonde dochter hadden gekregen met de welgemeende 
complimenten enerzijds en slecht nieuws: dat ze dus eigenlijk 
Duitsers zijn anderzijds. En dat hun pasgeboren dochter dus 
eigenlijk ook een Duitse is, dus dat het goede nieuws uiteindelijk 
toch best wel slecht nieuws was.

De vraag was: wie gaat het zijn vader en drie ooms mededelen? 
Dat zou geen sinecure zijn want dat zijn trotse kerels; alle vier 
geëmigreerd en succesvol geworden in Amerika. Zij zouden hier 
waarschijnlijk minder hard om kunnen lachen dan wij. Met die 
gedachte konden we verder! Beste Marnix, Ewout, Ben en Hans, 
jullie zijn Duitsers. Het is vandaag keihard bewezen. Het spijt ons 

Gijs Jolink (40) is bekend van Jovink en 

de Voederbietels. Is mede-eigenaar van 

Feestfabriek Alles Komt Goed bv die o.a. 

de Zwarte Cross en het Achterhoeks 

Klasse Gala organiseert.

Tip van de notaris

van Gijs
Die Heimat Germany

zeer, maar het is niet anders. Vanaf heden kunnen jullie de och-
tend beginnen met ‘Deutschland, Deutschland über alles’, met de 
laarzen tegen elkaar klakken en dan als een gefl ipte John Cleese 
met de voeten twee meter hoog naar de koelkast marcheren 
om daar wat Huttenkäse und Bratwürst zu nimmen. Dan die 
Lederhosen an und an die Arbeit! Alle cd’s kunnen de prullenbak 
in en vervangen worden door Egerländer Musik. De marmot kan 
achterin in die dikke nieuwe Mercedes naar het asiel en vervan-
gen worden door een grote adelaar. En het middelste gedeelte 
van de bovenlip hoeft vanaf vandaag niet meer geschoren te 
worden, want je roots moet je nooit verloochenen! 

Tevreden klapte ik 
de laptop dicht. Zo, 
die weten ervan! 
Totdat me ineens te 
binnen schoot dat 
deze dingen ook 
voor mij gelden: ik 
ben eigenlijk ook een 
Duitser, ik moet vanaf 
nu ook elke ochtend 

het Duitse volkslied schreeuwen en ik heb ook de oorlog verlo-
ren in plaats van gewonnen. Scheisse! En nog erger: mijn twee 
kersverse peuterspeelzaalhooligans van de juf Wilma Jugend zijn 
dus ook twee volle halfbloed-Duitsertjes. Skandal im Sperrbezirk! 
Ik moet nu door het leven als Gijs Inquart of nog erger: de familie 
Göring.

Snel wat positiefs verzinnen, anders zal ik de rest van mijn leven 
de slaap niet meer kunnen vatten. Eh, even denken… Ik hoef 
niet meer af te vallen en mag altijd een grote pul bier als de rest 
het met een meeps fl uitje moet doen. En wat is er eigenlijk mis 
met de hedendaagse Duitser? Serieus, ik denk helemaal niks! So, 
das war es! Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. 
Ein prosit en Grüss Gotti! 
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De Gouden Karper
Dorpsstraat 9 in Hummelo; 
www.degoudenkarperhummelo.nl
Capaciteit: 80 zitplaatsen.
Bijzonderheden: het terras is een echte blikvan-
ger van Hummelo. Veel wandel- en fi etsroutes 

starten of eindigen hier. Het is een rustieke 

plek onder fraaie, oude kastanjebomen. Neem 

plaats onder de veranda, of pak een stoel ‘in de 

overtuin’, beschut onder een van de bomen.

Openingstijden: het terras is zeven dagen 

per week van 09.00 tot 24.00 uur geopend. 

De keuken is dagelijks van 12.00 tot 21.00 uur 

geopend.

Eten en drinken: de hardlopers op de kaart 

zijn koffi  e met appelgebak, frisdranken en het 

twaalfuurtje (uitsmijter rosbief met broodje 

kroket en een bolletje huzarensalade).

Vier keer

AnyTyme D’ Olde Schole
Rijksweg 88 in Laag-Keppel; 

www.anytymeoldeschole.nl

Capaciteit: 56 zitplaatsen.

Bijzonderheden: een leuk en gezellig terras 

met kunststof stoelen. Het terras biedt veel 

zon en sinds kort zijn er twee parasolbomen 

aangeplant die moeten gaan dienen als scha-

duwmaker. 

Openingstijden: tot en met augustus is het 

terras elke dag van de week geopend van 12.00 

tot 21.00 uur. 

Eten en drinken: de hardloper is softijs. Softijs 

met vruchten, sauzen of andere toppings. 

Verder lopen broodjes en frites goed. Speciale 

aandacht is er voor Frites Superboer, een frites 

met kip, champignons, ui en pikante marina-

desaus. Ook worden er regelmatig huisge-

maakte kroketten en bamischijven op het terras 

geserveerd. 

terrasplezier
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Niets is leuker in deze tijd van het jaar dan  zo nu en dan een terrasje te pakken. En daar met een 

lekker glas of  een maaltijd genieten van de zon en de buitenlucht. Dat kan prima in onze eigen 

directe omgeving. De redactie van De Hessencombinatie pakte de fi ets en bezocht vier willekeurig 

geselecteerde terrassen in Drempt, Hummelo en Keppel, en genoot van de rust en gastvrijheid van 

deze ontspanningslocaties.

Tekst: Richard Kok

Foto’s: Wim van Hof

FF naar Steef
Dorpsstraat 1 in Hummelo; www.ff naarsteef.nl

Capaciteit: 50 zitplaatsen.

Bijzonderheden: trendy stoelen en veel zon 

nodigen uit hier plaats te nemen. Vanwege de 

zon die vanaf half twee op het terras schijnt, 

is het een typisch middag- en avondterras. 

Valt er onverhoopt een regenbui, dan is er 

terrasoverkapping. Driekwart van het terras is 

afgeschermd. Aan de zijkanten is er een terras-

wand tegen de wind. De parkeerplaats bij het 

terras biedt mogelijkheden om met de auto te 

komen en vervolgens de meegenomen fi ets te 

pakken voor een heerlijke fi etstocht.

Openingstijden: van dinsdag tot en met 

zondag van 11.00 tot 23.00 uur.

Eten en drinken: verschillende bieren van de 

tap waaronder fris Duits witbier. Verder wijnen, 

bittergarnituren en lunchgerechten. Een van 

de hardlopers is het twaalfuurtje: een snee 

brood met kroket, spiegelei en zelfgemaakte 

huzarensalade.

Wijnboerderij ’t Heekenbroek
Tellingstraat 7 in Achter-Drempt; 

www.heekenbroek.nl 

Capaciteit: 40 zitplaatsen, verdeeld over twee 

terrassen aan de oost- en aan de westzijde van 

de boerderij. 

Bijzonderheden: het terras ligt midden in de 

wijngaard vlakbij natuurgebied het Heken-

broek en leent zich prima voor een stop bij 

wandel- en fi etstochten of om in klein of groot 

gezelschap te genieten van rust en ruimte.  

Sinds kort is wijnboerderij ’t Heekenbroek het 

startpunt van de nieuwe Gasthuisroute, een 

wandelroute door Achter-Drempt richting 

Doesburg.

Openingstijden: van woensdag tot en met 

zondag van 12.00 tot en met 17.00 uur.

Eten en drinken: koffi  e, thee en wijn uit eigen 

wijngaard. Vanzelfsprekend is een miniproeverij 

met twee glazen zelfgemaakte wijnen, een 

van de hardlopers. Verder erg populair is een 

‘dobbertje’, een zandtaartje met gele room en 

compote van vruchten uit eigen tuin.

asplezier
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Tekst: Maaike Harkink

Foto’s: privébezit geïnterviewden

Rikie Nijman-Jansen (61), Hummelo

‘Ik heb al ontzettend veel zin in de Zwarte Cross. 

Zo lang ik kan, ben ik erbij. Maar ik ben wel blij 

dat het geen week duurt!’

Marcus ten Zijthoff  (29), Hummelo

‘Het is waanzinnig én bijzonder dat we met z’n 

allen zo’n feest uit de grond kunnen stampen! 

Helemaal fantastisch is het om dit met je 

kameraden te doen!’

André Weenink (50), Drempt

‘Achter de schermen kom je het hele weekend 

zoveel bekenden tegen uit je eigen omgeving. 

Het lijkt soms wel een feestje dat verplaatst is 

van de gemeente Hummelo en Keppel naar 

Lichtenvoorde.’ 

Foto’s: Martine Siemens
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De Zwarte 
Cross: 

Hoe H en K’ers nog steeds hun stempel 
drukken op een van oorsprong 

Hummelo’s feest

een feest der herkenning

16 jaar geleden hielden een paar jongens een feestje in 
Hummelo. Op het weiland van Teunis en Ans Wullink aan de 
Broekstraat. Allemaal in goed overleg hoor. ‘Tring-Tring’ ‘Teunis, 
ha-j de maïs al verkoch?!’ ‘Eh, nee …’‘Da’s mooi, dan isse now 
verkoch, want wi-j goan de Zwarte Cross bi-j ow hollen!’ ‘tuut-
tuut-tuut-tuut-tuut’… Het feestje stelde niet zo gek veel voor 
en het was nogal amateuristisch, maar de sfeer was goed. 
Enthousiast en ongedwongen, zoals Teunis en Ans zeggen. Ans 
hielp crossbanden te versieren met lint. Dat werden de prijzen en 
Teunis ging op zoek naar een bokaal. Een oude melkzeef werd 
nog eff e gauw goud gespoten. Gastvrijheid ten top. 
16 jaar later is de sfeer nog steeds grandioos. Amateuristisch kun 
je het feestje echter niet meer noemen. Maar als je anno 2012 
over het Zwarte Cross-terrein loopt, op zoek naar invloeden 
uit de voormalige gemeente Hummelo en Keppel, hoef je 
niet zo lang te zoeken. ‘Gagagagagagaga!’ schalt er door de 
Crewcatering. Teunis Wullink staat te ‘sprekken’ met de rest van 
de Campingburgemeesters. Zijn lach klinkt als een kruising 
tussen een gans en een mitrailleur. Teunis is sinds jaar en dag als 
Campingburgemeester gastheer op de camping en Ans helpt 
gewoon daar waar de hulp het hardst nodig is. Of hielp. Want 
vanaf 2012 is Ans van plan het feest eindelijk eens van de andere 
kant te beleven. ‘Dan heb ik 15 jaar mijn steentje bijgedragen, 
een mooi rond getal, toch?’

Anke Goossens (21), Drempt

‘Als Sfeerladies werk je in een week naar iets 

moois toe. Als je dan zelf op je vrije avond staat 

te feesten en je ziet mensen genieten van de 

aankleding… Dat is gewoon SUPER!’

Jan Schreurs (51), Hummelo

‘Het eerste jaar aan de Broekstraat was 

ik erbij. Ik had nooit kunnen denken 

dat het zo groot zou worden en dat de 

Zwarte Cross mijn dagelijks werk zou 

worden.’

Teunis Wullink (57), Hummelo

‘Sta ik afgelopen jaar in de stromende regen 

om de campingbezoekers op te vangen en 

dan hoor ik in de verte al: ‘Heeeeeeeee 

Teunis!! Bu-j d’r ok weer!’ Prachtig!

We lopen door en zien tante Rikie voorbijkomen in haar 
draagstoel. Wuivend. Lachend. Genietend. Deze aardige tante uit 
de Hummelse Hei is altijd al belangrijk geweest voor Jovink en 
de Zwarte Cross, maar de laatste jaren is ze echt het boegbeeld 
geworden. Ons aller tante. Ze opent de podia, staat op elk 
affi  che, ze wordt over de baan gereden op een gouden platte 

wagen, het logo van de Zwarte Cross is haar gezicht en de 

Festivaldirectrice in bloemetjesjurk heeft haar eigen troon in de 

Pers & Genodigden-tent. 

Die troon is daar neergezet door de meiden van ‘Sfeerbeheer’. 

Anke Goossens, studente Biologie uit Drempt, is een van de 

powerchicks. Op kisten huppelt ze rond. Een kleedje hier, 

een kaars daar, slingers hangen, de draagstoel van tante Rikie 

oppimpen, schilderijtjes hangen, het Zwarte Cross Hotel oubollig 

doch sjiek inrichten en de fi nishing touch geven aan veel 
locaties. Aan dit alles zijn brainstormavonden met witte wijn en 
gezamenlijk inkopen doen voorafgegaan. Voor de wat zwaardere 
klussen schakelen ze de jongens van TD P&S in (geheimtaal voor 
de Technische Dienst voor Programma & Sfeer). 

De jongens werken onder leiding van de te strenge edoch soms 
rechtvaardige Erik Dreteler (Japh) uit Hummelo, Voederbietel 
van het eerste uur. Alle edities, behalve één keer in de 

n 

Tekst: : Maaike Harkink

Foto’s: privébezit geïnterviewden
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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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Contre Escarpe 32 / 6981 BW Doesburg / Telefoon 0313-740 000 / Fax 0313-740 001 / info@hotel-doesburg.nl  

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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Stadshotel, Brasserie & a la carte restaurant

Kom genieten aan de IJssel op een van 

de mooiste terrassen van de Achterhoek!

Door het magazine ‘Uit in de Achterhoek’ is ons terras genomineerd voor de titel

“het mooiste terras van de Achterhoek”.

Genieten van Achterhoekse gastvrijheid en een lekkere lunch of een zomers diner,  

Maar ook voor een lekkere kop koffie of een drankje bent u welkom bij het …

pareltje aan de IJssel

Bij minder mooi weer biedt onze ruime serre volop gezelligheid en sfeer.
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Erik Dreteler (41) Hummelo

‘De humor onder elkaar, dat vind ik prachtig. 

Elkaar lekker in de zeik zetten, net als in Hum-

melo. Als je lange tijd zo intensief met elkaar 

omgaat voelt het als een grote familie.’

Jelle Huntelaar (25) Hummelo

'De Zwarte Cross heeft echt iets magisch en 

werkt heel verslavend! Het geeft mij elk jaar 

weer een gigantische kick om met allemaal 

bekenden zo'n waanzinnig feest neer te zet-

ten. Het zien van de 'genietende bezoeker' 

geeft echt een fantastisch gevoel.'  

André Nijman (41), Laag-Keppel

‘Het hoogtepunt van de Zwarte Cross is voor 

mij dat ik zondagmiddag op het Hoofdpo-

dium mag stappen en dat er 35.000 man staat 

te juichen. Dat is een heel bijzonder gevoel.’ 

Veldhoek, was hij present. Eerst als bezoeker, later drie edities 
als Campingburgemeester en inmiddels in vaste dienst bij 
de Feestfabriek en hoofd van P&S. Hieronder valt alle muziek, 
theater, stunts, cross en aankleding van het festivalterrein en de 
crossbaan. Onder Japh’s bewind zorgen Jelle Huntelaar en de 
andere kornuiten er onder meer voor dat alle ludieke borden op 
het terrein komen te staan. Met teksten als: ‘Enig idee waar u nu 
bent?’, ‘Boomknuff elen toegestaan’ en ‘Alles is relatief, absoluut!’
Huu, aan de kant! Hoofd Technische Dienst André Nijman komt 
voorbijstuiven op z’n quad. Sinds een paar jaar is er in het Zwarte 
Cross-dorp een snelheidslimiet ingevoerd van 15 km per uur. 
Voor Maneger Nijman zorgde dit het eerste jaar nog wel voor 
enige problemen. Er was afgesproken: eerst een waarschuwing 
en de tweede keer betrapt, dan ga je op de fi ets. Hij is nog nooit 
fi etsend gesignaleerd, maar dat heeft misschien meer met z’n 
trouwe blauwe hondenogen te maken. De TD zorgt er onder 
meer voor dat er 24 kilometer aan hekwerk komt te staan en 10 
kilometer aan rijplaten.

Marcus ten Zijthoff , ook wel bekend als gitarist van Jajem, begon 
in Halle als TD’er onder de knetterzweep van bovengenoemde 
Maneger Nijman. In Lichtenvoorde werd hij ‘hekkenboy’. 
Alle hekwerk gerelateerde problemen werden door Marcus 
opgelost. Later werkte hij bij de Centrale Post, waar al het 
belangrijke portofoonverkeer langskomt en gecoördineerd 
wordt. Inmiddels werkt Marcus fulltime op de Feestfabriek en is 

hij Horeca Coördinator en hoofd Inkoop. Werd in het eerste jaar 
in Hummelo nog volstaan met één tapje, tegenwoordig staan er 
op het 110 hectare grote terrein 57 bars en 75 cateringlocaties. 
Met 950 horeca gerelateerde medewerkers per dag is dat geen 
luizenbaantje. Ehm, Marcus is een beetje druk. We gaan maar 
eens verder…

We komen bij de bunker aan. Nee, dat heeft in dit geval 
gelukkig niks met oorlog te maken. Maar wel met dirty cash. 
Muntenrunners rijden hier af en aan. De centrale man van dit 
fi nanciële bolwerk is Johnny Cash, ook wel ‘Ik Jan Boekhouder’ 
en Jan Schreurs genoemd. Jan is verantwoordelijk voor alles wat 
met geld en munten te maken heeft. Hij was er als bezoeker ook 
al bij, dat eerste jaar aan de Broekstraat.
André Weenink is in het dagelijks leven project manager bij 
een groot bedrijf in railsystemen. Deze Campingburgemeester 
uit Drempt is een Zwarte Crosser in hart en nieren. Hij weet 
precies hoe hij de campinggasten moet aanpakken. ‘Op een 
zo soepel mogelijke manier houden we de bezoekers in de 
gaten en fungeren we als vraagbaak.’ Mensen aanspreken in het 
Achterhoeks is iets wat ook altijd goed werkt. 

De nuchterheid en het gemoedelijke dorpse gevoel van 
saamhorigheid en samen de schouders er onder zetten, dat is 
wat onze regio, maar ook de Zwarte Cross sterk maakt. Was heel 
Nederland maar zo gezellig.
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Hanny Braakhekke stapte op haar 19e in de bibliobus en toerde sindsdien rond met haar geliefde boeken. 

Wekelijks deed ze daarmee ook Hummelo en Keppel aan. Per 1 juli rijdt de bibliobus verder zonder Hanny. De 

kleurrijke en unieke bibliothecaresse vertrekt na 37 jaar uit de rijdende boekenwereld. 

Hanny neemt afscheid van

de Braakhekke-bibliobus

Een hippe blom
Negentien lentes jong begon Hanny haar carrière in boekenland. 
Lang rood haar en hippe korte rokjes droeg ze destijds. Ook nu, 
op haar 56ste, heeft de jeugdige levendige vrouw nog altijd een 
eigen stijl. Met lachende blauwe ogen vertelt ze: ‘Ik ben nooit 
een doorsnee juff rouw van de bibliotheek geweest, denk ik. 
Toen ik begon op de bus, had ik ook nog geen diploma. Ik wilde 
eigenlijk tuinarchitect worden maar had geen scheikunde in mijn 
havo-pakket, dus dat ging niet door. Terwijl ik na mijn examen 
met zomervakantie was, solliciteerde mijn moeder voor mij op 
de baan in de bibliobus. Het was heel warm, herinner ik me, toen 
ik begon als bibliothecaresse. Ik werd ingewerkt door een collega 
en na één jaar kon ik zelfstandig werken.’ Op aandringen van de 
bibliotheek haalde Hanny in 1992 alsnog haar diploma biblio-
thecaresse. Maar echt nodig vond ze dat niet. ‘Welnee, ik zag er 
de zin niet van in. Ik had al zoveel ervaring, ik deed altijd alles op 
gevoel en dat ging prima.’

Vooral lezen wat je leuk vindt
Kinderen en jongeren adviseert ze het liefst. Dat vindt ze een 
boeiende groep om mee te werken. ‘De kindertijd is het begin 
van het lezen. Ik had dan altijd medicijndoosjes bij me op de bus 
en liet de bijsluiters aan de kinderen zien. Dan zei ik: ‘Je moet pre-
cies weten welke pilletjes je slikt, waarom en hoe vaak. Daarom is

lezen zo belangrijk.’
Door de jaren heen zag Hanny het bezoekersaantal van de bus 
slinken. Na de invoering van de contributievrijdom (het gratis 
toegankelijk zijn van bibliotheken voor jongeren tot 18 jaar, red.) 
werd in 1976 een samenwerking met de scholen aangegaan. 
Dat gaf direct veel minder bezoek van ouders. Ik haal de kinde-
ren nu altijd uit de klassen. Probleemlezertjes verwijst de school 
ook door naar mij. Ik herken altijd direct wat er aan de hand is: 
ADHD of dyslexie, het maakt niet uit, voor iedereen bestaat een 
boek. Je moet vooral lezen wat je leuk vindt, is mijn advies. Dat 
doe ik zelf ook. Het liefst lees ik sciencefi ction en avonturenboe-
ken met dieren.’ 

Een eigen route 
Hanny heeft in haar loopbaan vier bussen versleten. Haar favo-
riete bus was een Mercedes die een instap- en een uitstaptrap 
had en ook een inname- en uitgiftebalie. Ze hoefde dan niet 
naar buiten maar kon in de bus blijven zitten, want het was 
soms bar koud, vertelt Hanny. Ze kan zelf ook de bus besturen. 
In 1980 haalde ze haar groot rijbewijs, om in noodgevallen te 
kunnen inspringen als de chauff eur afwezig was. Gek genoeg 
heeft die chauff eurspet haar keuze bepaald om de bibliobus nu 
te gaan verlaten.
De reden van haar vertrek is namelijk dat vanaf 1 juli alleen nog 

Tekst: Loes Hazelaar

Foto’s: Wim van Hof
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 maar een eenmansbezetting op de bibliobus is toegestaan. Ze 
wil niet alleen chauff eur zijn, maar vooral werken met mensen 
en boeken. Voor Hanny is dat: adviseren bij de uitleen, voorlezen 
en klassen bezoeken. En op beurzen boekentrends oppakken 
en nieuwe concepten uitproberen. Maar die invulling bleek niet 
langer mogelijk te zijn. Daarom besloot ze de eer aan zichzelf te 
houden en op te stappen. 

Haar toekomst is nog ongewis. ‘Ik solliciteer als invalbibliotheca-
resse en vraag een uitkering aan. Daarnaast hoop ik via Biblion 
een hbo-opleiding te kunnen volgen als media-coach. Als dat 
lukt, dan kan ik weer met jongeren werken en kan ik digitale 
ondersteuning geven op middelbare scholen.’ Zoals Hanny met 
de bus haar eigen route uitzette – bij de kerk, de school, het 
marktplein – zo vindt ze ook nu weer haar weg. 

Pietje Puk is passé
Door de jaren heen zag Hanny veel veranderen in haar bus, 
zowel in aantal uitleenbeurten als boekenkeuzes. ‘Jongens lezen 
altijd al minder dan meisjes, dat is altijd al zo geweest. Dat is ook 
bij volwassenen nog zo: vrouwen lezen meer dan mannen. Maar 
vroeger kreeg ik veel meer mensen in de bus. Toen leende ik wel 
1000 keer uit op een dag. Nu is dat maximaal 500 tot 600 keer. 
De keuze van de boeken is ook veranderd. Meisjes willen tegen-
woordig vooral zo snel mogelijk C-boeken lezen, daar zitten 
problemen, zoenen en seks in. Een kind was vroeger langer kind 
en las bijvoorbeeld Pietje Puk. Die reeks staat nu al lang niet meer 
in de bus’, vertelt ze met een glimlach. 

Missen
Hanny haalt met zichtbaar plezier herinneringen op. ‘Ik vond het 
altijd zo gezellig in de bus met alle mensen. En als oudere klan-
ten te lang wegbleven, dan zocht ik ze zelf op in Hyndendael. 
Want mijn klanten blijven mijn klanten. Van sommige families 
heb ik wel drie generaties in de bus gehad: moeder, dochter en 
kleindochter.’ Even worden haar ogen vochtig. ‘Ik zal iedereen 
erg missen’, zegt ze. Met Hanny verliest de bus niet alleen een 
bibliothecaresse, maar ook een kleurrijke hartelijke vraagbaak, 
kindervriend en toeverlaat van velen. Ze zal erg gemist worden. 

an
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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

Na één jaar en twee maanden bezig te zijn met ons eigen 

bedrijf, is ons team uitgebreid met een werknemer. 

Gerald Overbosch is ons team komen versterken en daar 

zijn we heel erg blij mee. Gerald  gaat nog één dag in de 

week naar school, op de donderdag. Gerald is dan niet 

aanwezig bij ons. Gerald hielp ons vaak al op de zaterdagen 

uit de brand. Hij is iemand waar je van op aan kunt en waar 

wij op kunnen vertrouwen. Gerald past heel goed in ons 

team. De eind verantwoording ligt natuurlijk altijd bij ons.

Gerald is 23 jaar, elektricien /installatiemonteur bezig met 

specialiseren in installatie service /onderhoudsmonteur

Gerwin en Gerald zijn oud collega’s en hebben veel 

samengewerkt.

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.

NIEUWE WERKNEMER!!
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Tekst en foto’s: Irma van Hof

‘Misschien mogen we wel op school kijken als er een 

belangrijke wedstrijd is’

Naam: Storm Haggeman (11) , Rick Toonen (12), Gijs Wissink (7), 
Rick Halma (11) en Harm Fokkink (9)
Plaats: Langerak    

Natuurlijk gaan er ook jeugdspelers van HC’03 naar de wedstrijden 
kijken. Hoe fanatiek zijn zij? Een aantal jongens uit Langerak heeft 
de beschikking over een eigen voetbalveldje waar ze regelmatig 
samen voetballen. Maar kijken ze ook samen naar het EK? Gijs, die 
graag keeper wil worden, mag wel kijken maar als de wedstrijd 
’s avonds is moet hij in de rust naar bed. Harm vindt voetballen 
wel leuk, maar is niet echt fanatiek. Hij kijkt soms. ’Maar mijn vader 
en moeder kijken wel en dan moet je ze niet storen!’ Anders is dat 
met Rick Halma en Storm; zij volgen de wedstrijden thuis op de 
bank, al of niet met iets oranjes aan. Bij Rick zit de kamer vol met 
familie en bekenden. ‘Ze hebben er niet allemaal verstand van, 
maar het is wel gezellig. Als het mooi weer is kijken we buiten naar 
de televisie.’ Bij buurjongen Storm is het wat rustiger, daar kijken 
vader en zoon samen op de bank. ‘Mijn moeder kijkt ook wel, maar 
meer voor de gezelligheid’. Bij overbuurjongen Rick Toonen kijken 
moeder en zoon samen. ‘We hebben meestal wat lekkers op tafel 
staan. Mijn vader kijkt soms naar de wedstrijden. Hij maakt zelf 
vliegers en is daar dan mee bezig.’ 

Slaat het 
Oranjevirus 

bij iedereen toe? 
Sportliefhebbers komen deze zomer aan hun trekken. Eerst het EK voetbal, dan de Tour de France en tot slot de Olympische Spelen. Rond het EK breekt bij 

velen het Oranjevirus uit, daar helpt geen vaccinatie tegen. Maar niet iedereen is een fanatieke voetbalfan, er zijn grote verschillen. Gaat de een helemaal 

op in een wedstrijd en zit totaal in het oranje gehuld voor de buis, een ander zit rustig te genieten van het spel óf zoekt de rust elders en ontloopt de 

voetbalgekte. Hoe is het gesteld met de lezers van De Hessencombinatie?

Het EK voetbal staat voor de deur

‘Als Nederland verliest vallen er harde woorden… Dan heeft de 

bondscoach het verkeerd gedaan’

Naam: Geert van Hussel (60)
Plaats: Lamstraat, Toldijk

Geert is in 2009 weliswaar zelf gestopt met voetballen bij HC’03, 
maar een voetbalfanaat is hij nog steeds. Het EK gaat hij dan 
ook zeker volgen.’Op 9 juni nemen we eerst een borrel op de 
verjaardag van mijn zoon en dan gaan we met een heel stel 
kijken. Dat wordt een gezellige boel.’ Als Nederland de poule-
wedstrijden doorkomt wordt het spannender en gaat hij bij 
Flophouse of bij Den Bremer op een groot scherm kijken.’Dan zit 
je tussen fanatieke supporters; zelf heb ik ook altijd commentaar. 
Als Nederland verliest heeft de bondscoach het verkeerd gedaan.’ 
Geert zegt het met een brede lach op zijn gezicht. Hij weet dat 
hij zelf bloedfanatiek is en denkt de kennis van een bondscoach 
te hebben. ’Zoals zoveel mensen dat denken’, voegt hij eraan toe. 
Geert zal misschien in een oranje shirtje de wedstrijden volgen. 
’Nu loop ik op klompen van De Graafschap, maar tijdens het EK 
draag ik oranje klompen.’ ‘Bondscoach Geert’ heeft nog een tip 
voor Bert van Marwijk: ‘Stel twee spitsen op, laat Robin van Persie 
om Klaas-Jan heen spelen en laat Klaas-Jan in de punt spelen 
daar is hij goed in.’
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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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‘Geen lawaai en geschreeuw,  ik wil de wedstrijd rustig kunnen 

volgen’ 

Naam: Hjalmar (49), Mieke (43), Dian (12) en Marit (9) Jansen
Plaats: Van der Hardt Abersonlaan, Laag-Keppel

Vader Hjalmar en 
oudste dochter Dian 
zijn de fanatieke voet-
balsupporters in dit 
gezin. Mieke en jongste 
dochter Marit kijken 
wel mee, maar zullen 
er zeker niet voor 
thuisblijven. Marit gaat 
liever paardrijden. Belangrijke kampioenschappen worden door 
Hjalmar en Dian fanatiek gevolgd. Het liefst bekijken vader en 
dochter rustig thuis de wedstrijden. ‘Geen lawaai en geschreeuw, 
ik wil de wedstrijd rustig kunnen volgen’, is de mening van 
Hjalmar. 
Maar als Nederland verder komt gaan ze ook wel bij vrienden de 
wedstrijd volgen of naar ‘FF naar Steef’ in Hummelo. ‘Dan gaan 
we ook voor de sfeer. Het is wel gezellig, samen met een grote 
groep op een groot scherm kijken, zeker als ze winnen!’ En bij 
verlies? ‘De kater komt later, laten we het daar dus nu maar niet 
over hebben’, zegt Hjalmar.

‘Niet te veel toeters en bellen, een oranje shirtje kan nog net’

 Naam: Martijn Koert (24)
 Plaats: Kerkstraat, 
Voor-Drempt

Martijn sport zelf 
regelmatig; hij loopt en 
fietst. Hij is zelf geen 

groot voetbalfan en 

weet nog niet wat hij 

gaat doen met het EK 

voetbal. ’Ik denk thuis 

kijken en als Nederland verder komt, kijk ik hoe het uitkomt. 

Maar komen ze in de finale dan ga ik zeker op een groot scherm 

kijken. Met het WK ben ik naar Arnhem geweest. Dat ga ik 

eventueel weer doen. Samen met een stel vrienden de gezellig-

heid opzoeken.’ Veel oranje zal er niet bij hem kleuren, maar ‘een 

oranje shirtje kan nog net!’

‘Een hele gekleurde straat vind ik geweldig, maar zelf heb ik 

helemaal niets met voetbal’

Naam: Hanneke Kruissink (48)

Plaats: Valkenbos, Hoog-Keppel

Hanneke gaat niets bijzonders 

doen tijdens het EK voetbal. ‘Ik 

hoop dat het dan mooi weer is en 

dat ik lekker in de tuin kan werken.’ 

Zij gaat geen rekening houden 

met de wedstrijden en zal er zeker 

niets voor laten. Hanneke kan wel genieten van een helemaal oranje 

gekleurde straat. ‘Geweldig wat de mensen allemaal bedenken, ik 

moet er wel om lachen. Ik kan wel begrijpen dat iemand helemaal 

Oranjefan is en zulke dingen doet. In ons gezin is eigenlijk niemand 

een echte voetballiefhebber, dus bij ons geen Oranjevirus in huis.’

‘Je hoeft tegenwoordig niets meer te missen, 

alles wordt zo vaak herhaald’

Naam: de heer D.A. Huntelaar (84)

Plaats: Westerbeek van Eertenweg, 

Hummelo

De heer Huntelaar – opa van 

Klaas-Jan – is een enthousiaste 

voetbalfan. Hij kijkt veel naar sport-

programma’s. Het EK gaat hij zeker 

volgen via de tv. Zijn dagritme past 

hij niet aan. ‘Je hoeft tegenwoordig 

niets meer te missen. Alles wordt herhaald of kijk ik gewoon via Uit-

zending gemist. Ook via internet volg ik alles.’ Als Klaas-Jan meespeelt 

kijkt hij niet anders naar een wedstrijd, maar zijn beleving ervan is 

wel anders. Meneer Huntelaar zal thuis naar de wedstrijden kijken 

en als Nederland moet spelen zeker ook samen met zijn kinderen en 

kleinkinderen. ‘We kijken vaak met z’n allen bij zoon Hans. Gezellig, 

met soms een barbecue erbij.’ Hij blijft rustig en nuchter en zal niet in 

het oranje gekleed de wedstrijd volgen. Ook zal hij niet op het puntje 

van zijn stoel zitten te juichen en te springen. ‘Dat doen de kinderen 

en kleinkinderen wel.’ 

‘Ik geef helemaal niets om voetballen, ik pak wel een boek’

Naam: Bennie Peters (71)

Plaats: Zomerweg, 

Achter-Drempt

Bennie moet lachen als 

hem gevraagd wordt 

wat hij gaat doen met 

het EK voetbal. ‘Ik… ? Ik 

geef helemaal niets om 

voetbal. Mijn vrouw is 

wel een voetbalfan en 

dan kijk ik maar mee.’ Hij heeft geen interesse in het voetballen 

en weet er ook weinig of niets van. Hij gaat niet bewust weg 

als zijn vrouw voetballen wil kijken. ‘Ik stoor me er niet aan hoor, 

maar ik ga ook niet verplicht kijken. Er is nog genoeg te lezen, ik 

pak wel een boek.’ 

‘Ik zal geen kritiek op de scheidsrechter of een speler hebben’

Naam: Gerrit (57) en Katrien (56) Regelink 

Plaats: Eldrikseweg, Eldrik

Gerrit en Katrien wonen op boer-

derij De Braak in Eldrik .Tijdens het 

EK voetbal gaat Gerrit, als groot 

sportliefhebber, zeker kijken. Als 

Nederland moet spelen zal hij zijn 

werkschema zo nodig aanpassen 

‘Als Nederland verder komt in het 

toernooi, kijk ik misschien ook wel 

bij de buren. En misschien is er ook bij ‘Spirit’ iets te doen, ik zie 

wel. Samen kijken maakt het wel gezelliger.’ Hoewel Gerrit graag 

naar sport kijkt en voetbal een mooie sport vindt, zal hij niet 

fanatiek op zijn stoel heen en weer springen. ’Ik zal ook geen 

kritiek op de spelers of de scheidsrechter hebben. Ze doen hun 

best, doe het zelf maar eens beter denk ik dan.’ Voor Katrien is 

voetbal kijken niet vanzelfsprekend. ‘Ik blijf er niet voor thuis, ik 

laat er niets voor staan. Maar voor de gezelligheid kijk ik wel mee, 

zeker als Nederland verder komt.’
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Gasthuisroute verbetert 

leefomgeving Drempt

Deze zomer is Drempt een voorziening rijker, een wandelroute. 
Vanaf Doesburg, maar voornamelijk in de omgeving van Achter-
Drempt is de Gasthuisroute gepland, elf kilometer lang langs vrij 
kleine weggetjes, deels ook langs speciaal aangelegde paden 
langs akkerranden. Het zijn die nieuw aangelegde paden, die de 
wandelaar een frisse nieuwe kijk op de omgeving geven. Deze 
paden – op de kaart met een dikke rode streep aangegeven – 
zijn nog niet helemaal gereed. Maar het grootste werk is gedaan. 
Half mei zijn de paden waar dat nodig was ingezaaid. 
Het deel van de Gasthuisroute dat door het buitengebied 
van Achter-Drempt loopt, begint in de Tellingstraat net naast 
Wijnboerderij ‘t Heekenbroek en gaat dan langs de Rode Beek 
richting Roomstraat. Daar is het dan een kwestie van de weg 
oversteken en meteen na het huis van de familie Stiekema weer 
het land in. Met een slinger gaat het pad dan richting Zomerweg. 
Daar volgt dan weer een oversteekplaats om op het tracé terecht 
te komen dat naar de waterplas c.q. de hoogwaterberging leidt 
dat een paar jaar geleden ter hoogte van de Gientjesweg aan de 
H.R. Remmelinkweg is aangelegd. Na dat water wordt de route 
op de kaart aangegeven middels een stippellijn en gaat verder 
langs de verharde weg.

Henk Remmelink, grote gangmaker bij de totstandkoming van 
de wandelroute, sluit niet uit dat op termijn hier en daar 

meer stukken van de route over perceelsranden komen 
te liggen, dus los van de verharde openbare weg. 

‘Maar dat heeft nu niet onze prioriteit’, vertelt 
hij. ’Het gaat er nu eerst om dat de route 

zoals die er nu ligt wordt afgerond.’ Dat wil 
zeggen: het gras moet opkomen en stevig 

genoeg zijn, en elders moet het hoge gras  juist worden gemaaid 
om het pad begaanbaar te maken.
En vooral belangrijk is de bewegwijzering. Remmelink toont op 
een groot stuk papier hoe wat hem betreft de aanwijsbordjes er-
uit mogen gaan zien. Kleine vierkante bordjes in een steenrood-
oranjeachtige kleurstelling met als afbeelding een voetafdruk in 
een pijlpunt. De kleur van de bordje verwijst naar de kleur van de 
kloostermoppen van de Gasthuiskerk in Doesburg.

‘Met dit bordje kunnen we alle richtingen aangeven. Het is maar 
net hoe je het bevestigt, pijlpunt omhoog of naar links of naar 
rechts. Heel eenvoudig. Door deze kleur te kiezen,  verbind je de 
stad met het platteland, de Hanzestad met het Hanzeplatteland.’

Zoals gezegd is het pad, en dan met name het stuk over de 
perceelsranden, nog niet helemaal klaar als  we in de tweede 
helft van mei met Henk  Remmelink de kersvers ingezaaide 
stukken langslopen. Behalve dat het gras nog moet opkomen en 
een betreedbare grasmat moet vormen, staan binnenkort nog 
veel belangrijkere dingen te gebeuren. De perceelstracés komen 
in eigendom van Het Gilde van Drempt en het Gasthuis van 
Doesburg, waaraan de route ook zijn naam ontleent. De verwer-
ving van de benodigde grond is het resultaat van een complexe 
kavelruil, die ook onderdeel is van het grotere kavelruilproject 
Keppel & Omstreken. De feitelijke situatie is nu zo dat de plannen 
zijn gemaakt, toezeggingen zijn gedaan. De eigendomsover-
drachten moeten allemaal nog offi  cieel worden beschreven en 

vastgelegd. Deze belangrijke formaliteiten zijn nu voor half juni 

voorzien.

Van de Gasthuisroute, die vanaf Doesburg langs de dijk van de IJsselarm Het Zwarte Schaar loopt, 

gaat elf kilometer door het buitengebied van Drempt.

Tekst: Leo Tholhuijsen 

Foto’s: Wim van Hof

Kaart: Dienst Landelijk Gebied
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ert Het ontbreken van de bewegwijzering 

en de formeel-juridische kanten rond  

overdracht en aansprakelijkheid – de 

veldpaden zijn immers particulier bezit – 

maken dat Henk Remmelink nog enigszins 

huiverig is het pad nu al luidkeels  aan te 

prijzen. Na jaren van onderhandelen en 

afstemmen vindt hij dat het bij de defi ni-

tieve afronding ook niet aankomt op een 

paar maanden meer of minder. Het eerste 

plan om tot een Gasthuisroute te komen 

dateert uit 2007 en komt uit de koker van 

de Dorpsraad Drempt, Hummelo en Kep-

pel en van het Toeristisch Platform.

Juist de twee kilometer langs de akkers 

kostten veel tijd. Remmelink: ‘Je zit steeds 

op of langs boerenland. De meeste boeren 

snappen het maatschappelijke belang van 

zo’n pad, maar hebben ook hun zakelijke 

belangen. Niet overal werd dit zo maar 

even opgelost. Dat is ook wel te begrijpen.’

Henk Remmelink is overigens trots op het 

behaalde resultaat en erg blij met het pad. 

De hele route overziend heeft hij misschien 

nog wel wat wensen voor het op sommige 

plaatsen verleggen van de route of het 

maken van doorsteekjes. ‘Maar voor nu is 

het even goed, later misschien weer verder.’

Meer leefbaarheid
De Gasthuisroute is bedoeld als toeristische wandelroute, maar 

is ook aantrekkelijk voor de bewoners van met name Drempt.  Zij 

krijgen  meer mogelijkheden om een lokaal ommetje te maken. 

In Voor-Drempt is daar heel uitdrukkelijk in voorzien. Tegelijk met 

de ontwikkeling van het Gasthuispad is daar een lokaal ommetje 

gerealiseerd, door buiten de bebouwde kom vanuit de Binnen-

weg een doorsteek te maken naar de Veldweg (zie kaart). Half 

mei is ook deze doorsteek  ingezaaid. Zo is vanuit Voor-Drempt 

een wandelingetje van een paar kilometer ontstaan.

De Gasthuisroute heeft verschillende startpunten, hoewel je 

natuurlijk op ieder punt kunt beginnen en de ronde maken. 

Maar de plekken waar ook een routebeschrijving te verkrijgen 

is, zijn het VVV-winkeltje in Doesburg bij het Gasthuis, Café Het 

Zwarte Schaar en Wijnboerderij ‘t Heekenbroek. Daar komen ook 

informatieborden te staan die de route tonen. Een dergelijk bord 

komt er ook op de parkeerplaats in Achter-Drempt,  tegenover 

het weer in aanbouw zijnde café.

Inmiddels is een ongeveer twintig man tellende ploeg van vrij-

willigers geformeerd om het ruim twee kilometer lange ‘landpad’ 

te onderhouden. Met een colonne zitmaaiers staan zij iedere 

twee à drie weken klaar om de grasstroken te scheren. Voor het 

zwaardere werk is een graslandbloter beschikbaar. 

Uitgebreide beschrijving
Wie met de enthousiast pratende Henk Remmelink de Gasthuis-

route bewandelt, verruimt zijn kijk op de omgeving behoorlijk.

Via deze wandelroute kan men namelijk veel interessants te 

weten komen over het buitengebied van Drempt: over het 

landschap, de historie, de namen, de natuur, de zichtbare ontwik-

kelingen in moderne landbouw et cetera. Probleemloos kan hier-

van een boekwerkje worden gemaakt, dat bij wijze van spreken 

om de paar honderd meter wetenswaardigheden beschrijft. Met 

een dergelijke goede gids bij de hand geeft de Gasthuisroute 

een mooie kijk en een verrassende verdieping op de omgeving 

van Drempt. 
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Op weg naar het 

 
van de toekomst!
clubhuis

Tekst en beeld: Erik Dreteler
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Blije en vrolijke gezichten waren er te zien op zondag 6 februari 2011 bij de verhuizing van de jeugd 

van HC’03 van Hoog-Keppel naar Achter-Drempt. De lang gekoesterde verenigingswens om op 

één complex te spelen was eindelijk een feit. Diezelfde dag opende erelid Klaas-Jan Huntelaar het 

prachtige nieuwe kleedkamercomplex. Een mijlpaal in de relatief korte geschiedenis van de in 2003 

ontstane fusieclub.

een fi nancieel gat gaapt van circa 100.000 euro. Naast het con-

cretiseren van de bouwplannen is het bestuur van HC’03 daarom 

nu bezig grootschalige fondsenwervingsacties voor te bereiden 

die in 2013 van start zullen gaan. Het streven is daarmee een 

bedrag van 100.000 euro binnen te halen – meer mag natuurlijk 

ook! 

Drie acties zijn inmiddeld gepland: 

1. Voorjaar 2013: HC’03-loterij met prachtige prijzen

Deze lotenverkoop met maandelijkse trekkingen en een super-

fi nale zal gedurende een periode van 6 maanden plaatsvinden. 

Tijdens de laatste trekking dingen alle deelnemers aan de HC’03-

loterij mee voor de SUPER-prijs. Na aftrek van de kosten (tegen-

waarde van de uit te keren prijzen, drukkosten, vergunningen, 

notariskosten, etc.) zal deze loterij minimaal 50% van de omzet 

moeten opleveren.

2. Mei 2013: Voetbaltoernooi, gevolgd door benefi etcon-

cert

Een groot voetbaltoernooi op sportpark ’t Doornslag voor 

bedrijven, organisaties en andere belangstellenden, waarbij 

gespeeld wordt op een half veld (7x7). De inschrijfgelden komen 

ten goede aan HC’03. Aansluitend aan het toernooi een benefi et-

concert met aansprekende bands. Voor de toernooideelnemers 

is het concert in de prijs inbegrepen. Overige belangstellenden 

kunnen voor dit concert een toegangsbewijs kopen. 

3. Medio 2013: Sponsorloop

De jeugdleden werven zoveel mogelijk sponsors en verdienen 

voor elke gelopen (kilo)meter een zo hoog mogelijk bedrag bij 

elkaar. 

Mocht blijken dat deze drie acties onvoldoende geld opbrengen, 

dan volgen uiteraard nieuwe acties. 

HC’03 vraagt uw steun 

Heeft u ideeën voor meer of andersoortige acties? Wilt u van 

een deel van uw kapitaal af omdat u toch liever niet jaarlijks met 

naam en toenaam in de Quote 500 wilt staan? Of wilt u ‘gewoon’ 

de handen uit de mouwen steken en in welke vorm dan ook 

helpen bij een van de fondsenwervingacties? 

Neem dan contact op met het secretariaat van HC’03 door een 

mail te sturen naar info@hc-03.nl

Alle hulp is welkom. Denkers en (wel)doeners bij voorbaat harte-

lijk dank voor uw bijdrage om het clubhuis van de toekomst te 

kunnen realiseren!

Multifunctionele accommodatie

Er mag dan sinds de opening van het nieuwe kleedkamerge-

bouw pas ruim een jaar verstreken zijn, voor velen is het geen 

verrassing dat er binnen HC’03 nu hard wordt gewerkt aan 

het clubhuis van de toekomst. Direct na de realisatie van het 

kleedkamercomplex is binnen HC’03 de aandacht verlegd naar 

de bouw van een nieuw clubhuis. Een multifunctionele accom-

modatie op sportpark ’t Doornslag, waar ook ruimte zal zijn voor 

andere verenigingen als medegebruiker. De hersenspinsels en 

tekeningen van de architecten Joep Koenders en Bart Weusten 

zijn in een vergevorderd stadium, gesprekken met mogelijke 

medegebruikers zijn in volle gang en de aanbesteding van de 

bouw zal binnenkort van start gaan. 

Kulturhus Drempt 

Zoals bekend zijn er vergevorderde plannen voor de bouw van 

een Kulturhus achter de huidige Gildeschool in Voor-Drempt. Het 

betreff ende ontwerpbestemmingsplan ligt tot 20 juni a.s. nog 

ter inzage bij de gemeente Bronckhorst; de aanbesteding is de 

volgende stap. In deze multifunctionele accommodatie zullen 

o.m. de Gildeschool, de St. Willibrordusschool, het dorpshuis, de 

bibliotheek en de kinderopvang zich huisvesten. Samen met 

voetbalvereniging HC’03 zijn dit ook de maatschappelijke part-

ners die bij elkaar draagvlak hebben gevonden om een Kulturhus 

in Drempt te realiseren; waar mogelijk werkt men samen door 

bijvoorbeeld de inkoop samen te doen of het barpersoneel uit te 

wisselen.

Het nieuw te bouwen clubhuis van HC’03 krijgt daarbij de 

functie van dependance van het Kulturhus. In beide woonkernen 

zal het Kulturhus een bindend element zijn voor de inwoners. 

Niet alleen voor die van Drempt, maar voor alle inwoners van 

de voormalige gemeente Hummelo en Keppel, zeker gezien de 

belangrijke betekenis die HC’03 heeft als bovenplaatselijke sport-

voorziening. Op grond van deze uitgangspunten hebben zowel 

de gemeente Bronckhorst als de provincie Gelderland subsidie 

toegekend voor de totstandkoming van dit Kulturhus. Daarnaast 

heeft HC’03 van het Oranjefonds een substantiële bijdrage ont-

vangen voor de nieuwbouw van het clubhuis.

Het ultieme doel komt dus dichterbij, maar we zijn er nog niet!

Fondsenwerving

Op dit moment zijn de verkregen subsidies niet voldoende om 

het clubhuis van de toekomst ook daadwerkelijk te kunnen rea-

liseren. De totale investering van het project bedraagt ongeveer 

600.000 euro; de sloop van het oude gebouw, de nieuwbouw en 

de totale inrichting zijn daarin meegenomen. Dit betekent dat er 

HC’03 start in 2013 met grootschalige 

fondsenwervingsacties
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Zorghotel De Gouden Leeuw: 
verzorging met sterren

Sinds de zomer van 2000 worden welgestelde ouderen verzorgd 
en verpleegd in woon- en zorgvoorziening De Gouden Leeuw, 
gelegen aan de Rijksweg in Laag-Keppel. Wie binnenkomt in het 
pand uit 1769 proeft vooral de hotelsfeer: mooi gedekte tafels, 
warme vloerbedekking, een bar met glaswerk. Verpleegkundigen 
zijn niet te herkennen aan een wit uniform, maar aan piepers die 
afgaan en bekeken worden. Ze lopen in hun alledaags tenue. 
‘Ook voor ons is het hier luxe’, zegt een verzorgende. In De Gou-
den Leeuw hoeft personeel niet te jakkeren en te jagen. 

Zorghotel De Gouden Leeuw is een van de ongeveer vijftig 
huizen in Nederland waar ouderen, omringd door luxe zorg, 
hun laatste levensjaren kunnen doorbrengen. Verpleegkundi-
gen staan er 24 uur paraat, terwijl op hotelniveau voor eten en 
drinken wordt gezorgd. Het zorghotel is te vergelijken met het 
vroegere herstellingsoord, maar dan voor een breder publiek. 

Zorg voor de ouderen met een bredere beurs leeft. ‘Aan initiatie-
ven geen gebrek’, zegt Martin Groenenberg, marketing- en com-
municatiemanager van De Gouden Leeuw Groep. ‘We hebben 
hier zeer regelmatig mensen op bezoek die willen zien hoe het 
bij ons toegaat. Vaak hebben ze in de reguliere zorg gewerkt en 
willen zij iets kleinschaligs opzetten om meer persoonlijke aan-
dacht aan de bewoners te kunnen geven. Ze hebben er genoeg 
van iedereen volgens een rooster naar de wc te brengen en de 
mensen met hun rollator of rolstoel in de rij te zien staan.’
Dit was destijds ook de drijfveer van de zes initiatiefnemers van 
De Gouden Leeuw Groep: twee broers en een zus (Hans, Mark en 
Birgit Horstik) en hun drie partners. Ze komen op één na uit de 
reguliere zorg en vormen nog steeds het management. ‘Bewo-
ners die met zes mensen op een kamer lagen, daar wilden zij van 
af’, zegt Martin Groenenberg. ‘De zorg die in Laag-Keppel wordt 
geboden is nauwelijks te vergelijken met een regulier huis. 

Achter de bar van zorghotel De Gouden Leeuw in Laag-Keppel hangt een lijstje met persoonlijke 

eet- en drinkwensen van de bewoners. Zo ook in de keuken, op een plek waar de koks zich meteen 

van ieders voor- en afkeur kunnen vergewissen. De familie A: geen saus op de vis. Mevrouw B: graag 

haring, komkommer en puree. Mevrouw C: geen ui, vis, gebakken aardappelen of spruiten aan de dis. 

Als ze het niet te gek maken, kunnen de vaste bewoners van De Gouden Leeuw eten wat ze willen. Elke 

dag is er een keuzemenu, maar als ze iets anders willen eten, dan kan dat. Voor wie iets niet lust, gaat 

er iets anders in de pan. Geluk zit in dit luxe zorghotel ook in kleine dingen.

Tekst: Frank Bolder

Foto’s: eigen collectie De Gouden Leeuw
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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 
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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.
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De sfeer in het Achterhoekse zorghotel is informeel en onge-
dwongen. Als je dat vergelijkt met de situatie in reguliere verzor-
gingshuizen is het verschil enorm. Daar zijn verpleegkundigen 
wegbezuinigd en staat alles in het teken van efficiency. Persoon-

lijk contact wordt er per minuut teruggeschroefd.’ 

In de streek weten ze niet beter dan dat je moet bulken van 

het geld om in De Gouden Leeuw je laatste levensjaren door te 

brengen. Dat beeld, vindt Martin Groenenberg, klopt niet. Wie 

permanent een appartement bij De Gouden Leeuw bewoont, 

betaalt per maand 2.900 euro. Een zorgkamer kost 2.400 euro. 

De zorgkosten die een deel van dit bedrag vormen kunnen 

de bewoners, geheel of gedeeltelijk terugkrijgen via de AWBZ 

(Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Hiervoor geldt wel 

een wettelijke eigen bijdrage. Met andere woorden: hoe meer 

zorg iemand nodig heeft, hoe goedkoper men uit is. Wie alle 

zorgkosten terugkrijgt, betaalt uit eigen portemonnee 1.350 euro 

per maand voor de hotelkosten: huur, voeding, 

gas, water en licht. Daar staat tegenover dat bij 

de belastingaangifte 25 procent van de totale 

verblijfkosten als buitengewone lasten kan worden 

opgevoerd.  

In Laag-Keppel wonen twaalf mensen permanent in 

het zorghotel. Daarnaast zijn er nog 21 kamers met 

hotelfunctie voor een tijdelijk verblijf: bijvoorbeeld 

voor herstel na een ziekenhuisopname of ter revali-

datie na een behandeling in kliniek Klein Rosendael in 

Velp, dan wel voor mensen die thuis zijn aangewezen 

op mantelzorg. Door een opname in De Gouden 

Leeuw kan de mantelzorger even uitblazen. Het 

zorghotel speelt daarmee in op de zelfredzaamheid die 

wordt gepropageerd door de overheid en verzekeraars.

De ouderen leven in het zorghotel volgens hun eigen ritme en 

rituelen. Ontbijt op bed, geen enkel probleem. Uitslapen en 

tegen elven een soepje? Ook goed. Toch liever eten in de lounge 

of in de tuinkamer? Een speciale ontbijtdienst weet precies hoe 

eenieder de dag wenst te beginnen. In de lounge liggen de kran-

ten – van De Gelderlander tot Financial Times – ‘s ochtends alvast 

klaar met de naam van de abonnee erop geschreven. 

Bijna zestig mensen heeft De Gouden Leeuw in dienst: verpleeg-

kundigen en verzorgenden, keukenpersoneel, bediening, 

huishouding, dagbesteding, ontbijtdienst, technische dienst en 

administratie. ‘Gemiddeld’, zegt Martin Groenenberg, ‘werken 

ze 24 uur per week. In de reguliere zorg zorgt een medewerker 

voor vijftien personen, hier is dat één op vijf. ‘Het heeft te maken 

met het idee hoe wij zelf oud willen worden. Zoals wij hier zorg 

aanbieden, komt heel dichtbij dat idee. Maar daar hangt wel 

een prijskaartje aan.’
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den of renoveren van de bestaande woning. Daarvoor ben 
je bij Jolink dus aan het juiste adres.

Ontzorgen

Garrit-Jan: “Wij houden ons graag bezig met het totaal-
plaatje. Een mooi woord vind ik ‘ontzorgen’. Wij kunnen 
de opdrachtgever alles uit handen nemen. Als wij alles 
aan kunnen sturen, ook de onderaannemers, kunnen we 
zorgen dat alles goed op elkaar aansluit.”

Verrassingen

Bij verbouwingen kun je verrassingen tegenkomen. Bij  
Bouwbedrijf Jolink weten ze daar prima mee om te gaan. 
“Met korte lijnen tussen ons, de opdrachtgever en andere 
betrokkenen, kunnen we snel schakelen en de zaak 
oplossen.” 

Bijzondere bouwwerken

“Enkele recente opdrachten waar wij als bouwbedrijf trots 
op zijn, zijn de woning buiten Hummelo en de verbouwde 
boerderij/landhuis in Steenderen (zie foto’s). De woningen 
bevatten veel gebinten. Deze kunnen  wij volledig zelf 
maken en/of herstellen met het benodigde vakmanschap 
en gespecialiseerd materieel . Ik hou wel van dat soort 
bijzondere bouwwerken.”

Puike verbouwing met een 

Achterhoeks stempel

Begrip in Hummelo

Bouwbedrijf Jolink is sinds 1936 een begrip in Hum-
melo en omstreken.  Momenteel staat Garrit-Jan 
Jolink aan het roer van het bouwbedrijf.         De 
specialiteiten van het bedrijf zijn verbouwen, renova-
tie en restauratie, maar ook nieuwbouw is Bouwbe-
drijf Jolink niet vreemd. De eigen timmerwerkplaats, 
samenwerking met diverse architecten, hoogwaar-
dige materialen en een goed team vakmensen staan 
garant voor kwaliteitswerk.

Achterhoeks karakter

“Bouwbedrijf Jolink is een no-nonsens bedrijf met 
een Achterhoeks karakter”, vertelt Garrit-Jan in 
het fraai verbouwde kantoor aan de Dorpsstraat 
in Hummelo. Het Achterhoekse karakter zit in de 
hele bedrijfscultuur verweven. “Het motto van het 
bouwbedrijf is: degelijkheid, eerlijkheid en betrouw-
baarheid. Wij leveren een goede kwaliteit tegen een 
eerlijke prijs. Als mensen de Achterhoekse naam 
Jolink horen, weten ze al genoeg.” 

Verbouw

Hoewel Bouwbedrijf Jolink ook nieuwbouw levert, ligt 
het zwaartepunt momenteel bij de verbouw. Door de 
malaise in de woningmarkt blijven mensen langer op 
dezelfde plek wonen. Ze kiezen nu vaker voor uitbrei-

Ik ga m’n huis verbouwen.

Ik wil natuurlijk dat het goed gebeurt

Ik wil niet meer betalen dan nodig is.

Ik wil een betrouwbare aannemer, die z’n afspraken nakomt.

ik wil geen poespas, maar degelijk werk.

Woon ik in de buurt van Hummelo, 

dan is bouwbedrijf Jolink een vanzelfsprekende keuze.

“Met korte lijnen tussen ons, de opdrachtgever en andere 
betrokkenen, kunnen we snel schakelen en de zaak oplossen.”

Eigenaar: Garrit-Jan Jolink.

Opgericht in 1936 door ‘Timmer Gaat’ 

(G.J.  Jolink).

In de jaren ’70 overgenomen door Freek 

Jolink en  Jan Tiecken.

In 2005 overgenomen door Garrit-Jan 

Jolink.

Werkzaamheden: verbouw, nieuwbouw, 

renovatie en restauratie.

12 werknemers plus vaste inhuur.

Adres: 

Dorpsstraat 37

6999 AB Hummelo

0314-381309
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de opdrachtgever alles uit handen nemen. Als wij alles 
aan kunnen sturen, ook de onderaannemers, kunnen we 
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Bij verbouwingen kun je verrassingen tegenkomen. Bij  
Bouwbedrijf Jolink weten ze daar prima mee om te gaan. 
“Met korte lijnen tussen ons, de opdrachtgever en andere 
betrokkenen, kunnen we snel schakelen en de zaak 
oplossen.” 

“Enkele recente opdrachten waar wij als bouwbedrijf trots 
op zijn, zijn de woning buiten Hummelo en de verbouwde 
boerderij/landhuis in Steenderen (zie foto’s). De woningen 
bevatten veel gebinten. Deze kunnen  wij volledig zelf 
maken en/of herstellen met het benodigde vakmanschap 
en gespecialiseerd materieel . Ik hou wel van dat soort 
bijzondere bouwwerken.”

 stempel

Bouwbedrijf Jolink is sinds 1936 een begrip in Hum-
melo en omstreken.  Momenteel staat Garrit-Jan 
Jolink aan het roer van het bouwbedrijf.         De 
specialiteiten van het bedrijf zijn verbouwen, renova-
tie en restauratie, maar ook nieuwbouw is Bouwbe-
drijf Jolink niet vreemd. De eigen timmerwerkplaats, 
samenwerking met diverse architecten, hoogwaar-
dige materialen en een goed team vakmensen staan 
garant voor kwaliteitswerk.

“Bouwbedrijf Jolink is een no-nonsens bedrijf met 
een Achterhoeks karakter”, vertelt Garrit-Jan in 
het fraai verbouwde kantoor aan de Dorpsstraat 
in Hummelo. Het Achterhoekse karakter zit in de 
hele bedrijfscultuur verweven. “Het motto van het 
bouwbedrijf is: degelijkheid, eerlijkheid en betrouw-
baarheid. Wij leveren een goede kwaliteit tegen een 
eerlijke prijs. Als mensen de Achterhoekse naam 
Jolink horen, weten ze al genoeg.” 

Hoewel Bouwbedrijf Jolink ook nieuwbouw levert, ligt 
het zwaartepunt momenteel bij de verbouw. Door de 
malaise in de woningmarkt blijven mensen langer op 
dezelfde plek wonen. Ze kiezen nu vaker voor uitbrei-

advertorial

“Met korte lijnen tussen ons, de opdrachtgever en andere 
betrokkenen, kunnen we snel schakelen en de zaak oplossen.”

Bouwbedrijf Jolink in een notendop

Eigenaar: Garrit-Jan Jolink.

Opgericht in 1936 door ‘Timmer Gaat’ 

(G.J.  Jolink).

In de jaren ’70 overgenomen door Freek 

Jolink en  Jan Tiecken.

In 2005 overgenomen door Garrit-Jan 

Jolink.

Werkzaamheden: verbouw, nieuwbouw, 

renovatie en restauratie.

12 werknemers plus vaste inhuur.

Adres: 

Dorpsstraat 37

6999 AB Hummelo

0314-381309

www.bouwbedrijf-jolink.nl



 

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

 













Tot ziens bij Autobedrijf Overbeek 
 

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

Nieuwbouw

Verbouw

Renovatie

Onderhoud
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Initiatief

Een van de oudste (openbaar) vervoerplannen in de Achterhoek 
was een tramlijn van Doetinchem naar Emmerik in 1882. Het 
plan strandde op de fi nanciën. Ook een paardentramlijn van 

’s-Heerenberg naar Emmerik kwam in 1883 niet van de grond.

Het bleef enige tijd stil rond de plannen. In 1890 echter werd 

op een vergadering van de Landbouw-Sociëteit in Steenderen 

het idee geopperd voor een stoomtramlijn Zutphen-Emmerik. 

Men dacht aan een combinatie met het tracé van de Zutphen-

Emmeriksche Grindweg. Het bestuur van deze vennootschap 

functioneerde echter al vele jaren niet meer, dus ook dit plan 

raakte weer op ‘dood’ spoor.

Er kwam enige beweging in de zaak toen de heer C.W. 

Vrijland, burgemeester van Hummelo en Keppel, samen met 

enige inwoners in 1891 het initiatief nam voor een speciale 

vergadering in Hummelo. Op 23 mei van dat jaar kwamen vele 

belangstellenden in De Gouden Karper bij elkaar. Er werden 

enige commissies benoemd, onder meer om gesprekken 

te voeren met de diverse gemeentebesturen. Men maakte 

aanvankelijk een plan voor een lijn met een spoorbreedte van 

1,435 meter. Om fi nanciële redenen werd dit later gewijzigd in 

een smalspoor met een breedte van 0,75 meter.

In 1897 kreeg de NV Grindweg Zutphen-Emmerik eindelijk 

weer een nieuw bestuur. Dit bestuur verleende de benodigde 

vergunningen om langs deze weg een tramlijn aan te leggen. 

Het initiatief was tevens een prima gelegenheid om de weg weer 

in een behoorlijke staat te brengen. Na nog wat perikelen op 

Duits grondgebied kon uiteindelijk op 20 oktober 1900 worden 

overgegaan tot de oprichting van de N.V. Tramweg-Maatschappij 

Zutphen-Emmerik.

Een stoomtram 
door Hummelo

Groeten uit …

27 juni 1881 was een datum met grote betekenis voor het openbaar vervoer in onze regio. 

Ruim 130 jaar geleden nam de GTM (Geldersche Tramweg Maatschappij) de stoomtramlijn  

Dieren-Doesburg-Doetinchem in gebruik. Het succes van deze lijn werd de aanleiding voor 

de oprichting van de  Tramweg-Maatschappij Zutphen-Emmerik, al had dit toch nog heel 

wat voeten in de aarde.

Tekst: Rinus G.M. Rabeling

Foto’s: collectie Rinus G.M. Rabeling

De goederentram van de Zutphen-

Emmerik in de Dorpsstraat te Hummelo. 

Rechts de winkel van Teerink en links 

De Gouden Karper. De gietijzeren dorps-

pomp staat  thans aan de Keppelseweg.

Een aandeelbewijs van 

de Zutphen-Emmerik 

uit 1921
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Bar-Resto ,,De IJsselwaard’’
Uniek stukje paradijs op het water!

Party boot

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
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Start 
Het maatschappelijk kapitaal voor de lijn bedroeg 425.000 
gulden; dit werd in 1903 verhoogd tot 440.000 gulden. De heer 
F.M. Loep, voorheen stationschef bij de Geldersch-Overijsselsche 
Stoomtramweg Maatschappij (GOSM) te Deventer, werd tot 
directeur benoemd.
In de loop van de zomer van 1901 vonden diverse aanbestedin-
gen voor de aanleg van de nieuwe lijn plaats en op 23 november 
van dat jaar werd met de aanleg begonnen. 
Op 10 september 1902 vond de feestelijke opening van het 37 
km lange gedeelte Zutphen-Hummelo-Doetinchem-‘s-Heeren-
berg plaats. Het publiek kon vanaf 12 september van de lijn 
gebruikmaken. Het vervoer van goederen en vee begon pas op 1 
november 1902.
Toch waren er nog enige moeilijkheden. Het hoge water bij de 
Baakse Overlaat was er regelmatig de oorzaak van dat de dienst 
moest worden gestaakt. Ook de concessie van het laatste deel 
tot Emmerik ging uiterst moeizaam. Op 22 mei 1903 werd deze 
uiteindelijk ontvangen en kon met de afronding tot het eind-
station worden begonnen. Tracéproblemen en de kruising met 
het bestaande spoor bij Emmerik waren er echter oorzaak van 
dat het oorspronkelijk ontworpen eindpunt pas op 22 juni 1909 
kon worden bereikt. Uiteindelijk werd de lijn nog in noordelijke 
richting uitgebreid tot Deventer. De realisering hiervan heeft 
overigens ook ongeveer 20 jaar geduurd.

Hummelo en Keppel

Het tracé van de Zutphen-Emmerik in onze gemeente liep via 
de Torenallee, Zutphenseweg, Dorpsstraat en Sliekstraat. Bij 
brouwerij De Zwarte Kolk ging de lijn linksaf via de Hessenweg 
en Loenhorsterweg naar Doetinchem. Er werd gestopt in de 
Dorpsstraat voor de winkel en het pakhuis van de familie Teerink 
(later Garretsen en nu Janssen). Voor goederen werd ook halt 
gehouden bij de brouwerij. De volgende stopplaats was halte 
Wapen van Heeckeren. In de praktijk was dit bij boerderij 
de Balen. Deze halte werd vooral ’s zondags gebruikt door kerk-
gangers uit Steenderen die in de Wittebrink aan de Eckhorster-
straat een dienst bezochten. Het laatste stuk werd dan te voet 
afgelegd. Via een halte bij De Kruisberg ging het naar het station 
aan de Ds. Van Dijkweg te Doetinchem. 
In 1936 werd een verbinding gemaakt van de afslag bij de Hes-
senweg naar het eind van de Sliekstraat naar de lijn van de GTM 
aan de Rijksweg. Het deel ’door de hei’ werd daarmee opgeheven 
en ook het station aan de Ds. van Dijkweg werd samengevoegd 
met het station aan de Keppelseweg te Doetinchem.
Inmiddels had de Tramweg-Maatschappij Zutphen-Emmerik ook 
een aantal bussen in bedrijf genomen. Van 1934-1940 namen 
deze het personenvervoer grotendeels over. Overigens kwam 
de personentram in het begin van de oorlog nog terug en dit 
duurde tot 15 mei 1949. Door het toenemende busvervoer wer-
den steeds meer delen van de tramlijn opgeheven. Ook andere 

omstandigheden speelden mee. Zo werd bijvoorbeeld in ver-
band met de aanleg van 
een nieuw dijktracé langs 
de IJssel bij de Baakse 
Overlaat in 1951, ook dit 
deel van de lijn gestaakt.
Uiteindelijk viel het doek 
definitief. Enkele trajecten, 

waaronder dat bij Hum-

melo, werden nog tot 31 

augustus 1957 ingezet voor 

het goederenvervoer.

Tot slot

De intrede van de stoomtram was voor sommige inwoners de 

kennismaking met een  ‘gevaarlijk monster’. Lawaai, vuur en 

stoom kwamen in de plaats van het rustige vervoer per huifkar 

en diligence.

Menig voerman kreeg te maken met een geschrokken of angstig 

paard en de koeien in de weilanden waren regelmatig in paniek. 

Bermbranden zorgden voor extra overlast.

De lijn Zutphen-Emmerik stond bekend om diverse kleine en 

grote ongelukken. Ontsporingen en aanrijdingen kwamen re-

gelmatig voor. Ook in Hummelo zijn er enkele ernstige ongeval-

len te noteren. Op 9 januari 1906 lezen we in het Dagblad De 

Tijd: ‘Tusschen Den Bremer en Hummelo is het 10-jarig zoontje van 

Hulshof door de stoomtram Zutphen-Emmerik overreden. Het lijkje 

was erg verminkt.’

In De Tijd van 13 juli 1921 staat: ‘Onder de tram! Te Hummelo is de 

landbouwer Joling door de Zutphen-Emmerik-tram doodgereden.’

In 1928 was er weer een ernstig ongeluk te betreuren. Vele 

dagbladen in Nederland maakten hiervan melding (Nieuwsblad 

van het Noorden, Leeuwarder Nieuwsblad, De Tijd, Algemeen 

Handelsblad, Nieuwe Tilburgsche Courant, Limburger Koerier. 

Zelfs de Sumatra Post in Nederlands Indië). 

In de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 4 juni 1928 verscheen 

onderstaand verslag:

‘Ernstig ongeluk te Hummelo. Een karretje door een stoomtram 

gegrepen. Twee slachtoffers!

Gisteravond heeft te Hummelo een ernstig ongeluk plaats gehad. 

Toen de tram Zutphen–Emmerik even voorbij het dorp was, kwam 

uit een zijweg van de boerderij Priesterinkhof een Geldersch karretje, 

waarin de 36-jarige landbouwer H. W. Lubbers uit Elderik, zijn vrouw 

en hun vierjarig zoontje. De kar werd precies in de as door de tram 

gegrepen en op zij geworpen. De onmiddellijk toegeschoten familie-

leden, die het ongeluk zagen gebeuren, vonden de drie inzittenden 

ernstig gewond op den grintweg. Lubbers en het kind waren er het 

ergst aan toe; beiden hadden een zware schedelbreuk en zijn van-

nacht overleden. De vrouw, die eveneens een schedelbreuk kreeg, is 

naar het ziekenhuis te Zutphen vervoerd.

Lubbers was ter plaatse volkomen met de situatie bekend, want de 

boerderij Priesterinkhof, waar zij een bezoek hadden gebracht, is het 

ouderlijk huis van zijn vrouw. Het uitzicht op de lijn is naar de zijde, 

van waar de tram kwam, over een afstand van ongeveer een kilome-

ter geheel vrij. L. heeft de tram vermoedelijk niet gezien, doordat hij 

aan die zijde de kap van den wagen had gesloten. Het uitzicht van 

den machinist werd belemmerd door de ondergaande zon. Toen 

hij op het laatste moment het ongeval zag aankomen gaf hij nog 

tegenstoom. maar het was reeds te laat. De familie der vrouw stond 

op eenige meters afstand, vast overtuigd, dat L. de tram zou zien en 

wel voor de tramlijn zou stoppen.’

De Zutphen-Emmerik op de Loenhorsterweg. 

Olieverf schilderij van Willem Laurens Bouwmeester.

Naamplaat van locomotief ’Emmerik’ van de Tramweg-Maatschappij Zutphen-Emmerik.
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Ronald Pelgrom 
kiest met ijs voor duurzaam businessmodel

 ‘Minder afhankelijk zijn van marktwerking en 

meer doen voor gezin en gemeenschap’

M o d e r n e  b o e r
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Boerderij De Steenoven in de Broekstraat in Hummelo ligt er 
in het voorjaar fraai bij. De weiden zijn zo groen als gras en de 
koeien loeien vrolijk in de stal. De beesten hebben net een 
bezoekje gebracht aan de melkrobot en maken zich op voor 
de nachtrust. In de nieuwe educatieruimte, boven de stal, doet 
Ronald Pelgrom (36) zijn agrarische levensverhaal. 

Het bedrijf van Pelgrom telt 65 melkkoeien en nog eens veertig 
dieren in de opfok, van pasgeboren kalfj es tot tweejarige koeien. 

Het landbouwbedrijf bedraagt 57 hectare land, waarvan 40 

hectare grasland, 10,5 hectare maïs en 5 hectare aardappelen. 

‘Slechts’ 6 hectare weidegrond ligt direct achter het bedrijf. Het 

landbouwbedrijf staat qua grootte te boek als iets onder het 

gemiddelde in ons land. Wie daarmee denkt te maken te hebben 

met een weinig opvallend en wat bleekjes bedrijf, heeft het mis. 

Op boerderij De Steenoven wordt modern geboerd met oog 

en gevoel voor de toekomst. Boeren anno 2012 haalt het beste 

boven in de mens en ondernemer, weet Pelgrom.

‘Mijn doelstelling is met dat wat ik heb het zo goed mogelijk te 

doen. Ik wil met gezonde koeien zoveel mogelijk melk produce-

ren. Daarnaast wil ik zo min mogelijk producten aankopen. Dus 

zelfvoorzienend zijn. Eigenlijk weer een stapje terug naar vroeger. 

Maar wel vanuit de gedachte om minder afhankelijk te zijn van 

de hedendaagse marktwerking. De melkprijs schommelt enorm 

en daar heb je als boer geen invloed op. Daarom heb ik mijn 

ijstak gefaseerd uitgebouwd tot een inmiddels stabiele neven-

activiteit’, aldus Pelgrom.

Beste zakelijke beslissing

Tijdens zijn studie aan de Agrarische Hogeschool Larenstein in 

Deventer leerde Pelgrom over de grillen van de marktwerking in 

de landbouw. Wijze lessen die hij vandaag de dag dagelijks voor-

bij ziet komen. Pelgrom: ‘Een hectare maïs verbouwen kost 1.400 

euro. In goede tijden levert het 1.800 euro, maar de opbrengst 

kan ook zo maar 1.100 euro zijn. Op plekken waar we kunnen 

produceren, produceren we vol gas voor eigen gebruik. Waar 

het niet kan, kiezen we voor extensieve teelt met bijvoorbeeld 

weidevogelbeheer. Het is een combinatie tussen economie en 

overtuiging. Tegenwoordig schalen veel boerenbedrijven op. 

Maar dat heeft ook een keerzijde. 

Gewasteelt voor het maken van biobrandstof bijvoorbeeld, slurpt 

diervoeding op. Maar wat is belangrijker: voeding of brandstof? 

Ronald Pelgrom kocht op zijn 21e een ijs-

machine van 65.000 gulden. Nu, vijftien jaar 

later, is het maken van ijs een volwaardige 

bedrijfstak binnen zijn landbouwbedrijf. 

Pelgrom wil met de verkoop van ambach-

telijk ijs gemaakt van eigen melk minder 

afhankelijk zijn van de schommelingen van 

de melkprijs. Nu is het tijd voor de volgende 

stap: mensen deelgenoot maken van zijn 

producten en bedrijf.

om 

Tekst: Richard Kok

Foto’s: Wim van Hof

M o d e r n e  b o e r
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Nu zeg ik dat ik dondersgoed ambachtelijk ijs maak. Ik doe geen 
concessies. Liever wat minder marge dan concessies doen aan 
het product.’

Pelgrom wil een steeds groter deel van zijn melk verwerken tot 
ijs. Nu gebruikt hij daarvoor nog geen twee procent van zijn 
melkproductie. Dat percentage moet de komende jaren geleide-
lijk omhoog. Een halve liter melk levert hem een liter ijs op. On-
danks de ijshandel blijft melk voorlopig de corebusiness. En dat 
betekent spannende tijden. ‘Over drie jaar gaat de melkquotering 
eraf in Europa. Dan kun je gewoon groeien als bedrijf zonder 
melkquotum aan te kopen. Ik voorzie verschillende scenario’s. 
Het kan zo maar zijn dat veel boeren extra melk gaan leveren en 
dat de prijs in elkaar gaat klappen. Ook kan het dat we er een 
stukje wereldmarkt bij gaan pakken. Je moet dan nog beter gaan 
bufferen om slechte tijden goed door te komen’.

Moderne boer

Ondernemend, hoogopgeleid, maatschappelijk bewust en met 
een stabiele nevenactiviteit. Ziet Pelgrom zich als dé moderne 
boer? ‘Ja, eigenlijk wel. We hadden oude bedrijfsgebouwen met 
een modern management. Nu is ook het gebouwencomplex 
gemoderniseerd. We hebben veel geautomatiseerd en ik kan 
zeggen dat ik er hard voor werk. Maar in de zomer ga ik ook 
gewoon fietsen met onze kinderen op momenten dat ik vroeger 
moest werken. Voor het gezin ben ik nu meer aanwezig.’

Het imago van de Nederlandse boer is volgens Pelgrom de laat-
ste jaren behoorlijk opgekrikt. ‘Dankzij Boer zoekt Vrouw… Echt. 
Door Boer zoekt Vrouw hebben mensen een beter beeld ge-
kregen van boeren en hebben boeren een gezicht gekregen. Ik 
vind het imago van de boer best goed, al moeten we wel blijven 
communiceren met  onze klanten, de mensen die melk drinken 
en zuivel eten. De noodzaak om schoolkinderen te vertellen over 
wat we doen en waarom, neemt toe.’

En dan is er nog het plan van een groot melkveebedrijf aan de 
Tolstraat, hemelsbreed op een steenworp afstand van Pelgroms 
boerderij. ‘Het maakt mij niet uit hoe groot een stal is. Het gaat 
om het management. Als je toestemming geeft voor zo’n grote 
stal, dan moet je als voorwaarde stellen dat de koeien naar 
buiten mogen en voldoende ruimte hebben. Een koe krijgt hitte-
stress bij 20 graden. Daarom is onze stal zo hoog. Dan kan de 
warmte weg. De discussie moet niet over de grootte van een stal 
gaan, maar over het welzijn van dieren.’

Dat is een lastige discussie. Voor mij gaat voederen van mensen 
altijd voor energie.’

Het boerenleven is Pelgrom met de paplepel ingegeven. Vanaf 
zijn vierde kwam hij al dagelijks met zijn vader in de stal. Ondanks 
de vele uren in en om het bedrijf zag hij het nooit als werk. In 
1997 studeerde hij af aan de hogere landbouwschool en ging 
fulltime aan de slag op De Steenoven.

‘We hadden toen varkens en koeien. Het bedrijf was niet groot 
genoeg om er inkomen voor twee gezinnen uit te halen. Ik 
kwam in contact met een vertegenwoordiger van ijsmachines. 
Hij smeerde me een ijsmachine aan van 65.000 gulden. Ik was 
pas 21! Man, wat een investering. Mijn ouders hebben borg voor 
mij gestaan. En het mooie is: ik wist helemaal niets van ijs. Ja, dat 
het van melk wordt gemaakt, maar meer ook niet. Bij de aankoop 
van de ijsmachine zat een training van ik geloof anderhalf uur. 
En daar stond ik dan met een peperdure ijsmachine in de schuur 
en de handleiding in mijn hand. Ondanks dat ik vervolginveste-
ringen nu meer gefundeerd doe, is het een van mijn beste 
zakelijke beslissingen geweest.’

Melkrobot

Pelgrom bekwaamt zich in het maken van ijs en krijgt in de regio 
al snel naam als ijsboer. Inmiddels produceert hij jaarlijks 15.000 
liter ijs, waarvan 65 procent verdwijnt richting horecabedrijven. 
De andere 35 procent wordt als bollen verkocht uit zijn ijsco-
karren, die op evenementen en op zijn vaste stek bij de brug 
in Laag-Keppel staan. Handelsmerk van zijn ambachtelijke ijs is 
kwaliteit. ‘Ik voel me een verlengstuk van de keuken van restau-
rants. Daarbij is service en kwaliteit doorslaggevend. Ik lever nu 
aan 25 restaurants in de regio. Van Gendringen tot Arnhem en 
van Zelhem tot ‘s-Heerenberg.’

Na de aanschaf van een melkrobot volgde vorig jaar zijn jongste 
aanwinst: een groepsruimte boven in de stal met uitzicht op 
de koeien. ‘Boer zijn is een eenzaam beroep. Je moet goed met 
jezelf kunnen opschieten. Nadat ik met ijs maken m’n kans greep, 
liep ik vast met mijn uren. Ik werkte 80 uur in de week en kwam 
niet toe aan  plannen die ik nog in mijn hoofd had. Ik ben toen 
met mijn accountant gaan zitten en heb gekozen voor een stal 
waar weinig arbeidstijd in zit. De aanschaf van een melkrobot 
levert mij 28 uur minder arbeidstijd per week op. De tijd die vrij 
komt, gebruik ik voor mijn gezin en de ijsbereidingstak. Door de 
geboorte van mijn kinderen ben ik anders tegen dingen gaan 
aankijken. Ik wil wat terugdoen voor de gemeenschap. Dat doe 
ik nu in de vorm van uitleggen wat het boerenleven inhoudt en 
hoe de natuur werkt. In onze nieuwe ontvangstruimte ontvang 
ik schoolkinderen, bejaarden, ondernemers, noem het maar op. 
Ik wil het mensen naar de zin maken. Dat heb ik meegekregen 
van mijn moeder.’

Geen concessies

De landbouwsector kampt sinds jaar en dag met grote druk op 
rendementen, strenge regelgeving en subsidievermindering. 
Voor Pelgrom geen reden om de sector vaarwel te zeggen. ‘Ik 
heb de boerderij nooit gezien als werk. Dat is maar goed ook, 
want anders houd je het niet vol. Ik ben met iets echts bezig. 
Mest in de grond, regen erop, gras en melk. Het is allemaal 
tastbaar. Het gras van gisteren is het ijs van vandaag. We maken 
ijs op dinsdag en op woensdag ligt het bij de klant. De kwaliteit 
is ook omhoog gegaan. Eerder vertelde ik altijd dat ik ijs maakte. 

Ronald Pelgrom is 36 jaar en woont samen met vriendin Petra, 

die in Hengelo een ruimte huurt waarin ze een praktijk voor 

massagetherapie heeft en daarnaast mindfulness-trainingen geeft. 

Samen hebben ze twee kinderen, Elin van drie en Nele van twee. 

In zijn spaarzame vrije tijd voetbalt Pelgrom in het derde zaalteam 

van HC’03. Meer informatie over rondleidingen, openingstijden 

en De Steenoven als vergaderlocatie zijn te vinden op www.

ijsvandesteenoven.nl
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AnyTyme d‛Olde ScholeAnyTyme d‛Olde ScholeAnyTyme d‛Olde Schole

Rijksweg 88, Laag-Keppel

Tel.: 0314-380050
www.anytymeoldeschole.nl

Friet 

“SUPERBOER”

uit eigen
 keuken!

Café - slijterij
d’n Uutkiek

Dorpsstraat 65 - Angerlo

0313 - 475 091

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

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
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een rubriek met 
korte berichten

Tekst: Josée Postmaa

‘Zachtjes dichtdoen’Presentatie dichtbundel 
Herman Pelgrom

Uit: oude deur in Gradoli

... nu hang je te kijk
in lagen gebarsten make-up
je gerafelde rok sleept vermoeid
door het zand ...  
 

Herman Pelgrom uit Hummelo heeft zelden de publiciteit gezocht met zijn gedichten. De bundel ‘Zachtjes dichtdoen’ is dan ook bijna in stilte gegroeid. De weinige keren dat Pelgrom van zich liet horen, trok zijn werk vrijwel onmiddellijk de aandacht. Zijn poëzie is toegan-kelijk en herkenbaar. Hij schrijft over liefde, schoonheid en verganke-lijkheid. De presentatie van de dichtbundel ‘Zachtjes dichtdoen’ op zaterdag 16 juni verdient dan ook zeker de aandacht. De feestelijke gebeurtenis in de dorpskerk in Hummelo begint om 15.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom. Na een inleiding door Herman Erinkveld, oud hoofdredacteur van poëziepuntgl, zal Herman Pelgrom enkele gedichten voordragen. Het geheel wordt omlijst door viool- en pianomuziek. De originele illustraties voor ‘Zachtjes dichtdoen’ zijn van de hand van Ria Versteegen. Het originele werk zal deze middag ook in de kerk te zien zijn. De bundel ‘Zachtjes dichtdoen’ wordt uitgegeven bij Kontrast te Oosterbeek.

Rectifi catie

In het artikel Boerderij Runsvoort bij Hummelo, opgenomen in de 
vorige uitgave (maart 2012), werden helaas dienstbodes met elkaar 
verwisseld. De genoemde Gerda Veldkamp-Mighelbrink heeft altijd 
gewerkt bij Jan Tenkink op villa Zuylenkamp aan de Dorpsstraat in 
Hummelo. 
Dienstbode op de Runsvoort was daarentegen Mies de Vries. Zij 
werkte daar vanaf 1941 en zij was  te zien op de foto van de Runs-
voort uit 1965 die bij het artikel was geplaatst.  
In december 1989 ontving Mies de Vries uit handen van burge-
meester Bannink een Koninklijke onderscheiding voor haar grote 
dienstbaarheid over lange jaren jegens de familie Tenkink.

Niet vanaf het 
fi etspad op de 

dijk kijken naar 

de boten die 

langsvaren op 

de Oude IJssel, 

maar nu zelf 

vanaf het water 

genieten van 

onze mooie 

omgeving. 

Binnenkort kan dat en is daar een compleet en verrassend dagje 

uit van te maken. Op zes achtereenvolgende woensdagen in 

de zomervakantie gaat op initiatief van het Toeristisch Platform 

Drempt, Hummelo en Keppel een toeristische boot varen vanaf Het 

Zwarte Schaar in Doesburg tot Doetinchem en vice versa, voor een 

vaartocht die duurt van 10.00-17.00 uur. Het passeren van de sluizen 

bij Doesburg is daarbij een belevenis op zich. Op vier plaatsen kan 

worden aangemonsterd: bij de campings Het Zwarte Schaar en 

IJsselstrand; bij Contre Escarpe aan de IJsselkade in Doesburg, bij het 

Toeristisch Overstappunt bij de brug in Laag-Keppel en in Doetin-

chem (alleen voor de terugvaart). Er geldt één tarief, ongeacht de 

opstapplaats of waar u ook van boord gaat. Voor wie niet de hele 

dag aan boord wil blijven is het aantrekkelijk de reis te onderbreken 

voor een plaatselijk activiteitenprogramma en later op de dag weer 

aan boord te gaan voor de terugreis richting Doesburg. In Hanzestad 

Doesburg is de Martinitoren te beklimmen of een stadswandeling 

te maken. In Doetinchem is de tijd beperkt, maar kan een wande-

ling worden gemaakt. Wie besluit in Laag-Keppel van boord te gaan, 

wacht een aantrekkelijk programma. Op vertoon van het vaarbewijs 

kan een tocht per huifkar naar camping Jena worden gemaakt en de 

GPS-tocht ‘Op zoek naar kabouter Jena’ worden ondernomen. Een 

aanbeveling voor een gezelschap met kinderen. Na afl oop brengt de 

huifkar de deelnemers weer terug naar Laag-Keppel, op tijd voordat 

de Organza weer afvaart. Voor een verblijf van drie uur, de tijd tussen 

aankomst en afvaart, heeft Keppel ook andere mogelijkheden te bie-

den. Twee aantrekkelijke wandelroutes zijn hier uitgezet: de Kasteel-

wandeling van 2 km en het Ommetje Laag-Keppel met een lengte 

van 4 km. Een bezoek aan de Keppelse molen met een uitleg van 

molenaar Dirk Minor mag daarbij natuurlijk niet worden overgesla-

gen. Een derde alternatief is wandelen gecombineerd met galerie-

bezoek. In Laag-Keppel zijn meerdere galerieën, waaronder Galerie 

1880 aan de Hummeloseweg. En in de Dorpsstraat zijn er maar liefst 

drie te vinden: de Kunstkamer, galerie De Waker en Espace Enny. Bij 

de laatste kunt u ook koffi  edrinken. Voor een pauze en lekkere lunch 

kan men terecht bij AnyTyme d’Olde Schole en De Gouden Leeuw.

Wie aan het eind van de middag per boot is teruggekeerd bij Het 

Zwarte Schaar zal ongetwijfeld kunnen terugkijken op een zeer 

geslaagde dag.Tickets voor de boottocht zijn uitsluitend vooraf te 

verkrijgen bij: Spar Janssen in Hummelo,  de campings  Jena, De 

Graafschap, IJsselstrand en Het Zwarte Schaar en de VVV Doesburg. 

Reserveren kan bij de VVV Bronckhorst te Vorden. Telefoonnum-

mers en adressen zijn te vinden in het gidsje AchterOmmetjes, een 

uitgave van het Toeristisch Platform DHK. 

Varia
Nieuw: een Ommetje over de IJssel  

De Organza steekt 11 juli van wal  
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De hoogtijdagen van de kunststof dakgoten en 
regenpijpen kunnen wat Pim Corbeek betreft ook niet 
snel genoeg voorbij zijn.
Die trend is al ingezet, de polyester goot is steeds 
minder terug te vinden in het straatbeeld. Ook archi-
tecten hebben het zinkwerk herontdekt. Dat polyester 
inmiddels prijziger is dan zink zal ongetwijfeld heb-
ben meegeholpen.
Werken met materialen als zink, koper en lood is ook 
veel duurzamer. En er is ambachtelijk vakmanschap 
voor nodig, benadrukt Pim Corbeek, die zich met zijn 
werkzaamheden vooral richt op renovatie. 

Klanten kunnen bij Corbeek Dakbedekkingen ook 
terecht voor vervangen van bitumineuze daken, aan-
brengen van isolatie, nieuw dakbeschot of vervangen 
van boeiboorden van trespa of hout. 
In de dakbedekkingen werkt Corbeek steeds meer 
met EPDM-folie, een zelfhechtende dakbedekking op 
rubberbasis. Een belangrijk voordeel is dat het mate-
riaal wordt geplakt en er geen brander nodig is bij het 
aanbrengen. Dat scheelt aanzienlijk als het gaat om 
brandveiligheid, zeker bij oudere gebouwen. 

De geschiedenis van het familiebedrijf gaat meer dan 
45 jaar terug. Pim Corbeek zette ruim 25 jaar geleden 
op jonge leeftijd het installatie- en dakdekkerbedrijf 
van zijn vader voort. Hij had MTS installatietechniek 
als bagage maar richtte zich aanvankelijk vooral op 
het dakdekkerwerk. 
De installatietechnische werkzaamheden kregen een 
groter aandeel in het bedrijf na enkele overnames, 
onder meer in 2000 van Resink en in 2008 van Mate-
man. De laatste jaren had Installatiebedrijf Corbeek-
Resink het erg moeilijk, door allerlei veranderingen in 
de markt. De crisis in de bouw, energiebedrijven die 
steeds meer naar zich toetrokken, en het aanbod van 
CV-ketels op internet zijn daar enkele voorbeeld van. 
Het wegvallen van de marges betekende voor het 
installatiebedrijf Corbeek-Resink dat niet meer de 
gewenste service, garantie en kwaliteit geleverd kon 
worden geboden. De installatietechniek bood zo 
geen toekomst meer, waardoor het vervelende besluit 
tot een faillissement moest worden genomen. Delen 
van het bedrijf zijn vervolgens door de Energiewacht 
en de boedel door de fi rma Coenders uit Zutphen 
overgenomen.

Corbeek Dakbedekkingen stond hier geheel buiten. 
De dakwerkzaamheden werden in 2003 al in een 
apart bedrijf ondergebracht. Pim werkt verder vanuit 
de bestaande locatie aan de Nijverheidslaan 11  in 
Dieren en zijn vrouw Joyce is nu 4 dagen in de week 
werkzaam bij Servicetechniek Dieren B.V. en 1 dag 
voor Corbeek Dakbedekkingen. 
Ze zijn dankbaar voor de trouwe klanten in de afgelo-
pen jaren en staan weer graag klaar voor de klanten 
met alle werkzaamheden die Corbeek Dakbedekkin-
gen kan bieden.

Duurzaamheid en ambachtelijk vakmanschap staan bij Corbeek Dakbedekkingen in Dieren 

voorop. Kennis en ervaring in het werken met zink, lood, koper worden steeds schaarser 

maar de vraag groeit.

Corbeek Dakbedekkingen: 

a m b a c h t e l i j k  e n  d u u r z a a m

Nijverheidslaan 11

6951 KN Dieren

Gewijzigd telefoonnummer: 0313 - 419029

E-mail: info@corbeekdakbedekkingen.nl

internet: www.corbeekdakbdekkingen.nl
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advertorial

De hoogtijdagen van de kunststof dakgoten en 
regenpijpen kunnen wat Pim Corbeek betreft ook niet 
snel genoeg voorbij zijn.
Die trend is al ingezet, de polyester goot is steeds 
minder terug te vinden in het straatbeeld. Ook archi-
tecten hebben het zinkwerk herontdekt. Dat polyester 
inmiddels prijziger is dan zink zal ongetwijfeld heb-
ben meegeholpen.
Werken met materialen als zink, koper en lood is ook 
veel duurzamer. En er is ambachtelijk vakmanschap 
voor nodig, benadrukt Pim Corbeek, die zich met zijn 
werkzaamheden vooral richt op renovatie. 

Klanten kunnen bij Corbeek Dakbedekkingen ook 
terecht voor vervangen van bitumineuze daken, aan-
brengen van isolatie, nieuw dakbeschot of vervangen 
van boeiboorden van trespa of hout. 
In de dakbedekkingen werkt Corbeek steeds meer 
met EPDM-folie, een zelfhechtende dakbedekking op 
rubberbasis. Een belangrijk voordeel is dat het mate-
riaal wordt geplakt en er geen brander nodig is bij het 
aanbrengen. Dat scheelt aanzienlijk als het gaat om 
brandveiligheid, zeker bij oudere gebouwen. 

De geschiedenis van het familiebedrijf gaat meer dan 
45 jaar terug. Pim Corbeek zette ruim 25 jaar geleden 
op jonge leeftijd het installatie- en dakdekkerbedrijf 
van zijn vader voort. Hij had MTS installatietechniek 
als bagage maar richtte zich aanvankelijk vooral op 
het dakdekkerwerk. 
De installatietechnische werkzaamheden kregen een 
groter aandeel in het bedrijf na enkele overnames, 
onder meer in 2000 van Resink en in 2008 van Mate-
man. De laatste jaren had Installatiebedrijf Corbeek-
Resink het erg moeilijk, door allerlei veranderingen in 
de markt. De crisis in de bouw, energiebedrijven die 
steeds meer naar zich toetrokken, en het aanbod van 
CV-ketels op internet zijn daar enkele voorbeeld van. 
Het wegvallen van de marges betekende voor het 
installatiebedrijf Corbeek-Resink dat niet meer de 
gewenste service, garantie en kwaliteit geleverd kon 
worden geboden. De installatietechniek bood zo 
geen toekomst meer, waardoor het vervelende besluit 
tot een faillissement moest worden genomen. Delen 
van het bedrijf zijn vervolgens door de Energiewacht 
en de boedel door de fi rma Coenders uit Zutphen 
overgenomen.

Corbeek Dakbedekkingen stond hier geheel buiten. 
De dakwerkzaamheden werden in 2003 al in een 
apart bedrijf ondergebracht. Pim werkt verder vanuit 
de bestaande locatie aan de Nijverheidslaan 11  in 
Dieren en zijn vrouw Joyce is nu 4 dagen in de week 
werkzaam bij Servicetechniek Dieren B.V. en 1 dag 
voor Corbeek Dakbedekkingen. 
Ze zijn dankbaar voor de trouwe klanten in de afgelo-
pen jaren en staan weer graag klaar voor de klanten 
met alle werkzaamheden die Corbeek Dakbedekkin-
gen kan bieden.

Corbeek Dakbedekkingen B.V.

Nijverheidslaan 11

6951 KN Dieren

Gewijzigd telefoonnummer: 0313 - 419029

E-mail: info@corbeekdakbedekkingen.nl

internet: www.corbeekdakbdekkingen.nl



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

* Post     NL

* (digitale)Fotoservice

* Drogisterij    

* Kopieerservice

* Stomerij   

* Bloemen & Planten

* Bezorgservice  

* Telefoonkaarten

* Gratis parkeren  

* Gratis Pinnen

Janssen Hummelo

Dorpsstraat 20, Hummelo Tel. 0314-381281

Janssen

Mijn buurt, mijn parS

BLOEMBINDERBERT

WWW.BLOEMBINDER.NL

• Bloemwerk

• workshops

• Rouw en trouwbloemwerk

• Potterie o.a. Dutz,  PTMD, Erik Gutter

• Bestellen via eigen website mogelijk

• Euroflorist lid

Keppelseweg 51 

Doetinchem

0314 393918 

info@bloembinder.nl
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‘Ik heb geen geduld om 

uitgebreid te koken’

Sabine Hoogenkamp valt op. Niet alleen door haar enthousiaste 
en jeugdige voorkomen, maar de laatste jaren ook door haar 
activiteiten. Geheel tegen de trend in winkelland (retail heet dat 
tegenwoordig) in, opende zij op 2 maart jl. een grote nieuwe 
zaak in Doetinchem. In het historische pand op de hoek van de 
Grutstraat en de Omdraai, waar vroeger ABN Amro zat en later 
megadiscotheken De Vergane Glorie en C’est la Vie, begon zij de 
tweede vestiging van Mooi ben jij. In Doesburg startte zij, minder 
dan twee jaar geleden, de eerste Mooi ben jij. Daarvóór runde zij 
jarenlang schoenenzaak Hoogenkamp in het IJsselstadje, de zaak 
van haar schoonfamilie.

Mooi ben jij is een belevingswinkel, zegt Sabine, hoewel ze 
eigenlijk een hekel aan dat woord heeft. Haar zaak biedt mode, 

woonaccessoires en meer. En dat ‘meer’, daarin onderscheidt 
Mooi ben jij zich van andere zaken. ‘Veel retailondernemers 
klagen vooral en blijven krampachtig stilzitten. Ze weten geen 
antwoord te vinden op de crisis en de toenemende concurrentie 
van internet’, zegt Sabine. 
Met het concept Mooi ben jij, denkt zij wél een antwoord 
gevonden te hebben. Uiteraard door het aanbieden van leuke 
mode, schoenen en woonartikelen (‘Ik denk dat ik, omdat ik zelf 
afkomstig ben uit Braamt en ben opgegroeid in Doetinchem, 
heel goed kan inschatten waar de Achterhoekse vrouw 
behoefte aan heeft’), maar ook door de klanten een prettige 
omgeving te bieden in de winkel. Ze kunnen er koffie drinken, 

lifestylemagazines lezen en een aantal dagen in de week zelfs 

genieten van een glas wijn en tapas. ‘Klanten zijn enthousiast. 

‘Ik kook hooguit twee à drie keer in de week en dan het liefst iets makkelijks.’ 

Nou, dit interview met Sabine Hoogenkamp voor de rubriek Eetcultuur begint lekker. Een gesprek over 

uitsluitend koken en keukengeheimen zal het dus niet worden.  Maar dat hoeft ook niet, want de 44-jarige 

onderneemster uit Voor-Drempt heeft genoeg andere dingen te vertellen. Gelukkig laat ze zich even later 

wel ontvallen dat ze heel erg van lekker eten houdt. Eetrubriek gered. 

Onderneemster Sabine Hoogenkamp is gek 
op lekker eten, gemaakt door anderen

Tekst: Pieter de Leeuw

Foto’s: Wim van Hof
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Centrale verwarming en CV ketels 

Gas- en waterinstallaties

Sanitaire- en keukeninstallaties

Dakgoten en riolering

Dakwerk met EPDM, duurzaam product

Zonneboiler solarlinespecialist (warmwater) 

Zonnepanelen (elektra) 

Tel: 0575 465280 info@marketz.nl

Steenderen www.marketz.nl

Allround installatiebedrijf, voor vakkundige installatie

een team dat werkt

van A tot Z

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

•  5 soorten vlees,  

incl. bbq

• Stokboord

•  2 warme sauzen,  

incl. warmhoudschaal 

• Rundvleessalade

• Rauwkost

• Borden en bestek

Informeer naar de  

mogelijkheden, want  

er is keuze uit maar  

liefst 25 soorten bbq  

producten.

R. van der Beek

Gientjesweg 2

6996DJ Drempt 

0313-472431

Speciale zomer aanbieding:

€ 10,- p.p.

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.

 Oliehandel van den Berg: uw Shell leverancier 

  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! 
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Ze komen graag bij ons, vinden het gezellig en gaan met 
een goed gevoel de deur weer uit.’ Kennelijk werkt dat ook 
commercieel goed, want volgens Sabine zijn de resultaten in de 
eerste maanden zeer hoopgevend. 
Om de beleving nog verder te vergroten, heeft de voortvarende 
onderneemster in Mooi ben jij in Doetinchem een kookeiland 
laten plaatsen – het pand is er groot genoeg voor. ‘We 
organiseren daar met enige regelmaat showcooking door chefs 
van goede restaurants uit de regio.’ 

En daar zijn we dan toch weer bij eten aanbeland. Want Sabine 
is een liefhebber. Zoals gezegd staat ze zelf niet zo vaak achter 
het fornuis, maar gelukkig kookt echtgenoot Hans, eigenaar van 
een makelaarskantoor in Doesburg, graag en goed. Omdat ook 
hij het druk heeft met zijn zaak, springen pa en ma Helmink, 
de ouders van Sabine, geregeld bij. De monden van de twee 
kinderen (13 en 15 jaar oud) moeten immers verantwoord 
worden gevoed. En nooit met het bord op schoot, maar altijd 
aan tafel. ‘Dat vind ik belangrijk. Even bij elkaar zitten om te eten 
en te praten.’ 

Als Sabine zelf in de keuken staat, blijven de gerechten meestal 
eenvoudig. ‘Pasta en soms iets met aardappels’, zegt ze. ‘Ik zou 
willen dat ik het geduld had om lang met koken bezig te zijn, 
maar ik ben altijd weer te druk met andere zaken. Ik vind er geen 
tijd voor. Dat is de laatste jaren wel erger geworden. Daar baal 
ik van omdat ik heel erg van eten houd. Mooie gerechten kan ik 
enorm waarderen. Het is ook niet dat ik er onhandig in ben of zo. 
Maar ja, die tijd …’
Manlief Hans maakt er meer werk van. ‘Hij kan bijvoorbeeld een 
lekkere stroganoff saus maken en haalt dingen uit recepten voor 
een uitgebreide pastamaaltijd of zo. Hij is daarin creatiever dan 
ik’, zegt Sabine.

De Hoogenkampjes eten, als gevolg van het drukke leven van de 
beide echtelieden, ook zeer regelmatig buiten de deur. ‘Dat doe 
ik het liefst. Een avond uit betekent voor mij een avond uit eten. 
Vroeger kwam bezoek vaak thuis, maar tegenwoordig spreken 
we met vrienden eigenlijk ook altijd af in een restaurant.‘
Echt favoriete restaurants heeft Sabine niet. ‘Dat hangt af van 
met wie je uit eten gaat, of de kinderen erbij zijn en in welke 
periode je gaat eten. Ik vind het erg leuk om met de kinderen te 
gaan eten bij De Gebroeders in de Grutstraat. Je wordt er heel 
gastvrij ontvangen en je kunt er lekker eten. Ook in ’t Raedthuys 
in Doetinchem komen we graag. En als we een keer wat chiquers 
willen, gaan we bijvoorbeeld naar restaurant Bronckhorst in 
Rheden. Ik hou van mooie gerechten en van goede wijn, maar 
de bediening vind ik minstens zo belangrijk. Je moet het gevoel 
krijgen dat je welkom bent en je moet op je gemak zijn.’ 

‘Stroganoff  à la Hans’
Recept voor een stroganoff saus
1/8 liter slagroom   1/2 groene paprika
1/2 rode paprika   1 dl rode wijn
1 teentje knofl ook   eetlepel tomatenpuree

1 kleine ui   125 gram champignons

2 eetlepels wodka   100 gram achterham

1 theelepel paprikapoeder  50 gram boter

worcestersaus   peper en zout naar smaak

Snipper een uitje en fruit deze met een beetje boter goudgeel. Voeg gesneden paprika, 

champignons en ham toe. Laat dit vervolgens 10 minuten garen. 

Voeg knofl ook, worcestersaus, wodka en rode wijn toe en laat dit inkoken.

Voeg vervolgens paprikapoeder, tomatenpuree en peper en zout naar smaak toe.

Giet de slagroom erbij en vervolgens de saus goed verhitten.

De stroganoff saus serveren bij tournedos.

RECEPTRECEPT
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Kom iedere 

wedstrijd van Oranje 

en andere belangrijke 

wedstrijden kijken bij 

ff  naar steef!!

met Diskjockey

naar Steef
08-06-2012 t/m 

01-07-2012 
EK VOETBAL 

Op schermen in de zaal en in 
het café. Gezellig met z'n allen 

Oranje aanmoedigen. Met leuke 
prijzen voor degene die 

meedoen met "Pool" (blinde pot; 
met de juiste ruststand en 

eindstand heb je gewonnen)

Dorpsstraat 1   6999 AA Hummelo     0314 - 380707    06 - 30407672    info@ff naarsteef.nl   www.ff naarsteef.nl

* DJ draait vanaf een uur 

voor aanvang van 

de wedstrijden

volg ons ook op twitter: @FFnaarSteef
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Activiteitenkalender

juni  t/m september 2012
Deze data zijn verzameld door de Contactcommissie Hummelo en Keppel.

Aanvullingen en wijzigingen kunnen worden doorgegeven via het e-mailadres 

watisertedoenindhk@live.nl

 Voor het september nummer kan dit uiterlijk tot 14 augustus 2012.

juni 2012

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

 Open dag rond het thema Koken en eten op de camping,  

 incl. culinaire fi etstocht, boerencamping Remmelink te 

 Achter-Drempt, 11.00-16.00 uur

ma 11 t/m vr 15: Avondvierdaagse; vertrek alle dagen

  vanaf Dorpsstraat 1 te Hummelo 

zo  17 4e editie Zomercultuur, in en om de Dorpsstraat in 

 Laag-Keppel, 12.00-18.00 uur

zo  24 Zomermarkt rond het Dorpshuis in Voor-Drempt, 

 10.00-16.00 uur; livemuziek met de Tailshakers vanaf 

 15.00 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, Pastoriezaal Voor-Drempt, 

 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

do  26 Fietstocht voor 50-plussers, afstand 25-30 km. Start vanaf 

 Burg. Van Panhuysbrink Hoog-Keppel, 14.00 uur

augustus 2012

vr  10 Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, 

 Oldenkeppel en Hummelo, Kerkhuis Hoog-Keppel, 

 10.00-12.00 uur              

za  11   Ophalen oud papier vanaf 8.30 uur

zo  12   Freedance, stijldansavond voor dansparen, Dorpshuis  

 Drempt, 20.00 uur

za  18 Concours hippique Rijvereniging Hummelo, dressuur 

 en springen voor  paarden, terrein bij boerderij Maats, 

 Rijksweg/Rozegaarderweg, 9.00-17.00 uur 

zo  19 Concours hippique Rijvereniging Hummelo, dressuur en 

 springen voor pony’s,  locatie zie zaterdag, 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

 Ars Musica met gastoptreden VPS KeK in de tuin Ars Longa, 

 Achter-Drempt, vanaf 14.00 uur  

do  30 Fietstocht voor 50-plussers, afstand 25-30 km. Start vanaf 

 Burg. Van Panhuysbrink Hoog-Keppel, 14.00 uur

september 2012

zo   2 Start HC’03 klaverjascompetitie, kantine sportpark

 ’t Doornslag, Achter-Drempt, 20.00 uur

 Freedance, stijldansavond voor dansparen, Dorpshuis  

 Drempt, 20.00 uur

wo  5 Bijeenkomst Club 60+

za    8 Ophalen oud papier vanaf 8.30 uur

8 en 9 Open Monumentendag 2012 met als landelijk thema:  

 ‘Groen van Toen’ 

vr  14 Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt,   

 Oldenkeppel en Hummelo, Pastoriezaal Voor-Drempt, 

 10.00-12.00 uur

zo  16 Open dag Keppelse golfclub, ingang Burg. Vrijlandweg,  

 Hoog-Keppel, 13.00-16.00 uur

do  20 Startbijeenkomst Dameskrans Hummelo, met o.a. bingo,  

 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

 Concert KeppelCultuur: projectkoor Interval met Bric-à-brac  

 in de Petrus en Pauluskerk te Hoog-Keppel, 15.00 uur

di   25 NBvP-Vrouwen van Nu, Open avond met cabaret, 

 De Gouden Karper, Hummelo, 19.45 uur 

do  27 Fietstocht voor 50-plussers, afstand 25-30 km. Start vanaf  

 Burg. Van Panhuysbrink Hoog-Keppel, 14.00 uur

zo  30 Rommelmarkt in Hummelo, parkeerplaats bij FF naar Steef  

 en langs de Van Heeckerenweg, 10.00-16.00 uur 

 Open dag en kunstmarkt, Wijnboerderij ’t Heekenbroek,  

 Achter-Drempt, 11.00-17.00 uur  

 Seizoenafsluiting buitenbad Hessenbad, Hoog-Keppel

 Freedance, stijldansavond voor dansparen, Dorpshuis  

 Drempt, 20.00 uur
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Activiteitenkalender

oktober t/m december 2012

oktober 2012

di    2 Herfstworkshop schilderen voor leden NBvP-Vrouwen van Nu,  

 19.30 uur

zo   7 Vervolg HC’03 klaverjascompetitie, kantine sportpark ’t Doornslag,  

 Achter-Drempt, 20.00 uur

vr  12 Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en  

 Hummelo, Kerkhuis Hoog-Keppel, 10.00-12.00 uur              

za  13 Ophalen oud papier vanaf 8.30 uur

zo  14 Freedance, stijldansavond voor dansparen, Dorpshuis Drempt,  

 20.00 uur

do  18 Bijeenkomst Dameskrans Hummelo, 14.00-16.00 uur

vr   19 Bijeenkomst Club 60+

wo 24 Open avond NBvP-Vrouwen van Nu, met lezing over kruiden, 

 De Gouden Karper, 19.45 uur

za  27 Evenementencommissie Hummelo organiseert het Spar Bier- und  

 Weinfest in zaal  ’FF naar Steef’ 

zo  28 Freedance, stijldansavond voor dansparen, Dorpshuis Drempt, 

 20.00 uur

november 2012

vr 2 en za 3: ‘De Geslepen Scherensliep’, toneelavond zangvereniging   

 Zanglust, Dorpshuis in Voor-Drempt, 20.00 uur

zo   4 Vervolg HC’03 klaverjascompetitie, kantine sportpark ’t Doornslag,  

 Achter-Drempt, 20.00 uur

vr   9 Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en  

 Hummelo, Pastoriezaal Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

za   10 Ophalen oud papier vanaf 8.30 uur

 Bijeenkomst Club 60+

zo  11 Freedance, stijldansavond voor dansparen, Dorpshuis Drempt,  

 20.00 uur

do  15 Bijeenkomst Dameskrans Hummelo, 14.00-16.00 uur

zo  18 Viering 90-jarig jubileum Hummelo’s Gemengd Koor met receptie  

 en concert, FF naar Steef, Hummelo

 Uitvoering gymnastiekvereniging De Sperwer, Hessenhal 

 Hoog-Keppel

ma 19 NBvP-Vrouwen van Nu, ledenavond met lezing over Industrieel  

 Erfgoed, ’FF naar Steef ‘, Hummelo, 19.45 uur

do 22 en vr 23: Revue, in het kader van 75-jarig jubileum Oranjevereniging  

 Hummelo en Oranje, De Gouden Karper, 19.30 uur

zo  25 Freedance, stijldansavond voor dansparen, Dorpshuis Drempt,  

 20.00 uur

vr  30 Vesper in de Sint Joriskerk in Voor-Drempt, 19.30 uur

december 2012

za   1 Receptie Oranjevereniging Hummelo en Oranje ter afsluiting  

 jubileumjaar, De Gouden Karper, 14.30 uur

zo   2 Vervolg HC’03 klaverjascompetitie, kantine sportpark ’t Doornslag,  

 Achter-Drempt, 20.00 uur

vr    7 Vesper in de Sint Joriskerk in Voor-Drempt, 19.30 uur

zo    9 Freedance, stijldansavond voor dansparen, Dorpshuis Drempt,  

 20.00 uur

do  13 Kerstmarkt georganiseerd door KeppelCultuur in en rond de  

 Petrus en Paulus kerk in Hoog-Keppel

vr   14 Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en  

 Hummelo, Kerkhuis Hoog-Keppel, 10.00-12.00 uur 

 Vesper in de Sint Joriskerk in Voor-Drempt, 19.30 uur

za   15 Bijeenkomst Club 60+             

zo   16 Kerstsamenzang m.m.v. de vier Dremptse zangkoren en muziek 

 vereniging Olden-Keppel, Sint Joris kerk in Voor-Drempt, aanvang  

 20.00 uur, kerk open 19.30 uur

di   18 Kerstviering NBvP-Vrouwen van Nu, alleen voor leden, 

 De Gouden Karper in Hummelo

vr   21 Vesper in de Sint Joriskerk in Voor-Drempt, 19.30 uur

zo  23 Freedance, stijldansavond voor dansparen, Dorpshuis Drempt,  

 20.00 uur
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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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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:


