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Hongerige Wolf is een van de mooiste plaatsnamen van 

Nederland. Het gehucht in Groningen (gemeente Oldambt) telt bijkans 

honderd inwoners, verdeeld over nog geen veertig woningen. Anders dan de 

naam doet vermoeden is het dorp verre van hongerig. Jongeren trekken er 

weg, ouderen blijven achter in het vlakke landschap en de supermarkt heeft 

jaren geleden de deur al defi nitief dichtgetrokken. Hongerige Wolf heeft de 

status van spookdorp gekregen.

Het is zomaar een voorbeeld van de gevolgen van de demografi sche ontwik-

kelingen in ons land en de leegloop van het platteland. Het aantal sterfgeval-

len overtreft het aantal geboortes en jongeren trekken naar de stad op zoek 

naar meer perspectief. En als jongeren wegtrekken, zet ook de ooievaar koers 

richting stad in plaats van naar de plattelandsdorpen. 

Volgens het CBS neemt het aantal krimpregio’s tussen nu en 2020 behoorlijk 

toe. Met name Noordoost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en de Achterhoek 

krijgen daarmee te maken. Na 2020 verdubbelt die krimp nog eens, is de 

voorspelling. Het aantal inwoners in Nederland blijft wel stijgen, maar alleen 

in de grote steden. De belangrijkste bron van bevolkingsgroei wordt rond 

2030 de immigratie.

Belangrijk voor de plattelandsdorpen is om zich niet nu al bij een nederlaag 

als gevolg van krimp neer te leggen, maar zich hiertegen te wapenen. Het 

op peil houden van voorzieningen is een van de wapens om de leefbaar-

heid in plattelandsdorpen te stimuleren. In onze directe omgeving zijn we 

daar al hard mee bezig. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe multifunctionele 

accommodatie in Voor-Drempt, waarin zowel de school als het dorpshuis 

komt. Denk aan het in aanbouw zijnde Dorpshuis in Hummelo. Denk aan de 

plannen van HC’03 om een accommodatie neer te zetten waarvan meerdere 

verenigingen gebruik kunnen maken. Maar denk ook aan de groeperingen 

die streven naar het behoud van de basisschool in Hoog-Keppel. En aan het 

burgerinitiatief om een sport- en spelvoorziening als het Cruyff  Court voor 

Hummelo te behouden. 

De (gemeentelijke) politiek is verantwoordelijk voor de leefbaarheid en 

economische vitaliteit van haar gemeente. Dat betekent toekomstgerichte 

keuzes maken, zodat bijvoorbeeld een op alle leeftijdscategorieën afgestemd 

en betaalbaar huizenbestand gerealiseerd kan worden. Het gericht (extra) 

investeren in voorzieningen is en blijft noodzakelijk, opdat de plattelands-

dorpen in meerdere opzichten aantrekkelijk blijven als woon- en vestigings-

plaats. Meedenken van de inwoners is daarbij onontbeerlijk. Zij kennen het 

belang van goede voorzieningen en weten ook hoe sport en cultuur en het 

verenigingsleven in het algemeen bijdragen aan de vitaliteit van plattelands-

dorpen. Dan wonen mensen hier graag. 

De krimp kan hiermee niet worden tegengegaan, maar wel worden afge-

remd. 
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p r o f e s s i o n e l e  v o e d i n g  v o o r  d i e r e n

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

Zondagavond tien uur en buiten is het nog 30 graden Celsius. Hoe vaak maak je dat mee? Het is nu 

al de derde achtereenvolgende avond met zo’n tropische temperatuur. 

Na drie barbecues in één weekend wordt het nu echt tijd voor Sonja Bakker en me bezinnen op 

andere serieuze zaken. Er wordt namelijk een column van me verwacht en ik heb nogal de neiging 

dat uit te stellen en te wachten op inspiratie. En om helemaal eerlijk te zijn heeft de redactie mij dit 

keer al tweemaal om de tekst gevraagd. Vandaar dat ik nu achter mijn computer ben gekropen en 

wat steekwoorden noteer. Net op dat moment wandelen mijn ouders vrolijk binnen om een drankje 

te doen. Met enig schuldgevoel klap ik de laptop weer dicht en bied ze wat te drinken aan…

Op maandagochtend pak ik in een plakkerig warm kantoor in Arnhem-Zuid de draad weer op en 

heb ik inmiddels besloten het over de visie van onze club te hebben. Mijn collega, die het nodig 

vond om op de fi ets vanuit zijn woonplaats naar Arnhem te komen (een afstand van 70 km), wan-

delt binnen. De straaltjes zweet lopen van zijn lichaam. Uitslover! 

Maar nu laat ik me niet langer afl eiden.

Binnenkort zitten we met het bestuur bij elkaar om een start te maken met het ontwikkelen van een 

visie voor de komende drie tot vijf jaar. De visie die we als vereniging vijf jaar geleden vaststelden, 

loopt nog door tot 2013. Inmiddels is de wereld om ons heen, mede door de crisis, in rap tempo 

veranderd. Daarnaast zien we een aantal ontwikkelingen op ons afkomen, zoals vergrijzing en 

ontgroening alsook een zich terugtrekkende overheid. De eff ecten daarvan worden in verschillende 

voorbeelden al merkbaar. Denk bijvoorbeeld aan de privatisering van het clubgebouw vorig jaar, en 

de privatisering van de velden die eind van dit jaar zal worden afgerond. Ook wordt tijdens diverse 

bijeenkomsten van de KNVB er bij de clubbesturen op gehamerd een visie te ontwikkelen op 

teruglopende ledenaantallen als gevolg van de vergrijzing en een daling van het aantal geboortes 

in Oost-Nederland. Aanleiding genoeg dus om hier als bestuur mee aan de slag te gaan, zodat we 

straks ook naar onze leden toe een goed verhaal hebben hoe we dit de komende jaren met elkaar 

gaan doen. 

Een positieve ontwikkeling is dat onze vereniging ook dit jaar weer in staat was het ledenaantal op 

peil te houden. Zo hebben we dit seizoen weer een nieuw dameselftal in onze geledingen. Nu ben 

ik altijd blij met nieuwe elftallen, maar dames … daar ben ik gek op! 

Natuurlijk zijn er ook uitdagingen. Dan denk ik aan de noodzakelijke begeleiding in de jeugdafde-

ling. We zien al jaren hoe moeilijk het is om daar trainers en begeleiders voor te vinden. Als je de 

ambitie hebt om onze ‘Klaas-Jan Huntelaartjes in de dop’ een bepaald niveau mee te geven qua 

voetbalkwaliteiten, maar ook in gedrag, dan zul je daar een mouw aan moeten passen. Misschien 

moet je daarbij bijvoorbeeld wel meer gaan denken aan betaalde krachten. Allemaal ontwikkelin-

gen waarin we een koers moeten gaan bepalen. 

Over de faciliteiten hoeven we ons, zo schat ik in, de komende vijftien jaar niet druk te maken. We 

hebben een prachtige accommodatie, met schitterende nieuwe kleedkamers en ons nieuwe club-

gebouw wordt op korte termijn gerealiseerd. Als het even meezit, kunnen we komende november 

al met de sloop van het oude gebouw beginnen. In de nieuwbouwsituatie zullen we goed moeten 

kijken hoe we de bezetting van het gebouw gaan regelen. Meerdere partijen zullen gebruik gaan 

maken van de accommodatie en dan blijft het een uitdaging gemotiveerde vrijwilligers te vinden 

voor bijvoorbeeld de bardiensten. Overigens hoor ik dat dit bij meer verenigingen speelt. Ook daar 

zullen we een visie op moeten ontwikkelen.

Er is dus nog genoeg te doen. We kunnen hierbij ook alle hulp gebruiken. Ik zou het bijvoorbeeld 

mooi vinden als onze groep vrijwilligers wat meer wordt uitgebreid met mensen uit Hoog-Keppel, 

Laag-Keppel en Hummelo. Ook daar wonen volgens mij genoeg mensen die iets zouden willen 

doen, maar zich nog onvoldoende betrokken voelen bij HC’03. Ik snap dat ook, want ik weet dat de 

locatie daarbij een belemmering kan zijn, in kilometers of in beleving. En daarom blijft het belangrijk 

dat de huidige vrijwilligers in hun vrienden- en kennissenkring mensen enthousiasmeren voor de 

club en ze vragen er iets voor te doen. Zo’n mooie club in stand houden gaat immers niet zomaar.

Tot de volgende column. Ik begin er denk ik nu alvast aan…

Voor het in stand 

houden van 

onze mooie club 

zijn vrijwilligers 

hard nodig

Uitdaging genoeg



Forse krimp raakt straks 

de huizenmarkt 
‘Liever meer huizen met tuintje, dan appartementen’

Tekst en foto’s: Leo Tholhuijsen

Bron cijfermateriaal: provincie 

Gelderland en NVM

Burgemeester Vrijlandweg, Hoog-Keppel8
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Het is, zeggen deskundigen, eerder een soort stilte voor de 

storm. Het aantal inwoners in krimpgebieden neemt dan wel af – 

met soms negatieve gevolgen voor het voorzieningenniveau en 

het sociale leven – maar het aantal huishoudens is de afgelopen 

tien jaar nog toegenomen.  Dat is niet een ontwikkeling die van 

het ene op het andere jaar omslaat. En het zijn vooral de huis-

houdens die tellen als het om de woningmarkt gaat.

Daar komt nog bij dat de huidige economische crisis het ver-

wachte eff ect van de vergrijzing op de woningmarkt vertroebelt. 

Waar nu prijzen over de hele lijn met zo’n 20 tot 25 procent zijn 

gedaald  en huizen lang te koop staan, is dat eerst en vooral 

te wijten aan de economische crisis en in mindere mate al het 

gevolg van de bevolkingskrimp in de komende decennia.  

‘Maar hoe dan ook’, zegt Hans Hoogenkamp, ‘de krimp gaat 

vroeg of laat een prijsdrukkend eff ect hebben op de huizenprij-

zen. Een kwestie van minder vraag, dat is een economische wet-

matigheid. Of je daar als huiseigenaar van wakker moet liggen, 

kun je je afvragen. De daling schept ook kansen. Zo vind ik dat je 

er tegenaan moet kijken. Feitelijk ligt het nog wat complexer. De 

demografi sche verandering heeft niet alleen eff ect op aantallen 

woningen. Je moet ook kijken naar hoe het aanbod eruitziet. 

Kijkend naar de huidige  NVM-cijfers en naar hoe ik het gebied 

hier ken, dan is er sprake van te veel vrijstaande woningen en te 

weinig woningen voor senioren. Wie uit een vrijstaand huis met 

fl ink erf en tuin vandaan komt, is in veel gevallen niet op zijn plek 

in een appartement. Mensen die vrij woonden, moet je iets kun-

nen bieden dat daarmee in een lijn ligt. Zo iemand zou naar een 

kleiner huis met een tuintje moeten kunnen gaan. Alleen is het 

aanbod daarvan in ons woongebied te klein.’

Plattelandsappartementen
Hoogenkamp zou wel wat zien in nieuwe typen plattelandsap-

partementen  voor plattelandsgebieden als Drempt, Hummelo 

en Keppel. Daar waar het gemeentebestuur ook aanvragen 

voor woningsplitsing en nieuwbouw bij vrijkomende agrarische 

bedrijven niet meer honoreert, ziet Hoogenkamp juist mogelijk-

heden om voormalige boerenbedrijven zodanig te verbouwen 

dat het landelijke appartementen worden. ‘Nieuwe woonunits 

voor senioren op het platteland, commune-achtige eenheden 

met gezamenlijke of individuele moestuinen. Ik zeg niet dat het 

gemakkelijk is, mensen zijn ook op hun privacy gesteld, maar het 

kon voor het gebied waarin we hier zitten wel eens een goed 

alternatief zijn voor de appartementenblokken die je in Hengelo 

en Doesburg ziet verschijnen. In Doesburg zijn alweer bijna te 

veel appartementen.’ 

Een aardige gedachte, maar niet een die zomaar is uit te voeren. 

De voormalige boerderij aan de Veldweg zou er bijvoorbeeld qua 

omvang voor in aanmerking komen, maar dan is eerst wijziging 

De veranderende bevolkingsopbouw in Drempt, Hummelo 

en Keppel gaat grote gevolgen hebben voor de huizenmarkt. 

De ontwikkeling in de richting van én minder mensen én een 

gemiddeld oudere bevolking, gaat gepaard met een mismatch 

tussen beschikbare woningen en de behoefte. ‘Als ik kijk naar 

het huidige woningaanbod in de gemeente Bronckhorst, dan 

schrik ik daar wel van’, zegt Hans Hoogenkamp uit Voor-Drempt. 

Hij heeft een makelaarskantoor in Doesburg. ‘Er is behoefte 

aan betaalbare woningen: tussenwoningen, hoekwoningen, 

twee-onder-een-kapwoningen, al kom je dan al bij de duurdere 

woningen, en aan appartementen. Maar waarin is in Bronckhorst 

vooral het aanbod groot? Vrijstaande woningen en in mindere 

mate ook twee-onder-een-kapwoningen.’

Hoogenkamp pakt er de cijfers van de Nederlandse Vereniging 

van Makelaars (NVM) bij. Het aanbod aan vrijstaande woningen 

torent uit boven de andere categorieën. De cijfers hebben be-

trekking op de hele gemeente Bronckhorst, maar Hoogenkamp 

heeft er geen moeite mee ze te betrekken op alleen het westelijk 

deel van de gemeente: Drempt, Hummelo en Keppel. Hij vindt 

de verhouding in het aanbod verkeerd, teveel vrijstaand en te 

weinig voor senioren. ‘De woningmarkt is stroperig, loopt achter 

de feiten aan.’

Krimp met een kwart
Die feiten zijn: een krimp van de bevolking en vergrijzing. De 

cijfers liegen er niet om en zijn vrijwel onomstreden. Terwijl voor 

de bevolking van de hele provincie Gelderland tot aan 2040 nog 

wel enige groei wordt voorspeld, gelden voor de Achterhoek en 

meer specifi ek voor de gemeente Bronckhorst prognoses van 

krimp en vergrijzing. Er zou sprake zijn van een krimp met onge-

veer een kwart. De tabellen op pagina 13 maken de ontwikkeling 

zichtbaar: minder jeugdigen, meer ouderen. Straks zijn er in de 

gemeente twee keer meer 65-plussers en bijna drie keer meer 

75-plussers.

Binnen de Achterhoek blijkt Bronckhorst een van de gemeenten 

te zijn met de meeste krimp. In bijvoorbeeld Doetinchem zal 

ook sprake zijn van krimp als je kijkt naar 2040, maar de eerst-

komende 10 à 15 jaar blijft Doetinchem eerst nog groeien. In 

een gemeente als Aalten wordt voor de komende decennia 

uitgegaan van een nagenoeg stabiel inwonertal. In Bronckhorst 

daarentegen is de krimp al manifest. Reden voor het bestuur van 

Bronckhorst en van andere Achterhoekse gemeenten om al twee 

jaar alle woningbouwaanvragen in de ijskast te zetten.

Stilte voor de storm
Overigens zij vermeld dat er in woningmarkttermen strikt geno-

men tot op heden nog maar heel beperkt sprake is van krimp. 

Tot 2040 daalt de bevolking van Bronckhorst met bijna een kwart. Dat heeft eff ect op de woningmarkt: het aanbod 

neemt toe en de vraag wordt anders. Qua leefbaarheid is er geen reden te vrezen voor buitenlandse toestanden.

Beatrixlaan, Hummelo Monumentenweg, Hoog-Keppel
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lingsmogelijkheden tot uw persoonlijk uniek stuk. 

Slechts één ding hebben wij voor u bepaald: 

een briljant beeld en een perfect geluid. 

Nu exclusief bij uw Loewe-vakhandelaar.

nten.

Dealer_ConnectID_groen_NEW_ziggo_260x190_NL.indd   1 12/06/12   11:05

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

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

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

TIMMERWERKEN - VERBOUW - ONDERHOUD

BOUWONDERNEMING

M. LEISINK
Strengsche Veld 25

6996 DK Drempt

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

Maurice Leisink



van het bestemmingsplan nodig. En er zijn geen signalen dat het klimaat daarvoor 

gunstig is. Afgelopen juli was op de website van de gemeente Bronckhorst nog de 

volgende waarschuwing te lezen: ‘Grond kopen voor woningbouw? Informeer naar de 

bestemming! Wij hebben vernomen dat in Steenderen door marktpartijen gronden 

te koop worden aangeboden, waarop enkele tientallen woningen (uitbreidingsplan) 

gerealiseerd zouden kunnen worden. Dit zou in overeenstemming zijn met de plannen 

van de gemeente. Dit is onjuist!’

Maar ook al zou die ruimtelijke ordeningshobbel genomen zijn, dan rest nog de kwestie 

van de fi nanciering.  Hoogenkamp: ‘Projectontwikkelaars zijn er vooral in geïnteresseerd 

om op weinig vierkante meters veel woningen te bouwen.’

Geen Franse toestanden
De demografi sche ontwikkeling, de krimp en de vergrijzing, heeft een veel breder 

eff ect dan enkel op de toekomstige woningmarkt. De voorspellingen waren voor de 

gemeente Bronckhorst ook de basis voor de visie Toekomstbestendig Bronckhorst. 

Daarin gaat de gemeente uitgebreid in op de thema’s Zorg en welzijn, Kindvoorzienin-

gen, Accommodaties, Ruimte, Economie en Dienstverlening. Dat is nodig, maar tegelijk 

moet ook worden vastgesteld dan hier in Bronckhorst de krimp- en vergrijzingseff ecten 

niet die vormen gaat aannemen zoals in sommige gebieden in bijvoorbeeld Frankrijk. 

Volgens onderzoeksbureau Rigo voor woon-, werk en leefomgeving staat de leefbaar-

heid in de krimpregio’s niet direct op het spel. Weliswaar is het wel degelijk zo dat met 

een afnemende en vergrijzende bevolking ook het draagvlak voor (private en publieke) 

voorzieningen afneemt en verandert. Maar anders dan in sommige buitenlanden zijn 

er in Nederland nog geen bewijzen gevonden voor een bepaalde krimpspiraal die zich 

zou aandienen: bewoners trekken weg, het voorzieningenaanbod neemt af, waardoor 

nog meer bewoners vertrekken. En die bewijzen gaan ook niet gevonden worden, zo 

redeneert Rigo. Het bureau gaat ervan uit dat de krimpspiraal zich in Nederland niet 

zomaar gaat voordoen. ‘We hebben hier ons fi jnmazig netwerk van infrastructuur en de 

relatief korte afstanden tussen kernen.  Een supermarkt is in Nederland nooit verder weg 

dan vijftien minuten in de auto en dat is in andere landen wel anders.’

Als zich in Nederland het fenomeen van de krimpspiraal zou voordoen, dan moeten 

we volgens de planologen van Rigo eerder denken aan de echte uithoeken, zoals het 

noordoosten van Groningen, dan aan Drempt, Hummelo en Keppel gelegen in het 

westelijke gedeelte van de Achterhoek.

Gemeenten nauwelijks op de hoogte van plattelandswoning

Gemeenten zijn nauwelijks op de hoogte van de mogelijkheid om agrarische bedrijfswoningen aan te wijzen als plattelands-

woning. ‘Opmerkelijk’, zegt Arjan van der Waaij van NVM Agrarisch & Landelijk Vastgoed. 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) beaamt dat gemeenten nog niet weten hoe de wet te gaan toepassen. Zij 

zullen zich in eerste instantie houden aan de bestaande bestemmingsplannen.

Van der Waaij echter benadrukt dat ook individuele agrariërs een bestemmingsplanwijziging voor hun bedrijfswoning kunnen 

aanvragen. De NVM wil een lobby starten om de wetswijziging bij gemeenten onder de aandacht te brengen.

Sinds deze zomer is de Wet Plattelandswoning van kracht. De wet maakt het gemeenten gemakkelijker om boerderijen een 

woonbestemming te geven. De invoering van het wetsvoorstel heeft lang op zich laten wachten, maar creëert nu meer 

ruimte voor burgers en boeren. De boerderij houdt voor de wet het karakter van een bedrijfswoning, maar kan toch door 

iemand anders worden bewoond. Daardoor hoeven agrarische bedrijven in de omgeving niet bang te zijn voor klachten van 

omwonenden over overlast. 

Volgens de makelaars is er jarenlang onduidelijkheid geweest over plattelandswoningen en heeft dit bijgedragen aan de ver-

paupering van het platteland omdat deze woningen nauwelijks verkoopbaar waren. Met de aanname van de Wet Plattelands-

woning door de Eerste Kamer op 12 juli 2012 is er in ieder geval duidelijkheid gekomen.

Dorpsstraat, Laag-Keppel Dreef, Voor-Drempt Gildeweg, Voor-Drempt

Dorpsstraat, Laag-Keppel
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Dat wij goedkoop drukwerk kunnen 

aanbieden, dat wist u natuurlijk al. Maar 

wij doen meer. Zo verzorgen wij het 

ontwerp en de opmaak van dit magazine. 

Voor veel van onze klanten verzorgen 

wij dagelijks de ontwikkeling en opmaak 

van  folders, brochures of online reclame. 

We hebben altijd een creatief idee wat 

aansluit bij uw wensen.

Onze locatie in Zelhem beschikt over een 

fotostudio waar we naast portret- ook 

productfotografie kunnen aanbieden.

Of wilt u reclame op uw auto of pand 

met een passend ontwerp? Daarvoor 

kunt ook bij ons terecht.

Wilt u meer informatie over onze 

dienstverlening? Maak een afspraak en 

wij komen graag u bij op bezoek!

Burgemeester  Langmanweg 7A |  7021 BL  Zelhem |  088-044 22 22
www.druk werk vechter.n l  |  in fo@druk werk vechter.n l

dan a l leen druk werk
Meer
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Prognoses bevolkingsopbouw gemeente Bronckhorst

Leeftijd     2010    2015     2020    2025    2030    2035    2040

0-14     6.476    5.444    4.396    3.948    3.779    3.686    3.540

15-24     3.785    3.801    3.531    3.076    2.419    2.135    2.072

25-39     5.148    4.156    4.147    4.049    4.160    3.848    3.424

40-54     9.088    8.396    6.834    5.455    4.528    4.581    4.641

55-64     5.730    5.938    6.377    6.385    5.571    4.267    3.460

65-74     4.050    4.873    5.296    5.514    5.921    5.915    5.156

75+     3.327    3.649    4.168    4.928    5.474    5.914    6.376

Totaal   37.604  36.257  34.749  33.355  31.852  30.346  28.669

Totale bevolking neemt af, wel 
meer ouderen

Prognoses bevolkingsopbouw gemeente Bronckhorst in %

Leeftijd   2010  2015  2020  2025  2030  2035     2040

0-14      17    15    13    12    12    12    12

15-24      10    10    10      9      8      7      7

25-39      14    11    12    12    13    13    12

40-54      24    23    20    16    14    15    16

55-64      15    16    18    19    17    14    12

65-74      11    13    15    17    19    19    18

75+       9    10    12    15    17    19    22

Totaal   100  100  100  100  100  100  100

Prognoses bevolkingsopbouw gemeente Bronckhorst

Leeftijd   2010  2015  2020  2025  2030  2035  2040

65-plussers  19,6  23,5  27,2  31,3  35,8  39,0  40,2

75-plussers    8,8  10,1  12,0  14,8  17,2  19,5  22,2

BRON: Bevolkingsprognoses provincie Gelderland 2010, Verwachte bevolkingsontwik-

keling tot 2040.

De bevolkingsprognoses voor de gemeente Bronckhorst laten een geleidelijke, maar zekere daling van het 

aantal inwoners zien. In een plaats als Doetinchem wordt de krimp in 2040 aanvankelijk nog voorafgegaan 

door een lichte groei van het inwonertal.

Dorpsstraat, Laag-Keppel

Kruijsakker, Achter-Drempt

Monumentenweg, Hoog-Keppel

Rijksweg, Hoog-Keppel

Zomerweg, Achter-Drempt

Piek in aanbod vrijstaande huizen
Aanbod van woningen in de gemeente Bronckhorst 
periode augustus 2010 – juli 2012

Toelichting: in de afgelopen jaren is de omvang van het aanbod landelijk gezien 
met meer dan 40% gegroeid. Deze trend is reeds zichtbaar vanaf 2003, maar is 
in de laatste jaren versterkt door de kredietcrisis. Meest te koop staand woning 
type: vrijstaande woningen.

De Hessencombinatie | september 2012 13



14

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!

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

wooNMoDE EN 
zoNwERiNGSPECiALiSt
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Er ging het nodige water door de Rijn voordat begin juli 

de seinen op groen sprongen. De bouw van de nieuwe 

fusieschool waarin de Gildeschool uit Voor-Drempt en de 

Sint Willibrordusschool uit Achter-Drempt samengaan, kan 

beginnen. Begin 2013 gaat de eerste spade de grond in. In 

de periode van augustus tot en met december 2012 worden 

de bouwvoorbereidingen getroff en. Pal achter de huidige 

Gildeschool aan de Kerkstraat in Voor-Drempt komt het nieuwe, 

multifunctionele gebouw. Een gebouw met een school, een 

dorpshuis en kinderopvangfaciliteiten, ook wel Kulturhus 

genoemd.

Sinds de bekendmaking van de defi nitieve bouw zijn er artist 

impressions van het nieuwe gebouw vrijgegeven. Architect 

Jorissen Simonetti uit Doetinchem tekende het gebouw, de 

bouw zelf zal worden uitgevoerd door Wam & Van Duren uit 

Winterswijk. Het Winterswijkse bouwbedrijf kreeg de opdracht 

op basis van engineering and build constructie onder leiding 

van de gemeente Bronckhorst. Andere betrokkenen zijn: 

ingenieursbureau F. Wiggers uit Varsseveld, NABR uit Enschede, 

Dusseldorp uit Lichtenvoorde en WSI installatiegroep, eveneens 

uit Lichtenvoorde.

Het nieuwe gebouw wordt ruim vijftig meter breed en bijna 

veertig meter lang. Met eigen ruimtes voor de school, het 

dorpshuis en gemeenschappelijke ruimtes. Het schoolgedeelte 

bestaat uit twee etages. Elke etage, een zogehete leerplein, 

bestaat uit vier grote lokalen en aanpalende ruimtes. Het 

dorpshuis bestaat uit één laag, totaal zo’n vierhonderd vierkante 

Zo ziet de nieuwe school 

en het Kulturhus in 

Drempt eruit

Zomer 2013 moet fusieschool Drempt klaar zijn

De subsidiekogel is door de kerk. De bouw van de nieuwe school en het Kulturhus in 

Voor-Drempt kan beginnen. Volgend jaar zomer moet de school klaar zijn, enkele 

maanden later gevolgd door het Kulturhus, de opvolger van dorpshuis ’t Gildehöfke- 

Tremethe.

Tekst: Richard Kok

Beeldmateriaal: Jorissen Simonetti
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Bar-Resto ,,De IJsselwaard’’
Uniek stukje paradijs op het water!

Party boot

Henk T
eunisse

n

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

Restauratie / renovatie
Binnen- en buitenwerk

Wandafwerking
Beglazing, enkel en isolerend

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



‘Begin 2013 gaat 

de eerste spade 

de grond in’

meter oppervlakte. Een stuk minder dan de ongeveer 650 

vierkante meter oppervlakte, die het huidige dorpshuis beslaat. 

De school en dorpshuis kunnen straks van elkaars ruimtes 

gebruikmaken. Op die manier hopen ze elkaar te ondersteunen 

en wordt zo effi  ciënt mogelijk gebruikgemaakt van de 

mogelijkheden.

Gedurende de bouw van de nieuwe multifunctionele 

accommodatie blijven de huidige gebouwen zoals de scholen 

en het dorpshuis gewoon in gebruik. Pas als de scholieren 

aan het begin van het schooljaar 2013-2014 verhuizen, zal de 

sloophamer in actie komen. 

De betrokkenen van het dorpshuis denken dat na de oplevering 

van de school er nog ‘enkele maanden’ nodig zijn om het 

dorpshuis in te richten. Het wordt casco opgeleverd en er 

moeten nog enkele noten worden gekraakt wat betreft interieur 

en kleurstelling. De gedachten gaan uit naar een bruine kroeg, 

maar men dient ook rekening te houden met andere functies 

zoals een koffi  etafel rond een uitvaart. 

De woning die in de huidige situatie vast zit aan de Gildeschool, 

wordt losgekoppeld en komt als vrijstaande woning in de 

nieuwe ruimtelijke situatie te staan. De ruimte waar het huidige 

dorpshuis staat, pal tegenover de school, wordt opnieuw 

ingevuld met parkeerplaatsen en mogelijk als dorpsplein. 

In de nieuwe accommodatie krijgt iedere functie (school, 

kinderopvang en dorpshuis) een eigen ingang. Daarnaast 

komt er in het Kulturhus een bowlingbaan, bestaande uit 

twee banen en wordt nagedacht over het oprichten van een 

bowlingvereniging om zo nog meer loop te krijgen in het 

Kulturhus.
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E&S
De beste kwaliteit voor een scherpe prijs!

ALTIJD VAKKUNDIG VERRASSEND VEELZIJDIG

Zonwering * Rolluiken * Garagedeuren

Somfy besturing & draadloos alarmsysteem * Veranda-overkapping * Raamdecoratie 

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

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

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

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

Gasthuisstraat 20
6981 CS  Doesburg
Tel: 0313-472778

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

9.00 tot 18.00
9.00 tot 18.00
9.00 tot 18.00
9.00 tot 18.00
9.00 tot 17.00
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Tip van de notaris

Tekst: Jeroen te Lindert

Foto: Wim van Hof

Medio maart 2010 werd in het programma Radar aandacht besteed 

aan het Successierecht (thans Erfbelasting) dat verschuldigd kan zijn, 

direct bij het overlijden van de eerste van twee partners. Als nationaal 

redmiddel werd daarbij de Tweetrapsmaking voorgesteld. 

Toen ik de volgende ochtend op kantoor verscheen, was ons ant-

woordapparaat inmiddels vol en de drie maanden daarna hebben 

we niets anders meer gedaan dan hierover besprekingen voeren. 

Goed voor de handel zult u zeggen, ware het niet dat een gesprek 

over uw testament bij ons in beginsel altijd kosteloos is. Daarnaast 

leidde slechts een beperkt deel van de gesprekken daadwerkelijk tot 

een nieuw testament, omdat in mijn ogen in lang niet alle gevallen 

de tweetrapsmaking zinvol of zelfs gewenst is.

Omdat wij nog altijd met vragen hierover worden geconfron-

teerd (en na mijn juridisch volstrekt zinloze bijdrage van de 

vorige keer), lijkt het mij goed in deze uitgave uiteen te zetten 

hoe deze Tweetrapsmaking werkt. 

Maar hoe leg ik in één pagina het huidige erfrecht uit, het fi scale 

probleem daarbij en vervolgens de werking van de tweetraps-

making. Aan de hand van een voorbeeld zal ik een ultrakorte 

poging doen.  

Uitgangspunt is een huwelijk in gemeenschap van goederen, 

twee kinderen en geen testament. Het probleem speelt echter 

op gelijke wijze als er wel een testament is, in de vorm van het 

veelal gemaakte ‘langstlevende-testament’.  

In het huidige erfrecht gaat bij het overlijden van vader alles in 

eigendom naar moeder, die een schuld krijgt aan ieder van de 

kinderen ter grootte van hun erfdeel, dat pas opeisbaar is na 

haar overlijden. Stel, de nalatenschap bedraagt 150.000 euro, dan 

krijgt moeder een schuld aan elk van de kinderen, groot 50.000 

euro. Moeder heeft een vrijstelling van ruim 600.000 euro. De kin-

deren echter maar van 19.000 euro. In de uitzending van Radar 

werd nog even de indruk gewekt dat de kinderen dus Erfbelas-

ting betalen over deze 50.000 euro (minus 19.000 euro), maar dat 

is niet helemaal waar. De fi scus zegt namelijk dat de vorderingen 

van de kinderen geen 50.000 euro waard zijn, omdat deze nu 

nog niet worden uitgekeerd. Als ik een vordering krijg op een 

langstlevende ouder maakt het wel degelijk uit of deze langstle-

vende 35 of 95 jaar is! Ook de fi scus vindt het niet leuk als vader 

op al té jonge vrouwen viel. Daar zijn dus tabellen voor. Stel, 

moeder is op dat moment 80 jaar, dan zit er op de vordering van 

de kinderen een waardedruk van 24%. Ofwel, de vorderingen 

hebben (fi scaal) een waarde van 38.000 euro. Dit betekent dat 

van de notaris

De Tweetrapsmaking

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.

de kinderen 10% Erfbelasting verschuldigd zijn over 19.000 euro 

(38.000 minus 19.000) = 1900 euro. Voor twee kinderen samen 

dus 3800 euro.

Deze Erfbelasting moet worden voorgeschoten door de langstle-

vende, hetgeen dus betekent dat moeder zelf ruim 500.000 euro 

aan vrijstelling onbenut laat, maar toch moet betalen. Namelijk 

de 3.800 euro over de delen van de kinderen. 

Is dat niet te voorkomen? Jawel, stel vader benoemt moeder ge-

woon tot enig erfgenaam, dan betalen zij niets. Maar, als moeder 

vervolgens overlijdt, vererft alles ineens naar de kinderen en zijn 

zij dubbel de sigaar. 

Wat doet nu de Tweetrapsmaking? Allereerst wordt in het 

testament moeder tot enig erfgenaam benoemd. Dit betekent 

dat er geen Erfbelasting verschuldigd is bij het eerste overlijden, 

want moeder heeft genoeg vrijstelling en de kinderen krijgen 

niets. Vader bepaalt daarnaast echter: hetgeen overblijft van mijn 

nalatenschap bij het overlijden van moeder, moet naar mijn kin-

deren. ‘Het gaat tóch wel naar de kinderen’, zult u zeggen. Maar 

in dit geval erven de kinderen rechtstreeks van vader. Kortom: 

bij het overlijden van moeder ontstaan twee nalatenschappen, 

de nalatenschap van moeder zelf en hetgeen nog resteert uit de 

nalatenschap van vader. 

Het grote voordeel daarbij is dat de kinderen betalen over twee 

nalatenschappen in plaats van één, hetgeen door het progres-

sieve tarief veel voordeliger is, én ze krijgen ook twee keer hun 

vrijstelling van ruim 19.000 euro per kind. Dit zorgt ervoor dat 

over het algemeen bij het tweede overlijden niet méér Erfbe-

lasting verschuldigd is dan bij het wettelijke systeem. Maar het 

grote voordeel zit ‘m er natuurlijk in dat bij het eerste overlijden 

helemaal géén Erfbelasting betaald hoeft te worden. Bovendien 

zijn er nog genoeg mogelijkheden om na het overlijden van 

vader te proberen ook de heffi  ng bij de tweede nalatenschap te 

voorkomen, maar dat reikt hier te ver. 

Laat u echter niet allemaal direct een tweetrapsmaking aan-

meten. In lang niet alle gevallen is dit noodzakelijk. Soms zelfs 

ronduit onverstandig. Belangrijk is wel erover na te denken en 

het risico te onderkennen. 

Gelukkig kunt u zich bij ons ook nu nog altijd kosteloos laten 

voorlichten. U krijgt er zelfs nog koffi  e bij, met een koekje. Na dit 

alles lijkt het me nog puur een kwestie van tijd totdat men hier 

verschijnt met Radar’s warme douche … 
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Nieuwe hoofdtrainer 

André Simmelink (51) is de nieuwe trainer van HC’03. Na tweeënhalf jaar clubloos te zijn geweest, pakt 

Simmelink bij HC’03 de draad weer op. Hij wil het eerste elftal stabieler maken, maar bovenal wil hij 

plezier hebben. ‘En daar past HC met zijn nuchtere, betrouwbare mensen prima bij.’

André Simmelink 
gaat voor stabiliteit

‘ I k  p a s  p r i m a  b i j  d e  n u c h t e r e ,

Tekst: Richard Kok

Foto’s: Geert-Jan Kettelarij
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Nadat Theo van Londen eind vorig jaar bekend maakte te 

stoppen als hoofdtrainer van HC’03 kwam Simmelink in beeld 

als opvolger. Als oud-trainer van H en K waren er hier en daar 

nog wat contacten binnen HC’03 en dat resulteerde tot een 

aanstelling vanaf seizoen 2012-2013. ‘Vijftien jaar lang ben ik 

trainer geweest, totdat ik tweeënhalf jaar geleden ben gestopt. 

Als trainer ben je altijd met het spel bezig. Wedstrijden en 

trainingen voorbereiden, uitvoeren en analyseren. Het mentale 

aspect daarbij is het zwaarste. De tweeënhalf jaar, dat ik clubloos 

was, heb ik gebruikt om een beetje tot mezelf te komen. Lekker 

een weekendje weg, voor mijn werk een maand naar het 

buitenland. Dat soort dingen. Dat kan niet als je trainer ben. Maar 

ik merkte dat het trainersbloed kruipt waar het niet gaan kan, 

en van het een komt het ander. Er hebben wel eens wat clubs 

geïnformeerd, maar daar ben ik niet op ingegaan.’

Bij HC’03 begon het toch weer te kriebelen voor Simmelink. 

Vooral door de sfeer binnen de club. ‘Bij HC lopen nuchtere, 

betrouwbare mensen. Daar wil ik mee werken. Het eerste 

elftal heb ik een paar keer zien spelen. Het is een heel jonge 

en leergierige groep met een aardig niveau. De ambities en 

faciliteiten zijn goed. De club leeft. Het is zeker geen ingeslapen 

dorpsclub. De kleedkamers zijn prachtig en daar komt straks 

ook nog een mooi clubgebouw bij. Alles ziet er goed en 

veelbelovend uit bij HC.’

Simmelink wil eerst en vooral de spelersgroep goed leren 

kennen en aanvoelen. ‘Wat hebben we in huis, wat willen we 

en wat hebben we ervoor over? Daarbij gaat het niet alleen om 

wat je wilt, maar gaat het erom wat je ervoor over hebt. Daarna 

worden pas doelstellingen geformuleerd en afgestemd met 

de spelersgroep. Een van de doelstellingen moet altijd zijn om 

beter te gaan voetballen. Als je beter gaat voetballen, dan komen 

andere dingen vanzelf. De afgelopen twee jaar heeft HC’03 de 

nacompetitie gehaald en zit dus tegen een promotie naar een 

hogere klasse aan. Op termijn wil HC’03 een stabiele derdeklasser 

worden. Dit seizoen krijgen we te maken met een versterkte 

promotieregeling. Maar voor deze aspecten is wel een stabiele 

basis nodig.’

Werken met afspraken is voor Simmelink essentieel in zijn manier 

van aanpak. ‘Een man een man, een woord een woord. Ik houd 

van duidelijkheid. Niet de ene keer naar links gaan en de andere 

keer naar rechts. Spelers moeten weten waar ze aan toe zijn. Op 

dinsdagavond train ik met een licht accent op het conditionele 

vlak. Volgens de trainingsmethode van Raymond Verheijen. 

De donderdagavond train ik meer op tactische en technische 

aspecten, met veel positiespellen.’

Nieuw voor Simmelink en voor HC’03 is dat de hoofdtrainer 

met een van buitenaf aangetrokken assistent gaat werken. 

Oud-HC’03-speler Pim van Campen assisteert Simmelink tijdens 

trainingen en wedstrijden. ‘Ik ken Pim al heel lang, onder andere 

van H en K. Hij was een goede voetballer en heeft de nodige 

ervaring. Pim is net als ik onderwijzer en wil zich nu ontwikkelen 

in het trainersvak. Hij heeft veel voetbaltechnisch en tactisch 

inzicht. Hij draait volop mee bij trainingen en wedstrijden en 

wordt beschouwd als een volwaardige trainer/coach.’

Simmelink begon in 1997 zijn trainerscarrière bij Oeken. In 1999 

kwam hij bij H en K terecht, waarmee hij in 2000 kampioen werd 

in de zesde klasse. Daarna volgden vier jaar v.v. Doetinchem, 

gevolgd door een seizoen Ulftse Boys. Simmelink klom verder 

op en verkaste naar de toenmalige tweede klasser S.V. Grol. Daar 

werd hij ontslagen nadat enkele ervaren spelers zich negatief 

uitlieten over de trainer. Vervolgens tekende hij bij het grote SDV 

Barneveld. Daar stapte hij op na gebrek aan vertrouwen van het 

bestuur. Bij DZC’68 trainde hij daarna op interim basis, toen daar 

de huidige trainer opzij werd gezet. In korte tijd zette Simmelink 

het ontspoorde DZC’68 weer op de rails, waarna AZSV hem 

contracteerde. Maar in Aalten liep het niet zoals gehoopt en 

verwacht, en volgde ontslag. 

Van kroonprins van het Achterhoekse trainersgilde naar een 

periode met tegenslagen en frustraties. Simmelink: ‘Ik wil daar 

niet teveel aan terugdenken. Het is niet prettig als je weg moet. 

De laatste clubs waarvoor ik werkte, zorgden voor een mentale 

tik. Daarom heb ik ook twee jaar niets gedaan. Maar ik heb ook 

dingen geleerd. Ik zal niet meer in dezelfde valkuilen stappen. 

Ik kijk vooruit en had na de eerste training bij HC’03 een gevoel 

van: o ja, zo leuk was het altijd. Ik ben gewoon heel benieuwd of 

we een goed team kunnen maken. De vorige trainer heeft goed 

werk geleverd en ik wil daar graag op voortborduren.’

Als trainer van H en K baarde Simmelink opzien door tijdens 

wedstrijden strak in het pak zijn team te coachen. Of hij dit jaar 

weer in pak langs het veld staat, weet hij nog niet. ‘Heb ik nog 

geen seconde over nagedacht. Ik vind wel dat je er altijd netjes 

uit moet zien. Maar als het een pak wordt, dan wordt het toch 

eerst een bezoekje brengen aan Piet Zoomers.’

Bij deze clubs was André Simmelink hoofdtrainer:

1997-1999: vv Oeken

1999-2001: H en K (2000 kampioen 6e klasse)

2001-2004: v.v. Doetinchem

2005-2006: Ulftse Boys

2006-2007: S.V. Grol

2007-2008: SDV Barneveld en DZC’68

2009-2010: AZSV

Simmelink 

b e t r o u w b a r e  m e n s e n  v a n  H C ’ 0 3 ’



Gietijzeren radiatoren en 

authentiek schakelmateriaal 

bij

De sfeer van 

toen met het 

comfort van nu



advertorial

Bij binnenkomst moet je oppassen niet overdonderd te 

worden door de veelheid aan mogelijkheden en materialen 

voor bijzonder wonen die Ryan’s biedt. Met de opmerkelijke 

collectie tegels voor vloer en wand hebben Robbert en 

Ryanne al naam gemaakt. Net als voor keukens en interieur, 

badkamers en sanitair weten liefhebbers de winkel aan de 

Rijksweg in Laag-Keppel te vinden.

Het is altijd inspirerend even rond te neuzen en dan 

ontdek je al snel nieuwe aanwinsten. Bijvoorbeeld 

onder de vensterbank, waar een klassieke, gedetailleerd 

afgewerkte gietijzeren radiator de aandacht trekt. Het 

verwarmingselement lijkt rechtstreeks afkomstig uit het begin 

van de vorige eeuw.

Langgezochte aanwinst

Het is een klassieke reproductie, afkomstig uit 

België. Ze passen naadloos in het bijzondere 

aanbod dat is te vinden in de showroom van 

Ryan’s in Laag-Keppel. Waar in sommige interieurs 

de moderne sierradiatoren helemaal op hun 

plek zijn zal voor veel liefhebbers de klassieke 

schoonheid van de modellen uit het begin van de 

vorige eeuw de langgezochte aanwinst zijn.

De ontwerper heeft zich voor de diverse modellen 

laten inspireren door oude catalogi. Fraaie 

bloemmotieven en gedetailleerde, gladde afwerking 

onderstrepen de topkwaliteit van de radiatoren.

Stralingswarmte

Met de gietijzeren radiatoren geniet je in huis van 

stralingswarmte, vergelijkbaar met de warmte die je voelt van 

de zon. Dat voelt veel aangenamer dan de convectiewarmte 

van de meeste moderne verwarmingsinstallaties.

Ryan’s heeft vier modellen van de nostalgische 

verwarmingselementen opgenomen in het assortiment. 

Afhankelijk van de ruimte en de benodigde 

verwarmingscapaciteit kan de lengte van de radiatoren 

worden aangepast. De elementen bestaan uit een aantal 

leden, dat kan worden uitgebreid. De kleur kan door de klant 

zelf worden bepaald, alle kleuren in de RAL-kleurenwaaier 

kunnen worden gekozen.

Bakelieten schakelaar

Heb je dan de keuken, badkamer of zitkamer geheel in sfeer 

en met de uitstraling die je voor ogen had, dan ontbreekt 

er toch iets. Het licht aandoen met zo’n strakke, moderne 

schakelaar, dat kan echt niet. Vroeger, bij oma thuis, had je 

nog van die zwarte bakelieten schakelaars. Dat zou er bij 

passen!

Ze zijn weer terug, en bij Ryan’s verkrijgbaar! De 

wipschakelaar, draaischakelaar en ander schakelmateriaal 

van bakeliet, duroplast of porselein. De reproducties van 

schakelmateriaal uit de jaren dertig voldoet aan alle eisen en 

ze zijn er als inbouw- en opbouwelementen.

Tijdloze elegantie

“Het gaat niet alleen om de nostalgische waarde”, zegt 

Robbert over klassieke radiatoren en schakel-elementen. “We 

worden overspoeld met massaproducten. Hier heb je de kans 

te kiezen voor tijdloze elegantie, die net die extra waarde aan 

het interieur geeft.” 

Het complete aanbod aan schakelmateriaal is gekoppeld 

aan de webshop van Ryan’s, zodat kiezen en kopen zelfs 

kan zonder naar Laag-Keppel af te reizen. Maar dan mis je 

natuurlijk wel de gelegenheid om even rond te neuzen en 

goede ideeën op te doen.

Ryan’s

Rijksweg 85,
6998 AG  Laag-Keppel
T: 0314-383302
I: www.ryans.nl
E: info@ryans.nl
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De Oude IJssel is een zijrivier van de Gelderse IJssel. De Oude 

IJssel begint bij Raesfeld in Duitsland en mondt bij Doesburg 

uit in de Gelderse IJssel. De Oude IJssel is ongeveer 80 km lang 

en voert het (regen)water af van het stroomgebied in Duitsland 

en de Achterhoek. Dit is een gebied van ongeveer 120.000 

hectare. Daarnaast is de rivier ook belangrijk voor economie 

(scheepvaart), natuur en recreatie.

De Oude IJssel bruist als nooit tevoren. Niet door watervervuiling, integendeel. De rivier is de laatste jaren steeds 

schoner geworden. De zijtak van de Gelderse IJssel stroomt als een levensader door de Achterhoek en Liemers; van 

essentieel belang voor natuur, recreatie, economie en leefbaarheid. Op het traject Doetinchem-Doesburg is de laatste 

jaren fl ink gewerkt. Wat is er nu veranderd en wat kunt u nog verwachten?

Meer waterplezier

De Oude IJssel is prachtig, zowel vanaf het land als vanaf het 

water. Vanaf dit voorjaar kan iedereen er nog meer van genieten. 

Behalve dat de rivier er mooier uitziet met zijn natuurlijke 

oevers, kunt u van Doesburg tot Ulft langs de Oude IJssel 

fi etsen of wandelen. Het nieuwe fi etspad is opgenomen in het 

zogenaamde fi etsknooppuntensysteem. Bij landgoed Mulra 

(Hoog-Keppel) en bij kasteel Keppel (Laag-Keppel) wijkt de route 

Oude IJssel, spr

Tekst: Minke Huurnink, Waterschap Rijn en IJssel

Foto’s: Wim van Hof
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ude IJssel, springlevend!
van de rivier. De natuur op deze terreinen is aangewezen als 

stiltegebied. Omdat recreatie hier de natuur te veel zou verstoren 

loopt het fi etspad in een lus om deze natuurgebieden heen.

Ook de pleziervaart gaat erop vooruit. Waterschap Rijn en IJssel 

verruimde de bedieningstijden. Bruggen en sluizen op de Oude 

IJssel worden nu ook op zon- en feestdagen bediend. Tussen 

Doesburg en Doetinchem zijn negen aan- en afmeersteigers 

aangelegd.  

Voor de vissers zijn verbeterde visstekken aangelegd op het 

wedstrijdtraject ’de Schapenwei’ ter hoogte van landgoed Mulra.

Geschikt voor dieren

De Oude IJssel werkt niet alleen als een magneet op mensen. 

Ook voor dieren en planten is de rivier erg belangrijk. De Oude 

IJssel is ingericht voor die soorten die sterk afhankelijk zijn van de 

rivier zoals de winde (vissoort). Voor bepaalde delen van de Oude 

IJssel is gekozen voor een combinatie met een inrichting voor 

andere dieren (das, rietzanger). Deze twee zijn de meest kritische 

van hun soort. Als bijvoorbeeld de winde en de rietzanger er 

voor kunnen komen, dan is de rivier ook geschikt voor vele 

andere vissen en vogels. In de praktijk betekent dit dat er langs 

de Oude IJssel onder andere ondiepe geulen, poelen en natte/

drassige situaties worden gecreëerd en dat er bij de aanwezige 

stuwen en sluizen vistrappen worden aangelegd.

Andere dieren worden natuurlijk niet vergeten. De otter heeft 

bijvoorbeeld zijn intrede gedaan. Aan de Wehlsedijk (Eldrik) 

en langs de Barend Ubbinkweg (Doesburg) zijn otterpassages 

aangelegd om te voorkomen dat de otters doodgereden 

worden in het verkeer.
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Anno 1879

Advies voor uw 
onderhouds- en/of

restauratieplan

Erkend
Restauratie Bouwbedrijf

Vakmanschap - passend bij uw wensen

Zelhemseweg 14 - 6999 DN Hummelo - Tel. 0314 381248
www.devrieshummelo.nl - info@devrieshummelo.nl

Nieuwbouw modern Nieuwbouw karakteristiek Restauratiewerk

BOUWEN
modern - karakteristiek - historisch

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

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

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

A.M.S.
REGIOVERHUUR
HUMMELO

061110 8885

VERHUUR &
VERKOOP
STEIGERS



U kunt op internet uw eigen fi etsroute (langs de Oude IJssel) 

uitstippelen. http://fi etsknooppunt.routeplanner.nl/html/achter-

hoek/.

In de zomermaanden kunt u tussen Doesburg en Doetinchem 

(en eventueel weer terug) een rondvaart maken met de ’Knapzak’. 

De ’Knapzak’ is een historisch binnenvaartschip dat u op woensdag 

en zaterdag laat genieten van rust en natuur op de Oude IJssel. 

Informatie en inlichtingen via VVV Doesburg.

Tot eind september kunt in de weekenden meevaren met 

rondvaartboot ‘de Iesselganger’. Deze vaart tussen Ulft en Gaanderen. 

Meer informatie en reserveren via VVV Oude IJsselstreek.

Meer informatie over de activiteiten van Waterschap Rijn en IJssel 

vindt u op www.wrij.nl.

TIPS
•

•

•

•

Springen via stapstenen

De poelen, geulen en natte weilanden langs de Oude IJssel 

noemen we stapstenen. Dieren en planten hebben meerdere of 

grote natuurgebieden nodig om te kunnen overleven. Tijdens 

hun zoektocht naar voedsel en geschikte verblijf- en rustplaatsen 

of bij de verspreiding van zaden komen ze allerlei obstakels 

tegen. Wegen, bebouwing, stuwen en gemalen versnipperen 

de natuur in Nederland. Om deze stukjes natuur met elkaar 

te verbinden worden op verschillende plaatsen Ecologische 

Verbindingszones (EVZ) aangelegd. Zo’n zone bestaat uit een 

serie stapstenen ofwel kleine natuurgebiedjes. Planten en dieren 

kunnen dan als het ware via deze stapstenen naar een ander 

natuurgebied ‘springen’. De (natte) stapstenen langs de Oude 

IJssel zijn te vinden bij o.a. de Wijnbergse Loopgraaf, Eldrikse 

Kwelsloot (Eldrik) en op landgoed Mulra. 

Ook de mens profi teert van deze stapstenen. Op deze plekken 

houden we in perioden met veel regen het water langer vast. 

Als het water in de rivier dan weer langzaam daalt, lopen deze 

stapstenen weer langzaam ‘leeg’. Zo beperken we wateroverlast 

benedenstrooms. 

Flauwe oevers en schoon water

Grote delen van de oevers van de Oude IJssel en de 

watergangen die erop uitkomen (Eldrikse Kwelsloot en de 

kwelsloot tussen Laag-Keppel en Drempt) zijn op natuurlijke 

wijze ingericht. Dat wil zeggen dat ze minder steil zijn. Zo 

ontstaat meer variatie in stroomsnelheid en maken we het 

planten en dieren in en om het water zo gemakkelijk mogelijk 

om er te leven. In de ondiepe waterstrook kunnen planten 

groeien en dieren vinden er bescherming en voedsel. Veel 

waterplanten hebben een zuiverende werking. Behalve een 

mooiere oever levert het dus ook nog schoon water op. 

Depot Drempt

Vlakbij Drempt ligt de voormalige ontgrondingplas die sinds 

2004 gebruikt wordt voor het bergen van vervuilde baggerspecie 

uit de Oude IJssel en andere delen van Nederland. Volgens de 

planning zal het depot in 2015 volgestort zijn. Daarna wordt het 

depot afgedekt met een laag klei. De plek van het depot wordt 

daarna ingericht als open water en riet en zal dienst gaan doen 

als stapsteen.

Is dat dan niet gevaarlijk, die vervuilde bagger? Nee, het grindgat 

is, voordat er bagger in werd gestort, bedekt met een dikke 

laag klei. Dit zorgt ervoor dat de verontreiniging niet in het 

grondwater komt. Het depot is dus eigenlijk een gesloten kom 

met een deksel. Planten en dieren (en recreanten) die gebruik 

gaan maken van deze stapsteen hebben hier geen last van.   

En verder?

Het werk langs de Oude IJssel tussen Doesburg en Doetinchem 

is klaar; op de inrichting van de stapsteen bij ‘het gat van 

Drempt’ na. Bij Terborg is onlangs sluis- en stuwcomplex De Pol 

opengesteld voor wandelaars en fi etsers. Tot 2014 staan nog 

vispassages en stapstenen op de planning bij het Waalse Water, 

bij Engbergen en bij de Aa-strang (Voorst). Ook wordt nog voor 

2014 een fi etspad aangelegd op het traject van Ulft tot Anholt/

Bocholt, zodat u dan van Doesburg tot Duitsland langs de Oude 

IJssel kunt fi etsen. 

De Oude IJssel van de bron bij Raesfeld tot Doesburg (afbeelding Waterschap Rijn en IJssel)
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GROTE  OCCASIONSHOW  

ZATERDAG 29 & ZONDAG 30 SEPTEMBER 

van 10 – 18 uur                               
Uitgebreid assortiment auto’s

Zeer scherpe prijzen

Diverse merken, modellen, prijsklassen 

BIJ AANKOOP VAN EEN 

AUTO VANAF € 4.500,-

AFLEVERING MET HET

* AUTOSHOWPAKKET

* AFLEVERINGSBEURT

* NIEUWE A.P.K.

* NATIONALE AUTOPAS

* 6 MAAND BOVAG GARANTIEPAS

* 1 JAAR MOBILITEITSGARANTIE
Verder maakt iedereen die een auto koopt tijdens de show 

kans op een prijs van € 200.000,- (1/5 staatsloten)

Voor kinderen tot 12 jaar is er een ballonwedstrijd.

Zondag 30 sept. is er in Hummelo tevens een rommelmarkt.

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

info@autobedrijfoverbeek.nl 

Sfeervol dineren

Henry en Olga van Rooy
“De Bonte Hond”
roggestraat 8
6981 BK Doesburg
info@de-bonte-hond.nl
www.de-bonte-hond.nl
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Een rampnacht voor Hummelo
70 jaar geleden, 14 juli 1942

Sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog op 3 septem-

ber 1939 kende de Nederlandse bevolking de gevaren van de 

luchtoorlog. Naarmate de oorlog langer duurde, namen die 

gevaren alleen maar toe. De Engelse luchtmacht (Royal Air Force) 

werd sterker en sterker en stuurde elke nacht weer meer bom-

menwerpers naar Duitsland om door middel van bombardemen-

ten te proberen het moreel van de Duitse bevolking te breken. 

In de nacht van 13 op 14 juli 1942 stuurde het Britse Bomber 

Command (bombardementscommando) 194 bommenwerpers 

(13 Lancasters, 33 Halifaxes, 139 Wellingtons en 9 Stirlings) naar 

de Duitse industriestad Duisburg, gelegen in het Ruhrgebied. 

Het plan van Bomber Command was om de oorlogsindustrie in 

Duisburg hard te treffen met nachtelijke bombardementen en 

daarmee de productie van o.a. staal stil te leggen. Deze nacht 

draaide de aanval op Duisburg uit op een mislukking. Door 

slecht weer, elektrische stormen en ijzige koude op vlieghoogte 

kwamen veel bommenwerpers in de problemen. Veel bommen 

vielen buiten het industriecentrum van Duisburg. In Duisburg 

werden elf huizen vernietigd en 68 zwaar beschadigd; zeventien 

mensen kwamen hierbij om. Op de heen- en terugweg naar 

Duisburg kregen de bommenwerpers ook te maken met Duitse 

nachtjagers en afweergeschut. Zes bommenwerpers werden 

neergeschoten en in Engeland verongelukten er ook nog eens 

vier. In totaal kwamen 40 geallieerde vliegers in die nacht om het 

leven.

Hummelo

Ook in Hummelo gaat de aanval op Duisburg niet onopgemerkt 

voorbij. Mevrouw Westerbeek van Eerten vertelt hierover het vol-

gende: ‘De heele nacht zoemden de vliegtuigen weer. Door het open 

raam zag ik groote lichtplekken in de richting Duitschland, die op 

uitgebreide branden wezen. Telkens trilden de ruiten, er werd zwaar 

gebombardeerd. Plotseling met donderend geraas een vliegtuig 

heel laag over het dorp en op hetzelfde oogenblik een ontzaglijke 

slag, zoo erg, dat vrijwel iedereen dacht dat het op hun eigen huis 

was. Ik ook. Er gebeurde echter niets, maar de vraag van ons allen 

was: waar?’ Het is dan half twee in de nacht en even later wordt 

die vraag beantwoord als dokter Westerbeek van Eerten een 

telefoontje krijgt met de mededeling dat de bom was ingesla-

gen 4 meter voor boerderij de ‘Stokhorst’, even buiten het dorp 

Hummelo aan de weg naar Zutphen. Een tweede bom slaat 100 

meter achter de boerderij ‘Priesterinkhof’ in.

In het verslag van de kerkenraad van Hummelo lezen we het vol-

gende: ‘Bij een luchtgevecht tussen een Engelsche bommenwerper 

en een Duitse jager werden twee zware brisantbommen afgeworpen. 

Eén viel in de weide achter ’Priesterinkhof’, de ander voor het voorhuis 

van de ’Stokhorst’. ’Priesterinkhof’ had alleen zware materiële schade. 

De ’Stokhorst’ werd weggevaagd en het hele gezin, man, vrouw en 

vier kinderen, kwam om. Als door een wonder Gods werden knecht 

en dienstbode gespaard.’

De gevolgen van de bominslag voor de ‘Stokhorst’ zijn verschrik-

kelijk. Het gehele woonhuis is ingestort en even later ontstaat er 

brand. De boerderij brandt tot de grond toe af. De hele familie 

Teerink, man, vrouw en vier kinderen, komt om het leven. In de 

omgeving is er veel schade aan gebouwen. Als door een wonder 

slagen de 24-jarige pluimveeknecht Everhardus Antonius Eliesen 

(vanaf 1 mei 1942 in dienst) en de 19-jarige dienstmeid Hermina 

Johanna Lijftogt erin om ongedeerd uit de puinhopen van de 

boerderij te komen. Hun geluk was dat ze in het achterhuis 

sliepen!

Boerderij de ‘Stokhorst’ stond even buiten het dorp Hummelo 

aan de Zutphenseweg. De uitrit van de ‘Stokhorst’ lag iets voor 

de splitsing Zutphenseweg/Spalderkampseweg. Nu 70 jaar later 

herinneren enkele bomen midden in het land ons nog aan de 

plaats waar vroeger de ‘Stokhorst’ stond. Eén bom afgeworpen 

door een in nood verkerende Britse bommenwerper zorgt ervoor 

dat boerderij de ‘Stokhorst’ ophoudt te bestaan. In noodgeval-

len mochten Britse bommenwerperbemanningen bommen 

afgooien boven onbewoond gebied en boven water. Aangezien 

heel Nederland verduisterd was, wist de bemanning van deze 

bommenwerper niet of het zich boven bewoond of onbewoond 

Het aantal inwoners van Hummelo en Keppel dat de Tweede Wereldoorlog zelf heeft meegemaakt wordt steeds kleiner. Gebruik-

maken van de herinneringen van deze nu vaak hoogbejaarde mensen wordt dan ook steeds moeilijker; als ze al niet overleden 

zijn. Dit geldt ook voor de twee personen die in 1942 een van de meest dramatische gebeurtenissen in ons woongebied overleef-

den. Doordat de impact van de ramp zo groot was voor deze kleine gemeenschap werd hier echter nog vele jaren over gespro-

ken. Maar dat is natuurlijk heel wat anders dan gedetailleerde herinneringen. Uit archieven, publicaties en een dagboek kon toch 

het navolgende verslag worden samengesteld. 

Een luchtfoto uit 1928 met links de Stokhorst, rechts kasteel Enghuizen met Tuinhuis en Jagershuis (foto KLM Aerocarto)

Tekst: Karl Lusink

Foto’s: Collectie Karl Lusink, KLM Aerocarto en Wim van Hof
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DORPSSTRAAT  14-16      STEENDEREN

1200 m2 Winkelplezier 750 m2 Parkeerruimte

Steenderen

www.degoudenkarperhummelo.nl

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

Hotel RestaurantCafé

welkom@degoudenkarperhummelo.nl

lunchen  -  dineren  -  vergaderen  -  logeren  -  arrangementen

 
 

 

 

 

onderdeel van:

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

geregeld vanuit De Gouden Leeuw Groep 



gebied bevond. De ramp in Hummelo is hen dan ook niet aan te 

rekenen. Het luchtoffensief van de ‘vrije wereld’ tegen een misda-

dig regime had die nacht fatale gevolgen voor de familie Teerink!

In één klap werd boerderij de ‘Stokhorst’ met haar sympathieke 

bewoners weggevaagd. Het gezin Teerink bestond uit: vader 

C.G.J. Teerink (42 jaar) en moeder B.H. Teerink-Schieven (35 jaar).

Zij trouwden op 14 juni 1927 en er werden vier kinderen gebo-

ren: Johanna (14 jaar), Dina (12 jaar), Marina (10 jaar) en Carel 

Gerrit Jan (7 jaar).

Op woensdag 15 juli om kwart voor acht ’s avonds wordt er een 

speciale kerkdienst gehouden voor de slachtoffers van deze 

ontzettende ramp. De dienst wordt geleid door dominee Goed-

hart en dominee Barkey Wolf. Hoe groot de impact is geweest 

voor de kleine dorpsgemeenschap van Hummelo blijkt wel uit 

het feit dat de kerk afgeladen vol is. De kerkenraad schrijft dan 

ook in haar verslag: ‘Nimmer is onze kerk zo vol geweest als op 

woensdagavond 15 juli.’

Op vrijdag 17 juli om 1 uur ’s middags wordt de familie Teerink 

onder overweldigende belangstelling begraven op het kerkhof 

in Hummelo. Hier rusten ze nu nog.

De luchtoorlog

Weer had de luchtoorlog zijn tol geëist. Nadat in de nacht van 1 

op 2 oktober 1940 een Engelse bommenwerper was neergestort 

bij boerderij de ‘Balen’, waarbij de vijfkoppige bemanning om 

het leven kwam, was dit de tweede schokkende gebeurtenis 

voor het dorp Hummelo. Helaas zou het in ons land niet bij twee 

keer blijven. Neerstortende vliegtuigen, beschietingen, bom-

bardementen, etc. eisten een hoge tol onder de Nederlandse 

bevolking en geallieerd en Duits luchtmachtpersoneel. 

Duizenden burgers kwamen om evenals duizenden piloten, 

De familie Teerink (collectie Karl Lusink)

Het graf van de familie Teerink (collectie Karl Lusink)

Wellington bommenwerpers van de Royal Air Force ingezet op Duisburg

schutters, navigators, bommenrichters en boordwerktuigkundi-

gen in de vliegtuigen. De luchtoorlog boven ons land was één 

van de bloedigste aspecten van de Tweede Wereldoorlog.

Enkele bomen vormen de stille getuigen waar ooit de ‘Stokhorst’ heeft gestaan (foto Wim van Hof )

Bronnen:

Gemeentearchief Hummelo en Keppel; Verslag kerkenraad Hummelo; 

Er op of er onder, door W.P. Nederkoorn en G.J.B. Stork, 1946, blz. 400; 

The Bomber Command War Diaries, door Martin Middlebrook en 

Chriss Everitt, 1985; Dagboek mevrouw Westerbeek van Eerten, 

Hummelo; Rouwkaart familie Teerink; Archief Karl Lusink, Drempt.
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Tim Schuitema: 
een scheidsrechter 

met ambitie

Tim Schuitema werd geboren in Zevenaar en 

heeft,  door de werkzaamheden van zijn ouders, op 

verschillende plaatsen in Nederland gewoond.

Inmiddels woont hij alweer vier jaar aan de Kerk-

straat in Drempt en zit in het laatste jaar vwo van 

het Rietveld Lyceum in Doetinchem.

Tekst: Johan Volkers

Foto’s: Wim van Hof
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Je bent 15 jaar, een enthousiaste voetballer en lid van HC ‘03 en toch besluit je op een dag te stoppen met 

voetballen om je te bekwamen in het scheidsrechtersvak. Deze niet alledaagse verandering in het uitoefe-

nen van een hobby komt  op naam van de nu 17-jarige Tim Schuitema.

Hoe is het allemaal begonnen?

‘Toen ik 10 jaar was, liep ik al met gele en rode kaarten op een 

trapveldje. Je zou dus kunnen zeggen dat ik me al heel vroeg 

aangetrokken voelde tot het scheidrechtersvak. Een jaar of twee 

geleden nodigde mijn toenmalige gymleraar  een Nederlandse 

topscheidsrechter (Kevin Blom) uit op school en toen ik daarna in 

het kader van een maatschappelijke stage een cursus scheids-

rechter kon volgen,  raakte  ik helemaal in de ban van mijn nieu-

we hobby. Naast het volgen van de nodige theorielessen, mocht 

ik ook een paar wedstrijden fl uiten en het resultaat was volgens 

de begeleider zo goed dat ik me daarna meteen heb ingeschre-

ven voor de basisopleiding scheidsrechter in Doetinchem. Vanaf 

september 2010 heb ik toen 9x 3 uur theorielessen gevolgd over 

spelregelkennis en 1x een wedstrijd gevlagd en 1x een wedstrijd 

gefl oten. Omdat de toets een positief resultaat had, was ik vanaf 

dat moment offi  cieel scheidsrechter van de KNVB. Sindsdien fl uit 

ik vrijwel elke zaterdag wedstrijden van junioren – hoofdzakelijk 

in Gelderland.’

Momenteel zit Tim in een selectiegroep van talentvolle scheids-

rechters die vier bijeenkomsten volgen waarin aandacht wordt 

besteed aan de volgende facetten:

- spelregelkennis: deze wordt voortdurend getoetst

- fysieke training: om zo dicht mogelijk bij een situatie te staan is 

een goede conditie vereist 

- mediatraining: ‘Hierin word je o.a. geleerd dat je altijd eerlijk 

moet zijn, ook als een genomen beslissing niet correct blijkt 

te zijn. Bovendien moet je elke kans aangrijpen om het vak te 

promoten.’  (‘Zoals nu dus’, zegt hij gevat!) 

De rapporten van de wedstrijden die Tim fl uit, bepalen het 

niveau waarop hij wordt ingedeeld en zo is Tim dus elke zaterdag 

te vinden bij wedstrijden van afwisselend C, B, en A jeugdelftal-

len. De leeftijd van deze spelers varieert van 13 tot 18 jaar en 

voorlopig gaat Tim zich richten op wedstrijden in deze catego-

rieën.

Regelmatig wordt Tim ook gevraagd om wedstrijden van De 

Graafschap-jeugd te fl uiten. Zo heeft hij al kennis gemaakt met 

o.a. de B-jeugd van FC Utrecht en de C-jeugd van FC Twente. 

Opvallend daarbij vindt Tim dat er altijd een hele leuke sfeer is bij 

deze wedstrijden.

Hoe ziet een wedstrijddag voor jou eruit? 

Zijn antwoord is als die van een professionele scheidsrechter: 

‘Zo’n drie weken van tevoren weet ik online welke wedstrijd 

voor mij is. De aanvangstijd is meestal tussen 13.00 en 15.00 uur. 

‘s Ochtends kijk ik altijd even naar de ranglijst en daaruit kan ik 

vaak al afl eiden wat voor soort wedstrijd het zou kunnen worden 

(weinig of groot krachtsverschil). Navraag bij collega’s leert me of 

er sprake is van bijzondere situaties (wat voor een soort trainer, 

grensrechter, enz.). Welke shirts hebben de teams? Zelf kan ik kie-

zen uit acht verschillende kleuren en ik zorg ervoor dat mijn kleur 

altijd anders is dan die van de spelende teams. Omdat ik altijd 

een uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig ben, moet ik 

op tijd m’n tas inpakken (met daarin: kleding, schoenen, fl uiten, 

horloge, gele en rode kaarten, notitieblok voor het noteren van 

doelpunten, wissels en de kaarten die je geeft, een tossmunt).

Aangekomen bij de club, maak ik altijd even een praatje met 

één van de bestuursleden bij wie ik me moet melden. Daarna 

worden de passen van de spelers met behulp van de computer 

gecontroleerd. Vervolgens kleed ik me om en doe een warming-

up, controleer de doelnetten, de hoekvlaggen en de bal, en over-

leg met de grensrechters welke zaken ik belangrijk vind. Tot slot 

roep ik de aanvoerders bij elkaar en wordt via de toss bepaald 

wie de speelhelft mag kiezen en wie de aftrap gaat verrichten.’

Nu we goed op dreef zijn, ben ik natuurlijk ook heel benieuwd 

naar de manier waarop Tim een wedstrijd denkt te moeten 

leiden. Al gauw blijkt dat hij daar een uitgesproken mening 

over heeft en raak ik steeds meer onder de indruk van de wijze 

waarop hij dat weet te verwoorden. Ook hierin komt de top-

scheidsrechter in spe naar voren.

Je maakt me heel benieuwd naar jouw wijze van leiding 

geven in een wedstrijd

‘Tijdens de wedstrijd zijn er verschillende fases, waarin je in 

eerste instantie de teams leert kennen. Ik vind ‘t belangrijk dat 

je vanaf het begin duidelijk de grenzen aangeeft. Daarna zoek 

je naar een balans tussen ingrijpen en het spel laten doorgaan, 

afhankelijk van de manier waarop de spelers ermee omgaan. 

Het grijze gebied is het interpreteren van de spelregels. De toe-

passing hiervan bepaalt welk soort scheidsrechter jij bent.’ 

Hoe pas je dit allemaal toe en wat is jouw stijl daarbij? 

‘Mijn stijl is losser, iets meer toelaten, waarbij ik liever niet boven 

de spelers wil staan. 

Ik probeer er samen met de spelers een leuke wedstrijd van te 

maken. Het liefst houd ik de kaarten op zak en praat ik met de 

spelers. Ook humor is een goed middel om een wedstrijd positief 

te laten verlopen. Verder is het belangrijk dat je goed rechtop 

loopt. Je moet je goed presenteren. Een scheidsrechter is pas 

goed als hij niet opvalt.  Natuurlijk treed ik streng op als het moet 

en probeer daarin consequent te zijn... Maar ik moet ook toege-

ven dat dit alles me niet altijd lukt.’

Wat doe je in zo’n situatie?

‘Ik vind dat ik wel goed tegen kritiek kan. Tenminste, ik doe alsof 

ik er goed tegen kan! Als kritiek me wel wat doet, laat ik het niet 

merken, want dan lopen ze (fi guurlijk) over je heen.’

Tot slot nog een aantal korte vragen.

Wat vind je het allerleukste aan het fl uiten van 

wedstrijden?

‘Ik vind het fi jn leiding te geven en te ontdekken op welke ma-

nier je dat het beste kunt doen.’  

Wie is jouw voorbeeld? 

‘Dat is Björn Kuipers. Ik vind hem een persoonlijkheid in het veld 

en hij presenteert zich heel goed.’

Wat is jouw ambitie? 

‘Ik wil een zo hoog mogelijk niveau bereiken en als het kan 

betaald voetbal. Maar eerst komt de studie en daarnaast het 

scheidsrechteren. Later zie ik wel of ik echt scheidsrechter wil 

worden.’

De paar uur zijn omgevlogen en eigenlijk is ‘t jammer dat we 

het gesprek moeten beëindigen, omdat Tim een afspraak bij de 

kapper heeft. Het was buitengewoon plezierig om te praten met 

iemand die met zoveel passie kan praten over zijn hobby en dit 

ook zo goed onder woorden kan brengen. Compliment Tim!

, op 



Pony’s kappen met veel 

persoonlijke aandacht

Twee totaal verschillende beroepen, maar met 100% dezelfde benadering: persoon-

lijke aandacht staat voorop. En dat voel je meteen als je het erf van kapster Linda 

Larink-Tiemessen en hoefsmid Bertram Larink oprijdt. Je voelt direct de gastvrijheid, 

de vriendelijkheid én dat ze van hun vak houden.



Bertram en Linda bewonen een prachtige boerderij onder de 

kerktoren van Voor-Drempt, samen met hun zoontjes Jimmy 

(4) en Tiemo (bijna 4 maanden). Naast de boerderij staat het 

pronkstuk van Bertram: De schuur waarin Linda haar kapsa-

lon LiLa Hairdesign heeft en Bertram de opslag

voor zijn hoefsmederij. 

Druk?

Een echtpaar met elk een eigen zaak én twee kleine 

kinderen? Dan denk je al snel: druk, druk, druk! Linda en 

Bertram kijken er anders tegenaan. ‘Ach, wij zijn nogal 

gemakkelijk’, zegt Linda. ‘We vinden het allebei ook heel 

erg leuk. We houden van gezelligheid en mensen.’

Uitje

Dát is dan ook precies wat hun beide zaken tot een suc-

ces maakt. Zowel bij Linda als Bertram staat de persoon-

lijke aandacht voorop. Linda: ‘Ik heb een persoonlijke 

band met mijn klanten. Ze komen bij mij thuis en ik neem 

écht de tijd voor ze. Dat kan in zo’n eenmanszaak.  Ik 

begin meestal met een adviesgesprek. Daarna was ik het 

haar en geef ik een ontspannende hoofdhuidmassage.  

De meeste klanten zien de kapper dan ook als een uitje.’

Waardevol

Ook voor Bertram staat het contact met zijn klanten 

voorop. ‘Een loodgieter komt misschien maar één keer 

per jaar bij de mensen thuis. Ik kom steeds weer terug om 

de paarden te beslaan of te bekappen. Ik ken de klant en 

ben bezig met hun waardevolle dier. Weet je: service is 

niet in geld uit te drukken. Als je af en toe iets extra’s doet 

voor de klant, dan word je gewaardeerd.’

Plezier

Dat Bertram met hart en ziel van zijn werk houdt, is aan 

hem te zien. Hij straalt als hij erover praat. ‘Ik wist van 

kinds af aan dat ik hoefsmid wilde worden. Ik heb er dan 

ook geen dag spijt van gehad. Elke dag ga ik met plezier 

met de mobiele smederij op weg.’

Niet voor mietjes

Hoefsmid is wel een zwaar vak: altijd krom staan om de 

paardenvoeten op te tillen en werken bij weer en wind. 

Bertram: ‘Nee, het is geen vak voor mietjes. Maar als 

s kappen met veel 

je jezelf in acht neemt, door bijvoorbeeld je spullen te 

organiseren zodat je ze niet te veel hoeft te tillen en niet 

in tocht en regen gaat staan, kan je het lang volhouden.’ 

Naast het gewone hoefsmeden heeft Bertram zich ook 

gespecialiseerd in het vak als instructeur voor andere 

hoefsmeden in opleiding. En hij werkt samen met die-

renartsen als paarden problemen hebben, die met het 

hoefbeslag opgelost kunnen worden.

Grootste uitdaging

Ook Linda heeft veel liefde voor haar vak.  In het kap-

persvak draait het allemaal om mode en die verandert 

snel. Linda volgt de haarmode dan ook op de voet via 

trainingen en cursussen. Maar de grootste uitdaging is om 

bij elke klant weer een kapsel te vinden waar hij of zij zich 

helemaal lekker bij voelt. En waar de klant thuis ook iets 

mee kan.  ‘Je haar moet niet alleen goed zitten als je net 

van de kapper komt. Door simpele tips en trucs te geven 

zorg ik dat een klant het haar ook thuis goed in model kan 

houden.  Een goede kleur en stylingproducten kunnen 

een kapsel daarbij versterken.’ Dat deze aanpak werkt  

blijkt wel uit het groeiend aantal klanten. Linda: ‘Aan 

reclame doe ik bijna niet. Alleen mond-tot-mondreclame, 

en dat is de beste!’

LiLa Hairdesign en Bertram Hoefsmederij in een notendop

Lila Hairdesign

Sinds: 2010

Adres: Kerkplein 2,

6996 AD Drempt

Telefoon: 06 15340643

Website: www.lilahairdesign.nl

Openingstijden: kijk voor actuele 

openingstijden op de website.

Bertram Hoefsmederij

Sinds: 1998

Komt aan huis 

Telefoon: 06 53768662

advertorial
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naar Steef

Dorpsstraat 1

6999 AA Hummelo

T  0314 - 380707

M  06 - 30407672

E  info@ff naarsteef.nl

I   www.ff naarsteef.nl

Het adres voor feesten,

partijen en catering!

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

Uw huid in deskundige handen

• All-round Schoonheidsspecialiste  • Nagelstyliste

• Kleurenconsulente  • Acne Specialiste

Dineke Pelgrom werkt met de producten van:

In de Rosel Heim producten wordt gewerkt met werkstoffen zoals die 

van nature in de huid voorkomen.

Dit betekent dat ze:

- Probleemloos door de huid worden opgenomen en verwerkt

- Effectief zijn

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

Dit maakt dat zelfs bij de meest gevoelige en problematische huidtypen 

fantastische resultaten worden bereikt.

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

Dineke Pelgrom • Tel: 0313-479002 

Hulsevoortseweg 7 • 6996 DG Drempt 

info@dinekepelgrom.nl • www.dinekepelgrom.nl

www.grootzande.nl   rijksweg 122  6999EB Hummelo
0314-381247    info@kampeerboerderijgrootzande.nl

school- sportkampen, familiereünie,
bruiloft, kookworkshop of verjaardag

V o o r  o n v e r g e t e l i j k e  m o m e n t e n

Studio:

Burgemeester Langmanweg 7A

7021 BL Zelhem

erik.hendriksen@oogmerkreclame.nl

www.oogmerkreclame.nl

+31 6 146 253 88

P o r t r e t -  e n  r e c l a m e f o t o g r a f i e
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Het eerste onderwijs in Hoog-Keppel

De dorpskerk van Hoog-Keppel, gewijd aan de apostelen Petrus 

en Paulus, is in 1310 al in het dorp aanwezig en wordt in 1392 

fors uitgebreid. Uiteindelijk zelfs tot een kerk met ongeveer 25 

vicarieën (altaren). Er zijn dan naast een pastoor ongeveer tien 

priesters actief in en rond kerk en pastorie. Het is zeer aanneme-

lijk dat deze priesters de bevolking hebben geïnformeerd over 

kerkelijke zaken, maar daarnaast zal er zeker ook een begin zijn 

gemaakt met de eerste beginselen van het lezen en schrijven 

voor de lokale bevolking. Dit onderricht zal mogelijk hebben 

plaatsgehad in de grote wehme (pastorie) die er toen was.

In 1652 vinden we de eerste aanduiding van officieel onderwijs 

in Hoog-Keppel. Arent van Hagen is dan koster en schoolmees-

ter. In 1683 wordt hij geassisteerd door zijn zoon Gerrit. Gerrit 

zal hem ook opvolgen en uiteindelijk tot zijn overlijden in 1727 

schoolmeester te Hoog-Keppel zijn. Door de strijd om zijn 

erfenis weten we dat hij ook de eigenaar is van het kosters- 

annex schoolmeestershuis.

Van Hagens opvolger Johannes te Boekhorst bouwt een nieuw 

schoolmeestershuis in 1733. Door vertrek naar elders verkoopt 

hij dit in 1737 aan kerkmeester Wassink. Het is niet bekend waar 

deze kosterswoningen precies hebben gestaan. In 1764 is er 

weer sprake van de bouw van een kosterswoning annex school-

huis. Hiervan weten we dat het gaat om het nog bestaande huis 

De dorpsschool in Hoog-Keppel 
omstreeks 1910

Groeten uit …

Wie Hoog-Keppel binnenrijdt, wordt altijd weer geraakt door de bijzondere sfeer en intimiteit 

van de Burgemeester van Panhuysbrink. Een nog steeds herkenbaar dorpsplein met wellicht 

de laatste overgebleven brinkvorm in de Achterhoek. Het is alsof de tijd heeft stilgestaan. 

Niets is echter minder waar. Op de foto’s zien we de dorpskerk, met links daarvan het dub-

bele huis waar jarenlang de families Surenbroek en Nijman woonden. Op de plaats waar 

we thans het Kerkhuis vinden, zien we achter de leilinden de voormalige dorpsschool van 

Hoog-Keppel omstreeks 1910. De tweede foto dateert van ongeveer 1950; de leilinden zijn in 

de tweede wereldoorlog omgehakt.

De Hoog-Keppelse dorpsschool 

met leilinden omstreeks 1910

Tekst: Rinus G.M. Rabeling

Foto’s: collectie Rinus G.M. Rabeling 

en Wim van Hof
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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

-

Hengelo

Vordenseweg 84

7255 LE Hengelo Gld

0575-46 16 22 
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Ambachtelijk ijs sinds 1997
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200 smaken op maat
diverse ijskarren
rondleidingen

www.ijsvandesteenoven.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)
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Zoover Recommended by visitors 2012

Het restaurant en de brasserie van Hotel Doesburg aan de IJssel betekent

genieten van Achterhoekse gastvrijheid in een schitterende entourage. 

‘Sfeervol (wild)eten aan de IJssel’
met een prachtig uitzicht over de Veluwezoom

Wij laten de historie herleven door traditionele (streek)producten op een eigentijdse wijze te gebruiken. 
Vanaf 12 oktober a.s. staat het wild weer op de kaart. 

Braambergseweg 2
 6996 AL  Drempt 

0313 475434
info@k2wielers.nl
www.k2wielers.nl
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Of u nu op zoek bent naar een scooter om uw 

boodschappen te doen, of om naar uw werk te

rijden, met ruime keuze aan scooters is u 

slagingskans meer dan groot! 

Ook voor onderhoud en reparatie hoeft 

is verhuisd!is verhuisd!
Of u nu op zoek bent naar een scooter om uw 

boodschappen te doen, of om naar uw werk teOf u nu op zoek bent naar een scooter om uw boodschappten te doen, of om naar uw werk te 

rijden, met ruime keuze aan scooters is u slagingskans meer dan groot!

Ook voor onderhoud en reparatie hoeft u niet verder weg. 

Wij staan voor u klaar.

Wij zijn verhuisd naar een nieuwe locatie.

Dus kom nu langs bij K2wielers, de agm A1 store bij u in de buurt.
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De Hoog-Keppelse dorpsschool omstreeks 1950.

aan de Van Panhuysbrink 7 en 9, rechts naast de latere school. 

We moeten ervan uitgaan dat in het begin wordt les gegeven in 

de pastorie of in de kerk. Omstreeks 1670 wordt er een negen pa-

gina’s groot bestek en een begroting gemaakt voor waarschijnlijk 

de eerste ‘echte’ school van Hoog-Keppel. De exacte plek van dit 

schooltje weten we niet, wel lezen we dat voor de bouw een 

deel van de muur rond het kerkhof moet worden afgebroken.

De school van 1828

De hiervoor genoemde school van circa 1670 wordt ongeveer 

150 jaar later vervangen door de school van de bijgaande foto’s. 

Aanleiding hiertoe is het jaarverslag van de gemeente. Hierin 

wordt vermeld: ‘De school te Hoog Keppel bevind zich echter in een 

deerlijke vervallene staat en behoeft noodzakelijk reparatiën of om 

beter te zeggen moedt volstrekt geheel vernieuwd worden.’

De burgemeester dient een verzoek in bij de Gouverneur voor 

een subsidie uit het Provinciaal Fonds. Het antwoord van de 

Gouverneur is gunstig: de Koning geeft toestemming om de 

gemeente Hummelo en Keppel ƒ 400,-- subsidie te verlenen 

voor een nieuwe school. Het Provinciaal Fonds schenkt ƒ 300,--. 

De gemeente betaalt het restant van de ƒ 1174,-- bouwkosten. 

Er komt nog ruim ƒ 200,-- bij voor kachels, zonneschermen, 

borden en inrichting.

De school komt naast de kosterswoning van 1764. De ruimte 

voor de school, het deel dat later vaak Schoolplein wordt ge-

noemd, is nog ruim 100 jaar in gebruik als roggeland.

Op januari 1828 wordt de school officieel geopend door Meester 

Donck. Jacob Jan Donck is in 1820 als onderwijzer benoemd en 

blijft dit tot zijn overlijden in 1871.

De nieuwe school is een grote vooruitgang. Dit blijkt ook uit een 

verslag van de ‘Inspecteur van het derde district‘ in 1835. ‘Hoog 

Keppel. Hier is het lokaal nieuw en fraai; de schoolmeubelen zijn 

insgelijks. Het onderwijs scheen ook niets te wenschen over te 

laten. Het zingen was zuiver en welluidend; het lezen aange-

naam; het schrijven bevallig; de getalleer naar Pestalozzi. Doch 

het getal leerlingen bedraagt niet meer dan 50 en het inkomen 

des bekwamen onderwijzers is ontoereikend voor zijn levenson-

derhoud. Hij ging hieronder gebukt.’

Vanaf het begin heeft de school een groot lokaal, met ongeveer 

50 kinderen, verdeeld over 6 klassen. In 1883 is de situatie geheel 

anders. Er zijn dan bijna 120 kinderen. Er wordt daarom een tus-

senwand geplaatst. Zo ontstaan twee lokalen voor zes klassen. In 

1880 is reeds een tweede onderwijzer benoemd.

Het einde van het schoolgebouw

Voor veel lezers wellicht nog bekend is meester Van den Berg. 

H.A.J. van den Berg werd in 1926 onderwijzer in Hummelo 

en werd op 16 mei 1928 benoemd tot hoofdonderwijzer in 

Hoog-Keppel. In de herinneringen van meester Van den Berg 

lezen we dat al voor de Tweede Wereldoorlog (1938) de grote 

noodzaak wordt vastgesteld van een nieuw schoolgebouw te 

Hoog-Keppel. In 1939 is zelfs sprake van eventuele opheffing van 

de school. Van den Berg kiest mede daarom in 1940 voor een 

benoeming tot hoofd van de nieuwe school in Drempt. Hoog-

Keppel blijft uiteindelijk toch bestaan, maar over nieuwbouw 

wordt voorlopig niet meer gesproken.

In 1953 komt een en ander eindelijk weer onder de aandacht 

van de autoriteiten. Op 14 april 1953 komt meester Van den Berg 

weer terug als hoofd van de school in Hoog-Keppel. Er worden 

nu eindelijk concrete plannen gemaakt voor het bouwen van 

een nieuwe school. Na ‘veel papieren rompslomp en geharrewar’ 

wordt op 30 juni 1954 de eerste steen gelegd voor de nieuwe 

school aan de Zandstraat (nu Monumentenweg). De officiële 

opening vindt plaats op maandag 17 januari 1955.

De dan inmiddels ‘oude’ school, met de daarachter gelegen gym-

zaal, wordt kort hierna afgebroken. Deze gymzaal wordt in de 

Tweede Wereldoorlog gebruikt als distributiekantoor en daarna 

voor korte tijd geschikt gemaakt voor bewoning. Enige tijd na de 

afbraak wordt op deze plek het Kerkhuis gebouwd.



De Keppelse Golfclub: 
een sympathieke club en een mooi  visitek

Tekst: Maaike Harkink

Foto’s: Harold Pelgrom
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Het is damesmiddag op de Keppelse Golfclub. Terwijl we met 

een glas koud water in het zonnetje zitten, komen er met enige 

regelmaat dames aanlopen die vriendelijk begroet worden 

door Ruud Enter, secretaris van de club. ‘Dag Kiek, lekkere dag 

om te spelen!’ Ons kent ons bij de Keppelse Golfclub en dat er 

hier een gezellige sfeer hangt, is goed te merken. Enter: ‘We zijn 

een club voor de leden. Aan commercie doen we niet veel. Het 

belangrijkste is voor ons dat de leden veel kunnen spelen, dat de 

clubwedstrijden goed bezocht worden en de zelfwerkzaamheid 

van de club. Onze 21 commissies van vrijwilligers houden de

boel hier draaiende.’ 

Historie

De Keppelse Golfclub kent een rijke historie. De club is in 1926 

opgericht onder de naam ‘Golfclub het Enghuizen’ en bestaat 

dus inmiddels al meer dan 85 jaar. De oprichters waren: mr. J.P. 

Coops, M.C. gravin van Rechteren Limpurg, geboren baronesse 

van Heeckeren van Enghuizen, F.E.C. van der Hardt Aberson, mr. 

Ch. C. Beelaerts van Emminchoven, R.J.C. baron van Pallandt, 

J.P. baron van Heeckeren van Molecaten en jhr. mr. L. van 

Schuylenburgh van Bommenede. Tot voorzitter werd benoemd 

gravin van Rechteren Limpurg, wat in die periode een unicum 

betekende voor een sportclub. Binnen een maand hadden zich 

al 61 leden aangemeld. De titels en lange namen geven weer 

club: 
e club en een mooi  visitekaartje voor onze streek
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Zandbergstraat 5 in Doesburg | Tel. 0313 - 438799
www.galeriemouseion.nl

GALERIE MOUSEION

Teken- & 
Schildermaterialen

en workshops

Kunstburg

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

info@renaultkleine.nl | www.autodoesburg.nl

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

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

 

 

Alfun Events

Postbus 180
6980 AD Doesburg

Tel: 03 13 - 48 44 98  
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    etrekt u een nieuwe woning, appartement  

of gaat u verbouwen, bent u toe aan een  

nieuwe inrichting? Wij kunnen u daarbij helpen.

Stationsstraat 2

7031 BP Wehl

Telefoon: 0314-681393

E-mail: info@tenbrundelwonen.nl

Website: www.tenbrundelwonen.nl

B



dat de sport vroeger voornamelijk voor de elite was weggelegd. 

Tegenwoordig is de sport toegankelijk voor iedereen. Ruud Enter: 

‘Nu we uitgebreid zijn van negen naar achttien holes, kunnen 

we ook meer leden aannemen. Onze ledenwerfcommissie is 

hier heel actief in. We hebben een kennismakingsarrangement 

voor geïnteresseerden die erachter willen komen of de sport iets 

voor hen is. Daarnaast houden we twee keer per jaar een open 

dag en organiseren we leuke acties. Zo hebben we onlangs een 

putting baantje neergelegd in een aantal modezaken. De klanten 

konden een balletje slaan en kregen daarna een uitnodiging 

om eens in Keppel te komen golfen. Hier zijn meerdere nieuwe 

leden uit voortgekomen.’

De oude zestien

De Keppelse Golfclub onderscheidt zich niet zozeer van andere 

clubs met haar baan, hoewel  deze prachtig is en ook de nieuw 

aangelegde negen holes van hoge kwaliteit zijn. Maar er zijn 

meer clubs in een natuurlijke omgeving met uitdagende en 

mooie banen. ‘Wij onderscheiden ons meer met het bieden 

van veel speelruimte aan onze leden. Daarnaast is onze historie 

uniek. We behoren tot de oude zestien, wat inhoudt dat we één 

van de zestien oude, vooroorlogse golfclubs zijn in Nederland. 

Een illuster gezelschap, dat onderling ook veel contact heeft. 

Daarnaast is onze zelfwerkzaamheid als club uniek. Er zijn 21 

commissies die de club draaiende houden en er ontzettend veel 

tijd en energie in steken. Ook zijn we één van de weinige clubs 

die de horeca in eigen beheer doen. Je haalt zelf je drankjes 

en rekent ze zelf af. Alleen bij de clubwedstrijden hebben 

we bardiensten. Degene met bardienst zorgt dan ook voor 

de hapjes. De concurrentie is stevig: wie maakt de lekkerste 

borrelhappen?! Dat is de typische zelfwerkzaamheid van onze 

club, die ook zoveel bijdraagt aan de gezelligheid.’

Nieuw clubhuis

‘Nu we het nieuwe clubhuis gaan bouwen, dat in 2015 af moet 

zijn, rijst dan ook de vraag hoe dit in de toekomst zal gaan. Het 

aantal leden moet gaan stijgen van een kleine vijfhonderd naar 

750. We streven ernaar om die intieme sfeer waar we nu met dit 

oude clubhuis om bekend staan, ook in de nieuwe locatie bij de 

Wehme voort te zetten.’ De ouderwetse meubels en potkachel

geven het clubhuis nu een prachtige, authentieke uitstraling. 

Maar wat zijn de plannen voor het clubhuis eigenlijk? ‘Drie 

architecten hebben een tekening gemaakt en hun visie gegeven 

op het nieuwe clubhuis. We hebben weinig vereisten gegeven, 

behalve dat het clubhuis een landelijke sfeer moet hebben. Het 

gebouw mag niet pompeus zijn en moet goed in het landschap 

passen. En omdat het clubhuis vlakbij het kerkje van Keppel 

komt te staan is ingetogenheid heel belangrijk.’ 

Buurt

‘In de voorbereidingen voor de uitbreiding van de golfbaan 

stuitten we op weerstand, maar toen we de nieuwe baan 

openden hebben we alle omwonenden uitgenodigd en 

kwamen veel buren een kijkje nemen. De door de buurt 

verwachte overlast, herrie, drukte in het dorp, is uitgebleven. 

Het autoverkeer op de Oude Zutphenseweg is wel altijd een 

stoorfactor. Veel wandelaars en fietsers gebruiken deze weg en 

auto’s geven dan gewoon overlast en stof, ondanks het feit dat 

we onze leden en bezoekers hier voortdurend op attenderen. 

Maar straks met het nieuwe clubhuis bij de Wehme is dat 

probleem opgelost. Fijn voor de gemeente én voor de buurt.  

Voor het nieuwe clubhuis zullen we in overleg gaan met de 

Dorpsraad om alle partijen goed te blijven informeren over onze 

plannen.’

‘Wij onderscheiden ons meer 

met het bieden van veel 

speelruimte aan onze leden.’
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Jeu-de-boulesvereniging    

In Frankrijk is het een bekend plaatje: een groepje wat oudere mannen die ’s middags op een pleintje onder de platanen een partijtje 

petanque spelen. Maar ook in Hoog-Keppel kunt u dit tafereel aantreff en, wanneer jeu-de-boulesvereniging Leuke Boule op woensdagmiddag 

de baan op de Van Panhuysbrink gebruikt voor haar wekelijkse spel met de zilverkleurige metalen ballen en de kleine houten but (cochonnet). 

Ook op deze woensdagmiddag in juli werd er fanatiek en met veel plezier gespeeld. ‘De nadruk bij dit spel ligt op behendigheid en niet zozeer 

op fysieke kracht; daarom kan jeu de boule tot op hoge leeftijd worden gespeeld’, zo werd ons uitgelegd.

Leuke Boule is al sinds 1994 een gezellige vereniging met leden uit Hoog-Keppel en omstreken, zowel dames als heren. Hoewel de vereniging 

momenteel slechts elf leden kent, is het een offi  ciële vereniging compleet met voorzitter, penningmeester en secretaris. 

‘Leuke Boule’
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Jaarlijks geeft Leuke Boule een feestelijk tintje aan quatorze juillet –14 juli, de Franse nationale feestdag – door op die dag een extra 

speelmiddag te organiseren. Lijkt het u leuk de leden bezig te zien of hebt u interesse om lid te worden van Leuke Boule, kom dan op een 

woensdagmiddag naar de Van Panhuysbrink. Vanaf 14.00 uur treft u daar leden aan die u graag meer vertellen over het spel en de regels. 

Op de foto ziet u van links naar rechts: Ben Burghgraef (Achter-Drempt), Dick Boschman (Hoog-Keppel), Kitty van Leeuwen (Doetinchem), 

Diny Koster (Breedenbroek), Gerda Heijting (Hummelo) en Gerrit Surenbroek (Breedenbroek).

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met voorzitter Dick Boschman, telefoon (0314) 381869.

Tekst: Ceciel Bremer

Foto: Geert-Jan Kettelarij
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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



De tijd dat er in een buurt maar één gezin een tv bezat en de kinderen zich op woensdagmiddag daar verzamelden 

om het wekelijkse kinderprogramma in zwart-witbeelden te mogen zien, ligt ver achter ons. Televisie is een zo 

alledaags, vanzelfsprekend gebruiksvoorwerp geworden, dat we er nauwelijks meer bij stilstaan dat het ook anders 

is geweest. We deden eens navraag en stelden vragen als: Hoeveel toestellen hebt u thuis. Hoe vaak kijkt u en 

waarnaar?

tvin ons huis
Zo zit het met de 

‘De tv is tevens onze radio’

Naam: Ludwine Seegers (45)

Woonplaats: Waardeel, Voor-Drempt

Gezinssamenstelling: Aloys (47) en Ludwine, met dochters Lisa (15), Denise (12) en Nicole (10) 

Hoofdtelevisie: Samsung, breedbeeld

Andere tv’s in huis: een tv op de ouderslaapkamer. De kinderen hebben geen tv op hun kamer

‘De tv staat vooral door de kinderen veel aan. Ze bepalen steeds meer wat er gekeken wordt. Program-

ma’s als So you think you can dance kijken we gezellig met het hele gezin. Ik houd veel van thrillers, maar 

die kan ik niet altijd kijken omdat onze kinderen daar te jong voor zijn. Het Journaal kijken, redden we 

niet. Dat is vaak te vroeg. Wel kijken we dagelijks Hart van Nederland. Ook vind ik National Geographic en 

soms Discovery Channel leuk om te kijken. Bijvoorbeeld van die programma’s  die gaan over onopgeloste 

moorden. Mijn man kijkt om zakelijke redenen nog wel eens naar Omroep Gelderland. We hebben geen 

radio in de kamer, dus de tv is tevens onze radio.’

‘Ik kijk met het toneelboekje op schoot’

Naam: Berrie Seegers (48)

Woonplaats: Dominee Hulsmanplantsoen, Voor-Drempt

Gezinssamenstelling: Berrie en Annelies (49), met dochters Carmen (15) en Dionne (13)

Hoofdtelevisie: Samsung, 85 inch. ‘Zo’n grote platte.’

Andere tv’s in huis: Een op de slaapkamer en twee op zolder. ‘En binnenkort nog één buiten.’ 

‘Ik kijk veel voetbal en darten, de dochters veel 538 TV en Slam TV. Samen kijken we graag naar Ultimate Survi-

val op Discovery Channel. De tv staat heel wat uurtjes per dag aan en binnenkort ga ik er een buiten plaatsen 

onder onze overkapping. Ik houd van positieve dingen op tv. Pauw & Witteman vind ik niets, allemaal praatjes 

en negatieve zaken. Ik hou ook niet van GTST, Gooische Vrouwen en dat soort damesprogramma’s. Meestal leer 

ik dan teksten voor het toneel. Het toneelboekje ligt tijdens het tv-kijken dan ook vaak op mijn schoot. Ik moet 

erkennen dat ik de baas van de afstandsbediening ben. Inderdaad: de chef-afstandsbediening.’

‘Van uitgebreid zappen komt Freek tot rust …’

Naam: Silvia (40) en Freek (40) Frederiks

Woonplaats: IJsselweg, Eldrik 

Gezinssamenstelling: Freek en Sylvia, met zoons Stein (11) en Sjoerd (9)

Hoofdtelevisie: een JVC 61 cm, ’zo’n grote met zo’n toeter aan de achterkant’

Andere tv’s in huis: ook nog een oude groot formaat Sony. Deze is speciaal voor de jongens om te wiiën. 

Er zijn geen tv’s op de slaapkamers

‘De tv staat relatief weinig aan. In de zomer zijn we de hele dag in touw op onze mini-camping Siebiever-

den en zijn ook de jongens veel buiten te vinden. In het najaar en de winter is het natuurlijk veel rustiger. 

Maar dan valt het aantal uren tv-kijken nog wel mee. Onze jongens kijken graag naar Nickelodeon; samen 

met Freek kijken ze ook regelmatig naar een zender als National Geographic. We kijken altijd wel naar het 

Journaal, maar weinig naar sport. Een goede fi lm kunnen we wel waarderen.  Freek kan ook uitgebreid en 

lang zappen, dan komt hij tot rust …’

Tekst en foto’s: 

diverse redactieleden
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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

ELEKTROTECHNISCH BEDRIJF

  
 

      
     

    


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.

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



‘Overdag staat-ie beneden niet aan’

Naam:: Ans (52) en Gerard (54) Berendsen

Woonplaats: Hoefkensestraat, Achter-Drempt

Gezinssamenstelling: echtpaar, twee kinderen: Lisa (20) en Gijs (18)

Hoofdtelevisie: platte Panasonic, diameter ongeveer 70 centimeter

Andere tv’s in huis: Lisa en Gijs hebben ieder een tv op hun kamer

‘Er is weinig op 

de televisie wat 

we echt móeten 

zien’, vertelt Ans 

Berendsen. ‘Nou 

ja, behalve Goede 

Tijden Slechte Tij-

den dan, daar wil 

ik met mijn doch-

ter ieder dag toch 

wel graag naar 

kijken. Normaal 

gesproken gaat 

de tv bij ons om acht uur aan voor het Journaal, daarna schakelen 

we dan gauw over naar GTST. Daarna blijft in de regel de televisie 

wel aanstaan. ’s Avonds kijken de kinderen beneden televisie, dat 

vinden ze gezelliger dan alleen boven.

Overdag staat hier beneden de televisie niet aan. We kijken in 

principe nooit overdag, alleen nu met de Olympische Spelen 

soms. De kinderen kijken bij thuiskomen overdag wel, maar dan 

op hun eigen tv. Over waar we naar kijken zijn hier in huis nooit 

problemen of ruzietjes, doordat we meer toestellen hebben. Maar 

ook, omdat het mij niet zo veel uitmaakt wat er op staat. Ik ben 

daar heel makkelijk in.’

‘We gebruiken de slaapkamer niet om tv te kijken …’

Naam: Bart (59) en Afke (57) Gosselink

Woonplaats: A.G. Noijweg, Hoog-Keppel

Hoofdtelevisie: een Philips LCD-scherm 37 inch

Andere tv’s in huis: Nee, ook niet op de slaapkamer. ’We gebrui-

ken de slaapkamer niet om tv te kijken ...’

‘Bart kijkt veel naar sport, vooral 

natuurlijk voetbal. Gelukkig is het 

EK weer voorbij, maar we hebben 

een abonnement op Eredivisie 

Live, dus we hoeven binnenkort 

van het betaalde voetbal in de 

hoogste klasse niets te missen. 

Daarnaast is hij erg geïnteres-

seerd in historische dingen, hoe dingen zijn ontstaan of hoe iets 

werd gemaakt. National Geographic en Discovery Channel zijn 

dan zeer de moeite waard. Samen kijken we veel naar detectives, 

met name de Engelse detectives spreken ons enorm aan. Het 

plot, maar ook de fraaie opnamen, zijn altijd weer verrassend. Ik 

kijk zelf ook regelmatig naar sport, maar dan meestal volleybal en 

tennis. Het Journaal slaan we bijna nooit over.’

‘… en natuurlijk Bananasplit met Frans Bauer!’

Naam: Sylvia Kwant (50)

Woonplaats: J.D. Pennekampweg, Hummelo

Televisie: een ouder type tv van het merk Solara (diameter 67cm)

Sylvia woont 

sinds 1991 in 

Zandewierde, 

een woonvorm 

voor mensen met 

Niet Aangeboren 

Hersenletsel

(NAH) en/of 

een lichamelijke 

beperking. 

Ze kijkt dagelijks  

tv – meestal na 

de gezamenlijke 

warme maaltijd en later op de avond na het koffi  edrinken. Voor het 

merendeel in haar eigen kamer. In de gemeenschappelijke ruimte 

kan het haar soms wat te onrustig zijn. Maar tijdens het EK werd hier 

wel samen gekeken en er een feestje van gemaakt. Haar favoriete 

programma’s: medische programma’s als Ingang Oost en De Dorps-

dokter; muziekprogramma’s als Muziekfeest op het Plein; Bananasplit 

en op dit moment het 4 Daagse Journaal op TV Gelderland.

Het is overduidelijk wie haar idool is. Sylvia is omringd door tientallen 

foto’s van Frans Bauer. Van klein formaat tot een levensgrote – waar-

van vele met zijn handtekening.  Sylvia laat nog even zien hoe ze zich 

met behulp van haar rollator letterlijk in haar gemakkelijke stoel voor 

de tv laat vallen. Zoals meer belangrijke gebruiksvoorwerpen in haar 

kamer is ook de afstandsbediening (een eenvoudig model met in 

totaal vijf knoppen) vastgezet in een houten bakje, zodat ze ondanks 

haar spasticiteit zelf de tv kan regelen.

‘De afstandsbediening ligt meestal bij mij …’

Naam: Peter (81) en Riet (84) Bannink 

Woonplaats: Oude Zutphenseweg, Laag-Keppel

Hoofdtelevisie: een Sharp Aquos 32 inch

Andere tv’s in huis: ‘Nee, vooral niet op de slaapkamer’

‘Uiteraard heb ik nu meer vrije tijd als tijdens mijn werkzame 

leven. Vooral de avonduren 

bieden mij nu gelegenheid om 

af en toe ook tv te kijken. Ik ben 

een liefhebber van sport en 

detectives, vooral van de En-

gelse detectives kan ik genieten. 

Samen kijken we altijd naar het 

Journaal. Met name Riet is erg 

geïnteresseerd in wat er in de 

wereld gebeurt en vooral ook wat eraan gedaan wordt. Vanuit 

mijn regionale en lokale betrokkenheid kijk ik ook regelmatig 

naar Omroep Gelderland en Graafschap TV (nu Focuz TV). Over 

het algemeen kijkt Riet niet veel, maar ze kan erg genieten van 

natuurprogramma’s. Inderdaad, ik kijk meer, daarom ligt de 

afstandsbediening meestal wel bij mij …’

‘Ook de oudjes doen het nog goed’

Naam: Jan (54) en Petra (50) Holtman

Woonplaats: De Zuylenkamp, Hummelo

Gezinssamenstelling: Jan, Petra en hun nog drie thuiswonende 

kinderen: Fleur (23), Ernst-Jan (20) en Job (14).  

Hoofdtelevisie: in de huiskamer een 42inch Panasonic plasma tv 

In totaal zijn er in huize Holtman 

6 tv’s te vinden. Naast die in de 

huiskamer en in de ouderlijke 

slaapkamer, hebben alle kinde-

ren op hun kamer een eigen 

tv. En ook in de oude kamer 

van oudste dochter Sanne (26) 

staat er nog een. Die van Jan en 

Petra en van Fleur en Sanne zijn ‘doorgeschoven’ exemplaren, 

‘maar ook die oudjes doen het nog goed’. Job als liefhebber van 

PlayStation heeft een Samsung plasma tv en op de kamer van 

Ernst-Jan hangt een fl atscreen. 

Petra: ‘Er zijn nog wel avonden dat we samen tv-kijken, maar 

dat is wel minder geworden nu ieder een eigen tv heeft en ook 

eigen interesses. Zelf hou ik bijvoorbeeld niet van fi lms kijken, 

maar dat doen Jan en Job graag samen.’  
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en André Endeman, manager zorg en kwaliteit bij 

Markenheem. Ze merken bijvoorbeeld dat bij huisartsen 

en ziekenhuizen, als ze doorverwijzen, Markenheem wat 

minder op het netvlies staat dan zorgaanbieders die in de 

publiciteit fl ink aan de weg timmeren. 

Langer thuis

In Bronckhorst en Doetinchem is de thuiszorg van 

Markenheem voor iedereen beschikbaar. Bijvoorbeeld 

wanneer mensen na een operatie uit het ziekenhuis 

komen en nog niet alles zelf kunnen. Ook blijven mensen 

veel langer thuis wonen. “Dat past ook bij de landelijke 

trend”, zegt André. “De vele technische voorzieningen 

maken langer thuis wonen mogelijk en ook de overheid 

stimuleert dat, omdat het goedkoper is. Daarnaast willen 

de meeste mensen dat ook graag.”

Zo lang mogelijk thuis wonen kan ook omdat een beroep 

Thuiszorg Markenheem:

Een thuiszorgorganisatie met een mooie Achterhoekse maat; dat vindt Thuiszorg 

Markenheem van zichzelf. Niet te groot, overzichtelijk, met een platte organisatie en 

vooral: dicht bij de mensen. De eigen opleiding in de Markenheem Academie onder-

streept hoe belangrijk vakmensen voor Markenheem zijn.

Thuiszorg van Markenheem? 

Niet bij iedereen doet de naam 

Markenheem dan meteen een 

belletje rinkelen. Ja, Hyndendael 

in Hummelo, dat kennen we wel, 

en ook zorginstellingen zoals 

Croonemate in Doetinchem en 

de Bleijke in Hengelo. Ze maken 

allemaal al vijftien jaar deel uit van 

de overkoepelende organisatie 

Markenheem. Sinds enkele jaren 

hoort thuiszorg daar ook bij, 

niet onder naam van een van de 

woonzorginstellingen maar als 

Thuiszorg Markenheem.

Dat mag wel wat bekender worden, vinden ook Tanja 

Wanningen, één van de teammanagers Thuiszorg, 

z o r g 

d i c h t b i j



Markenheem:
kan worden gedaan op de thuiszorg. 

Het begint vaak met kleine dingen, 

waardoor mensen net niet meer helemaal 

zelfstandig kunnen zijn. Soms wordt dat 

eerst opgevangen door een familielid of 

een buurvrouw, die even helpt met het 

aantrekken van een steunkous. “Als de 

vraag groter wordt komt de thuiszorg in 

beeld. Het begint vaak met heel lichte zorg, 

zoals hulp in de huishouding of met de 

steunkous, en dat kan groeien tot wel acht 

hulpmomenten per dag”, zegt Tanja. “We 

kijken wel goed naar waar de zorgvraag 

ligt, wat mensen zelf nog kunnen nemen we 

nooit over.”

Beiden verwachten dat de komende jaren 

meer inzet nodig is voor dementerenden 

die nog thuis wonen. André: “Dat aantal 

neemt fors toe terwijl er in verpleeghuizen 

maar mondjesmaat plaats is. De tijd van 

wachtlijsten is weer helemaal terug. Vanaf 

het moment dat beslist wordt dat iemand 

beter naar een verpleeghuis kan duurt het 

twee jaar voordat er plaats is. Die tijd moet 

worden overbrugd. Dat vergt soms veel 

van de familie.” De rol van de thuiszorg 

gaat in die situaties naar verwachting sterk 

toenemen.

Heel herkenbaar

Als logische ontwikkeling op de zorg 

die in de woonzorginstellingen en de 

aanleunwoningen wordt geboden besloot 

Markenheem drie jaar geleden om van 

de thuiszorg een zelfstandige eenheid te 

maken. “De kracht van onze organisatie 

is altijd al geweest dat we staan voor 

kwalitatief hoogstaande zorg, dicht bij 

de mensen. We zitten in Bronckhorst en 

Doetinchem in kernen en wijken, zijn heel 

herkenbaar”, vertelt André Endeman. 

“Zorg dichtbij” was ook het uitgangspunt 

voor de thuiszorg van Markenheem. Er 

wordt gewerkt met kleine teams in wijken 

met goed opgeleide vakmensen. Dat betaalt 

advertorial

O v e r 
M a r k e n h e e m

In zes centra voor zorg 
en dienstverlening biedt 
Markenheem verzorgings- en 
verpleeghuiszorg aan ruim 
350 bewoners: De Bleijke in 
Hengelo(Gld), Croonemate 
in Doetinchem, Hyndendael 
in Hummelo, Maria Postel in 
Keijenborg, Schavenweide in 
Doetinchem en De Zonnekamp 
in Zelhem. 

Daarnaast levert Markenheem 
thuiszorg in de gemeenten 
Bronckhorst en Doetinchem.
Bij Markenheem werken circa 
600 mensen en er zijn zo’n 600 
vrijwilligers actief.

zich uit, de organisatie maakt een fl inke groei door. Kon het team 

bijvoorbeeld eerst beschikken over twee eigen auto’s, inmiddels 

rijden er vier thuiszorgauto’s van Markenheem met herkenbare 

logo’s door de regio.

“De teams kunnen heel zelfstandig opereren”, vertelt Tanja Wanningen, die als teammanager vooral een 

coach is. “De teams in de thuiszorg werken heel zelfstandig , maken zelf de keuzes als het gaat om de inzet 

van de zorg die nodig is.  Daar is ruimte voor, in overleg met het team wordt dat ingepast. Het maakt van 

werken in de wijkteams een uitdagende baan, waar fl exibiliteit en zelfstandigheid voor gevraagd is.”

Ir. Visstraat 9, 

7001 CR Doetinchem

T: 0314-376010

I: www.markenheem.nl

E. info@markenheem.nl

Tw: @Markenheem

Markenheem, centra voor zorg en dienstverlening
Markenheem Academie

Een tekort aan personeel, 

zoals die voor de zorg in de 

Achterhoek wordt voorzien, is er 

nog niet. Dat komt mede door de eigen scholing in de vorm van de 

Markenheem Academie, die samen met het Graafschap College is 

opgezet. Tanja: “Iedereen heeft zo de gelegenheid door te groeien, 

dat wordt de medewerkers enorm gewaardeerd.”

De klanten merken dat ook, vult André aan. “Ze krijgen te maken met 

vakbekwame en enthousiaste mensen, medewerkers die goed zijn in 

hun vak. Daar doen we het voor.” Om dat te onderstrepen verwijst hij 

naar een onderzoek, waarin het personeel gemiddeld een 9 gaf op de 

vraag of ze plezier hebben in hun werk. 
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De week van:
Foto’s: Wim van Hof

Maandag 25 juni 
Half acht opgestaan, wassen, aankleden en een ochtendwande-

ling van een half uur.

Als ik terugkom zie ik dat het licht van het kantoor al aan is: Alies 

(Helmink-Minkhorst, red.) zit al op haar post. Bakje muesli met 

fl inke pot thee mee naar boven en aan het werk. Er zijn heel veel 

mails binnengekomen nadat we dit weekend in de regionale 

dagbladen van Wegener stonden, o.a. in De Gelderlander. Veel 

aanvragen voor optredens, het duizelt me als ik de mail ophaal. 

Ook een aantal nieuwe donateurs, dat vind ik altijd weer even bij-

zonder, het voelt als een enorme bevestiging voor het werk dat 

we doen en een blijk van vertrouwen van vaak wildvreemden. 

Het stemt me mild en bescheiden.

Het SKAN-fonds belt of ik hun 55-jarig bestaan wil opluisteren 

in september. Ze steunen Diva Dichtbij en hebben ons fi lmpje 

bij de NCRV gezien. Ze willen iets overbrengen van het enthou-

Pieternel van Amelsvoort (51)uit Hummelo is theatermaakster en zangeres. In 2007 startte zij Stichting Diva Dichtbij, 

omdat ze ervan overtuigd is dat kunst en cultuur een sterk positief eff ect hebben op het welzijn van mensen. Samen 

met andere diva’s en divo’s treedt ze op in huiskamers van verzorgings- en verpleeghuizen en probeert ze 

langdurig zieken verlichting te geven door professionele zang en persoonlijk contact. 

Ze neemt ons mee tijdens haar bijzondere werkweek. (Zie ook: www.divadichtbij.nl)

Pieternel 
van Amelsvoort

siasme, de toewijding 

en de kwaliteit van Diva 

Dichtbij. Ik vind het een 

grote eer. Dan weer door 

met de stapel aanvragen, 

en toch proberen ieder 

persoonlijk te spreken. Als 

dat niet lukt een mailtje 

met wat aanvullende 

informatie. Tegen de lunch 

wordt het overzichtelijker.

Een boterham gesmeerd en naar buiten met Alies voor een 

boswandeling van een klein uur; een gewoonte waar we allebei 

aan gehecht zijn.

Daarna een pauze en wat studeren. 

Vrijdag heb ik een optreden en dat betekent dat ik mijn stem 
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deze week iedere dag moet trainen. Stembanden zijn spieren, als 

je ze niet traint verslappen ze. Het vraagt dagelijkse discipline van 

zangers.

Dan weer verder met het schrijven van onze nieuwsbrief die voor 

vandaag op de agenda staat en morgen de deur uit moet.

Voor ik er erg in heb, is het al kwart over vijf en is het opschieten 

geblazen om nog wat te eten voordat ik rond kwart voor zeven 

in de kerk word verwacht om de cantorij te dirigeren. Wel lekker 

gegeten met pasta, kaas en Nieuw-Zeelandse spinazie uit eigen 

tuin. Met de cantorij repeteren we in een fi jne sfeer. Ik ben onder 

de indruk van wat deze dames presteren en het lukt ons alle 

liederen voor de startzondag in september in de grondverf te 

zetten tijdens deze laatste repetitie voor de zomerstop. Na afl oop 

gaan we wat drinken bij de Karper, gezellig. Rond half tien ben ik 

weer thuis. Ik ga nog even zitten en dan naar bed.

Dinsdag 26 juni
Ik ben iets vroeger uit de veren en zit al op m’n plek als Alies iets 

voor half negen binnenkomt. De laatste dingen rond de nieuws-

brief afstemmen en versturen.

Na de lunchwandeling lukt het me niet om aan studeren toe 

te komen, de telefoon gaat aan de lopende band, veel naar 

aanleiding van de krant. Ook een telefoontje met Den Ooiman. 

Daar zal 6 september het optreden plaatsvinden waarvoor het 

benodigde geld tijdens het benefi etconcert in de kerk bij elkaar 

is gezongen door De Zoute Zee uit Huizen en de Hummelse 

Haaibaaien. Ook De Bolder uit Huizen aan de lijn. Zij willen 

uiteindelijk dat we op 29 september met drie diva’s hun kant 

opkomen. Twee diva’s betalen ze zelf en eentje wordt betaald uit 

het benefi etconcert. Fijn om zoiets aan te kunnen bieden aan 

verpleeghuizen!

Dan nog even afstemmen met Linde (Löbert, trainer/coach Diva 

Dichtbij, red.) met wie ik morgen onze derde workshop ‘Zin-

gend contact maken’ in Huizen zal geven. We bespreken ook de 

ontwikkelingen van diva Saskia die afgelopen week door Linde is 

gecoacht na een optreden. Het is fi jn te horen hoe ze zich net als 

de andere diva’s en divo’s ontwikkelt.

Het is mooi weer geworden en ik eet buiten in de zon met verse 

groenten en aardappeltjes uit de tuin. Oeps, nog steeds niet 

gezongen vandaag. Gauw twintig minuutjes studie ertegenaan 

en dan naar de buren. Ik pas even op Isa en Niels, hun kinderen. 

Heel gezellig hebben we het met ons drietjes. Als Jan en Manon 

terug zijn, drinken we thee en gaan de kinders naar bed. Het is 

een heerlijke avond en ik maai het gras en knip een laurierhaag 

die te ver begint uit te groeien. Nog even zitten en naar bed. 

Woensdag 27 juni
Vandaag is Alies er niet en zet ik geen wekker. Toch ben ik bijtijds 

wakker en doe mijn gebruikelijke ochtendwandeling. Kort kruip 

ik achter de e-mail en dan neem ik tijd om vandaag rustig te kun-

nen studeren en een paar liederen op te vijzelen voor vrijdag.

Rond half elf vertrek ik richting Huizen. 

Als de deelnemers er zijn blijkt dat een aantal mensen elkaar kent 

uit het Joop van den Ende-circuit; zelf ik zie een oud-collega van 

het koor van de Nationale Reisopera terug. In een rondje noemt 

de een de behoefte om te zingen vanuit het hart, of vanuit ver-

binding, een ander zegt openlijk dat hij van zijn teveel aan ego 

wil loskomen. Er is een enorme sensitiviteit binnen deze groep, 

uitzonderlijk. De eerste helft van de training bouwt Linde mooi 

op vanuit losmaakoefeningen en via spiegeloefeningen. We 

eindigen met een-op-een-ontmoetingen die zonder waarneem-

bare lichamelijke bewegingen verlopen, maar waarbij alleen de 

houding tussen de twee mensen die elkaar aankijken verandert 

van een ‘ja’ zeggen tegen de ander, via een ‘misschien’, naar een 

afwijzende ‘nee’-houding, en dan weer terug. Het is muisstil.

Na een sapje met een stroopwafel gaan we door met de voor-

bereide liederen, waarbij afgetast wordt wat er gebeurt wanneer 

je tijdens het zingen echt contact maakt. Hoe dichtbij kun je 

bij iemand komen? Hoe voorkom je dat je de groep als geheel 

verliest? Kun je iemand die in een nee-houding zit verleiden tot 

een ja-houding?

We maken ter afsluiting nog een rondje, waarbij iemand op-

merkt dat ze meer gradaties van openstaan voor de ander heeft 

ontdekt dan ze had kunnen vermoeden. We worden geprezen 

om onze inspiratie en vakkundigheid. Fijn voor ons om te 

ontdekken dat we het vak Diva Dichtbij inmiddels zo duidelijk 

hebben dat we er mensen in kunnen opleiden.

Na de afsluiting praat ik met Linde verder. We moeten nu de 

mensen selecteren die we willen uitnodigen voor de auditie. Om 

er twaalf over te houden van de vijftig deelnemers die we in de 

drie workshops hebben gezien, moeten we kritisch zijn. Lastig, 

maar er zijn er die er met kop en schouders bovenuit steken. Met 

hen gaan we verder.

Als ik in de auto stap, zie ik dat het al half acht is. Geen idee wat 

er met de tijd is gebeurd… Op een terrasje bij een snackbar 

neergestreken voor een frietje met een perenijsje toe. 

Het is half tien als ik moe thuiskom en dan wil ik eerst mijn moe-

der bellen om te vragen hoe het met haar is. We hebben elkaar 

deze week nog niet gesproken en dat is te lang, zeker in deze tijd 

zo kort na het overlijden van mijn broer. Maar dan bellen al twee 

vriendinnen. Ik maak het niet te lang om mijn moeder nog te 

kunnen spreken. 

Donderdag 28 juni
Alies zit alweer op haar 

post als ik thuiskom van 

mijn ochtendwandeling. 

Er is nog steeds veel 

extra mail. Om elf uur 

maandelijks overleg 

met de voorzitter. Het is 

mooi weer en we gaan 

buiten in het prieeltje 

in mijn tuin zitten. We 

sparren samen over de 

toekomst van Diva Dichtbij. 

Alies neemt vanmiddag vrij en ik eet 

buiten een boterham.

Het studeren komt weer in de knel 

doordat de telefoon blijft rinkelen, het 

is echt een uitzonderlijke week. Dan 

spring ik in de auto om even bij Den 

Ooiman langs te gaan om te beslissen 

in welke ruimtes we de optredens het 

beste kunnen doen. Het is een prettig 

overleg. Eenmaal onderweg rijd ik 

door naar het gemeentehuis om mijn 

nieuwe paspoort op te halen.

Weer thuis zet ik me aan de lastige 

taak alle deelnemers aan de work-

shops te laten weten of we ze wel/

niet uitnodigen voor een auditie. 

Omdat zij veel van zichzelf hebben 

laten zien, wil ik onze beslissing 

toelichten. Dat persoonlijke past bij 

ons. Ik weet hoe onbevredigend 
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een afwijzing zonder toelichting kan zijn. Het kost me meer tijd 

dan ik had voorzien, toch ben ik blij het met aandacht gedaan te 

hebben. 

Het is zes uur als ik de computer uitzet en om kwart over zeven 

wil ik toch echt bij de kerk staan voor de wekelijkse TIOP-wan-

deling (wandelclub in Hummelo, red.). Gelukkig staat de tuin vol 

lekkere zomergroenten die snel klaar zijn en in een mum zit ik te 

peuzelen van een kostelijk maaltje. Ook nu schiet het studeren 

er zowat bij in; met een licht schuldgevoel doe ik nog gauw mijn 

toonladders.

We lopen deze week via de Hessenweg en langs de Oude IJssel; 

ideaal op deze benauwde avond. We eindigen op het terras bij 

de Karper waar we napraten over ons kampeeravontuur van 

afgelopen weekend. Ik vertel nog van de afspraken met Den 

Ooiman en dat we, met de opbrengst uit ons spaarpotje, op 19 

augustus een optreden zullen doen op Hyndendael. Ook het 

comité Carbidschieten (jaarlijkse activiteit op oudjaarsdag in 

Hummelo, red.) heeft een bijdrage gedaan voor dit optreden. 

Thuisgekomen ga ik nog even zitten en dan naar bed.

Vrijdag 29 juni
Vanmorgen vroeg op, iets over half zeven uit de veren. Daardoor 

nog wel tijd voor mijn onvolprezen ochtendwandeling. Om acht 

uur sta ik in te zingen, om kwart over acht staat Jan Hagenbeek 

op de stoep. Hij heeft aangeboden me naar mijn optreden te 

brengen. We rijden naar Beekbergen waar ik in twee huiskamers 

met dementerenden van Het Zonnehuis tweemaal een optreden 

van drie kwartier geef. We zijn ruim op tijd waardoor ik me rustig 

kan voorbereiden: karretje met muziek en attributen inrichten, 

make-up, en kostuum aantrekken.

In de eerste 

huiskamer is 

één heel vro-

lijke dame die 

de stemming er 

goed inhoudt 

zonder dat het 

te opdringerig 

wordt. Daar kan 

ik makkelijk op 

inspelen. Een 

andere dame 

valt steeds weg, 

maar naarmate 

het optreden 

vordert, wordt ze steeds wakkerder en als ik op haar toeloop pakt 

ze mijn hand en kijkt me in de ogen. Daarna zegt ze: ‘Dank u wel’ 

en herhaalt dat meermalen. Ze ziet mij en ik zie haar, we kijken 

elkaar recht in de ziel als ik zing ‘Und dein Schicksahl ist auch 

meins’. Dit menselijke contact, wat er dan zomaar ineens is, raakt 

me diep. 

Er is een dochter bij haar moeder op bezoek; moeder is met bed 

en al in de huiskamer. Het Ave Maria zou zij wel mooi vinden. 

Ik zing het en zie uit mijn ooghoek hoezeer het de dochter 

ontroert. Dat is net zo waardevol als wat ik teweegbreng bij de 

dementerenden in deze huiskamer die volop genieten.

In de tweede huiskamer is de sfeer wat meer timide. Eén man 

heeft een sterke voorkeur voor Nederlandstalige muziek, ande-

ren willen variatie. Het is een hele toer om iedereen tevreden te 

houden. Een grote man zit wat in elkaar gezakt in een rolstoel; 

zijn hoofd kan hij haast niet optillen. Als ik hem benader kijkt hij 

me aan en lichten zijn ogen op, elke keer weer. Hij zingt mee met 

‘Que sera, sera’ en met nog veel meer liedjes.

Een andere man zit helemaal onderuit geschoven op de bank . 

Zodra ik ga zingen beginnen zijn ogen te stralen. Hij zit steeds 

meer rechtop en als ik dichtbij hem kom leeft hij nog meer op. Ik 

word er gewoon blij van.

Op de terugweg tovert Jan deze dag om tot een waar uitje door 

me onderweg te trakteren op een heerlijke lunch. Zoiets doe ik 

nooit als ik alleen op pad ben. Ik geniet ervan en van de gezel-

ligheid. Weer in de auto gaat de telefoon en dat gaat thuis nog 

even zo door en natuurlijk nog wat mailtjes. Ik ben behoorlijk 

moe van de afgelopen drie overvolle weken. Volgende week trek 

ik me terug in een hutje op de hei (lees: fl atje in Den Haag) om 

ongestoord de plannen voor de komende drie jaar op papier te 

zetten. Iets om me op te verheugen na deze hectiek.

Vanavond lekker vrij, een avondje voor mezelf. Buiten op een 

ligstoel rustig met mijn moeder gebeld. Vervelend in deze tijd, 

dat we zover uit elkaar wonen. Daarna nog met een vriend 

gebeld tot er om kwart over elf te veel muggen om mijn hoofd 

beginnen te zoemen.

Zaterdag 30 juni
Heerlijk luie ochtend, 

uitgeslapen en in de tuin 

gerommeld.

Naar de kapper en 

daarna naar het feest 

van het jongste 

TIOP-lid dat vijftig 

jaar is geworden. We 

beginnen daar met 

een wandeling in 

het Bergerbos.

Zondag 1 juli
Uitgeslapen en in bed 

naar Vroege Vogels geluisterd.

Daarna een luie dag. Alleen de spullen ingepakt 

om ’s avonds te vertrekken naar Den Haag om daar volgende 

week de beleidsplannen te gaan schrijven.
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Volgens afspraak ben ik om kwart over acht op Het Passion, zodat 

ik nog voor het ontbijt kan kennismaken met Heleen van Pelt. Op 

het terras voor De Deel zit een aantal mensen te roken en binnen 

in de verblijfsruimte met open keuken zijn anderen druk bezig 

tafels te dekken en koffi  ekannen te vullen.

Wie zou wie zijn? Wie is gast en wie is hier als vrijwilliger, vraag ik 

me af.  Een oudere dame spreekt me aan: ‘Ik ben Riet. Je ziet we 

zijn nog even bezig, maar wil je alvast thee?’  Zij blijkt een van 

de vrijwilligers te zijn die het ontbijt voorbereiden. Ik tel er vijf, 

twee mannen en drie vrouwen. Even later komt Heleen van Pelt 

naar me toe. Al snel raken we in gesprek, terwijl ze intussen de 

mensen die nu binnendruppelen hartelijk begroet. Ze heeft een 

prettige en makkelijke manier van doen en komt, wat betreft Het 

Passion en haar rol daarin, open en snel tot de kern. De afspraak 

is dat ik meeloop en met iedereen gesprekjes mag aanknopen. 

Als dit niet op prijs wordt gesteld, zal ik dat snel genoeg merken. 

Mocht ik  vragen hebben dan is ze beschikbaar. Ze stelt me vast 

voor aan de vrijwilligers Anne (63) en Enna (61), een echtpaar uit 

Oosterbeek en aan begeleider Johan. 

Tijdens het ontbijt kom ik naast Karien (26) te zitten. Ze is arts, 

komt uit Den Haag en is hier voor de eerste keer voor een 

werkvakantie. Ze wijst naar Marjolijn (24), een goede vriendin 

uit Amsterdam en in opleiding tot predikant. ‘Zij is vorig jaar 

hier geweest en maakte mij ook enthousiast.’  Het is nu hun 

derde dag en het voelt goed: optrekken met de gasten, voor 

de maaltijden zorgen, ’s avonds met een groepje een stevige 

wandeling maken. Vanmiddag gaan Marjolijn en zij een 

middagje weg. Op de fi ets naar Doesburg. Toch even een break.  

Aan het eind van de maaltijd leest vrijwilligster Hilde (36, uit 

Groningen) een meditatieve tekst voor. Er wordt met aandacht 

naar geluisterd. Dan sluit Johan met een dankgebed af. Hij vraagt 

Gods kracht en zegen voor Jos die vandaag zijn verblijf hier 

afsluit en voor een vervolgbehandeling naar elders vertrekt.

De rust hier doet goed
Terwijl ik na het ontbijt samen met Martin (25)* de afwas doe, 

vertelt hij hoe zijn drank- en drugsgebruik de laatste jaren steeds 

meer uit de hand liep en vaak uitdraaide op agressief gedrag. Na 

zijn verblijf in de P.I. De Kruisberg – waar hij twee maanden werd 

ingesloten nadat zijn vader na het zoveelste incident aangifte 

deed – is hij via justitie in Het Passion geplaatst. Vanmiddag zal 

Martin voor het eerst weer contact met zijn ouders hebben. Hij is 

hen dankbaar dat zij hem niet laten vallen, zoals ook de predikant 

van zijn dorp op de Veluwe steeds achter hem is blijven staan. 

Het huis van bewaring was een ware verschrikking. De rust hier 

doet hem goed. Na al die jaren van er maar op los leven en slaan, 

wil hij  nu iets van zijn leven gaan maken. Hij heeft torenhoge 

schulden en er loopt nog een voorwaardelijke straf, maar het 

grootste struikelblok is dat hij geen werk in het vooruitzicht 

heeft. ‘Als die structuur ontbreekt, wordt het heel lastig om vol 

te houden. Maar er worden nu contacten gelegd en anders kan 

ik misschien als vrijwilliger aan de slag. ’Hij ervaart hier ook sterk 

de steun vanuit het geloof. ‘Het is alsof die tekst van daarstraks 

speciaal voor mij was bedoeld. ’Na de afwas verzamelt Martin het 

oude brood en loop ik met hem naar het geitenweitje. Hij kent 

de vier dieren inmiddels goed en weet de meest brutale weg te 

lokken, zodat ieder haar portie krijgt. Voordat hij me afzet bij de 

werkplaats, krijg ik nog een korte rondleiding langs de groente- 

en kruidentuin en het hardcourt sportveld. 

In de werkplaats tref ik Gert (58), Ruurd (30) en werkmeester 

Johan (42). Hier wordt aan houtbewerking gedaan en op 

stellingen staan daarvan de resultaten. Tuinstoelen, hobbel-

paarden, kastjes, loopfi etsjes, etc. In het midden van de ruimte 

staat een prachtig kinderspeelhuis, gedeeltelijk al in de verf. 

In een speciaalzaak zou dit alles niet misstaan. ‘Dat klopt’, zegt 

Johan, ‘we leveren ook wel op bestelling.’ Hij laat de klapper met 

een grote verscheidenheid aan houtproducten zien. Johan blijkt 

sinds een jaar of twee verbonden te zijn aan Het Passion. Hij 

had een timmeropleiding en werkte jarenlang in de bouw. Een 

buurman attendeerde hem op deze baan. ‘Niets voor mij’, was 

z’n eerste reactie, ‘en ik denk ook niet met die Rotterdammers 

overweg te kunnen’. Hij ging toch maar eens kijken en het bleek 

anders uit te pakken. Het contact met de jongens en het werk op 

zich bevallen goed en geeft voldoening. Gert doet ook een duit 

in het zakje: ‘Hij heeft zoveel voor ons over dat hij er zelfs iedere 

dag voor uit Hoogeveen komt. Of wil je toch weer niet al te dicht 

bij ons in de buurt zijn?’ Johan reageert met een grapje – het zit 

wel goed tussen die twee. 

Als ik ga kijken wat Gert onder handen heeft, volgen wat losse 

opmerkingen maar dan wordt hij serieus. Zijn achtergrond is 

niet mis: altijd hard gewerkt, als kleine aannemer een eigen zaak 

gehad. Tegenslagen, aan de drank geraakt, een scheiding die 

volgde, steeds verder afgezakt … ‘en toen ging letterlijk het licht 

uit en belandde ik in het ziekenhuis’. Hij staat nu elf maanden 

Het Passion
‘Wie in een geriefelijk huis achter een heg woont, heeft er nauwelijks weet van wat daarbuiten gebeurt’

Een woordspeling op het woord pension en een 

samentrekking van Passie en Sion – is een 7x24-

uursvoorziening op christelijke basis aan de Torenallee 

op de grens van Hummelo en Toldijk. De gasten, 

voornamelijk dak- en thuislozen met vaak een 

achtergrond van verslavingsproblematiek, kunnen in 

deze niet-klinische omgeving tijdelijk tot rust komen, 

nieuwe krachten opdoen en zich heroriënteren op 

hun toekomst. Er is plaats voor 12 mannelijke gasten. 

Binnen deze opvangvoorziening werken vrijwilligers van 

stichting Het Passion en professionele beroepskrachten 

van Stichting Ontmoeting samen. Een manier van 

hulpverlening die ertoe bijdraagt dat gemiddeld 70% van 

de gasten na deze time-out niet teruggaat naar de oude 

leefsituatie, maar kiest voor een vervolgtraject in de vorm 

van een beschermende woonvoorziening en/of een 

behandeling in de verslavingszorg.

Time-outvoorziening Het Passion

Een dag meelopen op Het Passion, de time-outvoorziening in Hummelo voor dak- en thuislozen, is een bijzondere ervaring 

en laat je nadien niet gauw meer los. Allereerst door de ontmoeting met de gasten, de vrijwilligers en het echtpaar Van Pelt. 

Daarnaast door de schitterende locatie van de boerderij met bijgebouwen en de prachtig verzorgde tuin en parkgedeelten. En 

wat heel sterk bijblijft is de sfeer, de rust en de respectvolle wijze waarop men hier kwetsbare mensen concreet iets wil bieden én 

hoop en vertrouwen wil geven.

57De Hessencombinatie | september 2012



58

Nieuwbouw

Verbouw

Renovatie

Onderhoud

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

huid- en voetverzorgingsinstituut

email info@wildegeest.nl

www.wildegeest.nl



De Hessencombinatie | september 2012 59

droog en weet dat hij nu het keerpunt heeft bereikt. ‘Nooit meer 

drank en opnieuw beginnen. Het zal niet makkelijk zijn, want 

ik heb geen huis meer.’ Gert vertrouwt erop dat hij vanuit hier 

de kans krijgt voor een daadwerkelijk nieuwe start, ook qua 

huisvesting. Inmiddels verblijft hij al een maand of zes, zeven op 

Het Passion. ‘Maar’, zegt hij heel nadrukkelijk en vol overtuiging, ‘ik 

behoor tot de 5% die het waar gaat maken. Ik val niet terug, zoals 

ik dat toch zoveel anderen zie doen.’.. ‘En nu koffi  e, die drinken we 

zo buiten.’

Ik blijf nog even bij Ruurd staan, die zijn machinale zaagwerk 

eerst nog wil afmaken. Hij transpireert erg, maar volgt met vaste 

hand de potloodlijnen op de plaat hout. Dan zet hij de machine 

af en gaat  met een houtrasp de zaagranden nog langs. Ook 

Ruurd is al meerdere maanden Passion-gast. Hij had de hoop 

gevestigd op plaatsing in een specifi ek vervolgtraject, maar dit 

is afgeketst vanwege de medicijnen die hij gebruikt. Er wordt nu 

gezocht naar een alternatief en ‘eerder zullen ze me hier vast niet 

wegsturen’. Het bezig zijn in de werkplaats geeft hem rust. Het 

is duidelijk te zien dat hij ervaring heeft met dit werk. Inderdaad 

blijkt hij een achtergrond als timmerman te hebben. 

Samen lopen we naar het terras achter De Deel, waar al veel 

gasten en vrijwilligers aan de koffi  e zitten.

Op het terras kan ik met m’n beker koffi  e aanschuiven bij de 

picknicktafel met Jay (23), Erik (46) en Hans (53). Ook fotograaf 

Wim komt erbij zitten. Hij heeft zijn eerste beelden geschoten 

van de tuin. Jay en hij raken al snel in gesprek over freerunning. 

‘Met auto’s, bankjes en muren als obstakels leggen we al rennend 

en met acrobatische trucjes zo snel mogelijk een parcours af.’ Jay 

blijkt met zijn broers al eens voor Nederland te zijn uitgekomen 

tijdens internationale wedstrijden. Hij belooft er straks iets van te 

laten zien. Voorlopig zit hij in de shit, en dat is niet de eerste keer. 

Toch verwacht hij er nu via Het Passion uit te kunnen komen en 

te blijven. Het zal ook inhouden dat hij kapt met oude contacten. 

In de toekomst ziet hij zichzelf werken met randjongeren: ‘… 

In Het Passion tref je bijzondere mensen. Ieder met 

een eigen geschiedenis en iedereen heeft zijn of haar 

persoonlijke reden om hier te zijn. Dat geldt zowel voor 

de gasten als voor de vrijwilligers en al helemaal voor het 

echtpaar Van Pelt dat in 2006 hier in Hummelo deze time-

outvoorziening wist te realiseren. 

Piet (61) en Heleen (60) van Pelt, van oorsprong 

Rotterdammers, vestigden zich na hun huwelijk in 

Eindhoven. Kregen drie dochters en een zoon, en werden 

de trotse grootouders van zes kleinkinderen. Heleen 

werkte, vanuit haar achtergrond als verpleegkundige, 

de jaren voor hun vertrek naar Hummelo in een 

verzorgingshuis van een kloosterorde. Piet is altijd 

werkzaam geweest in het bedrijfsleven, tot de 

verkoopafdeling van het chipsproducerende bedrijf voor 

betalingsverkeer waar hij commercieel directeur van was, 

na een overname door een Amerikaans bedrijf volledig 

werd opgedoekt.

Al langer hadden de Van Pelts plannen na hun zestigste 

het roer om te gooien en in plaats van geld te verdienen 

op sociaal vlak iets terug te doen voor kwetsbare mensen 

in de samenleving. ‘Zoals het zoveel mensen vergaat: 

wie in een geriefelijk huis achter een heg woont, heeft er 

nauwelijks weet van wat daarbuiten gebeurt’, verwoordt 

Heleen hun drijfveer. Dat dit keuzemoment zich eerder 

aandiende dan gepland, heeft zo moeten zijn en mondde 

uit in het stichten en beheren van een zorgvoorziening 

voor dak- en thuislozen. Na een zoektocht door het hele 

land bleek hoeve het Mulderslag daarvoor de geschikte 

locatie. Temeer daar op de boerderij met bijgebouwen 

een educatieve, recreatieve en therapeutische 

bestemming rustte. 

Voor de noodzakelijke deskundigheid en ervaring met 

de opvang en begeleiding van dak- en thuislozen werd 

de samenwerking gezocht met de Stichting Ontmoeting. 

Deze professionele hulpverleningsorganisatie, in 1988 in 

Rotterdam opgericht door een aantal predikanten uit de 

christelijke kerken, biedt met name in Zuid-Holland en 

Gelderland een scala van diensten aan deze specifi eke 

cliëntencategorie. De basis van waaruit de hulp wordt 

verleend: náást de ander staan en zich om de ander 

bekommeren, sloot helemaal aan bij hetgeen de Van 

Pelts voor ogen stond. Op basis van deze samenwerking 

kan een opname in Het Passion deels bekostigd worden 

vanuit de AWBZ. Aanvullend wordt gesubsidieerd 

Piet en Heleen van Pelt

door een aantal verwijzende instanties en gemeenten, 

en dragen meer dan 200 kerken en een grote groep 

particulieren jaarlijks bij met ruim 110.000 euro. 

In de dagelijkse praktijk neemt Piet de fi nancieel-

economische beheertaken van Het Passion voor zijn 

rekening en coördineert Heleen als supergastvrouw in 

dit grote huishouden alle zaken die te maken hebben 

met het verblijf van de gasten en de vrijwilligers. De 

medewerkers van Stichting Ontmoeting beoordelen 

de aanvragen en doen de intakes. Tijdens een opname 

bieden zij de gasten individuele professionele 

begeleiding bij de heroriëntatie op de toekomst. Zo 

mogelijk leidt dit tot een vervolgstap, zoals het realiseren 

van huisvesting, het herstel van sociale netwerken en 

plaatsing in een instelling die het meest geschikt is voor 

verdere behandeling of begeleiding.  

De buurt reageerde aanvankelijk huiverig op deze nieuwe 

bestemming van het Mulderslag, maar de informatieve 

bijeenkomsten die werden belegd namen de 

vooroordelen en afwijzende houding grotendeels weg. 

Na de opening van het centrum in oktober 2006 bleef 

via een buurtcomité nog een aantal jaren een halfj aarlijks 

overleg bestaan, maar inmiddels is dit veranderd in een 

incidenteel, informatief mailcontact vanuit Het Passion. 

Op enkele vervelende voorvallen na, zoals aankopen 

bij de Spar die niet werden betaald, bleven ernstige 

incidenten gelukkig uit. De afspraken die voor de gasten 

gelden: geen alcohol- of drugsgebruik tijdens het verblijf 

en alleen onder begeleiding van het terrein af, blijken in 

de praktijk afdoende. 
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Streetcornerwerk, ik weet hoe ik contact met ze moet leggen en 

dan kan ik ze doorverwijzen naar goede hulp.’ 

Nadat Wim, Jay en Hans vertrokken zijn voor de demonstratie, 

praat ik nog even met Erik voordat deze zich weer in zijn boek 

verdiept. ‘Verwacht van mij geen verhalen’, zegt hij kortaf, maar 

zeker niet onaardig. ‘Je wilt het niet weten en zou er maar van 

schrikken.’ We kijken elkaar even aan en ik voel dat hij het meent 

– het is niet als uitnodiging bedoeld. Erik beantwoordt totaal niet 

aan mijn beeld van een dak- of thuisloze; we hadden elkaar ook 

in een bibliotheek kunnen treffen. Ook daarom blijft dit haast 

terloopse moment me sterk bij. 

Aandacht en zorg 
Op het terras verzorgt vrijwilliger Riet (44) de kuip- en 

hangplanten. Ze komt uit Doetinchem en is iedere woensdag als 

gastvrouw op Het Passion. Ook zij is weer zo’n voorbeeld van de 

wijze waarop hier aan alles en iedereen aandacht en zorg wordt 

besteed. 

Het valt me ineens op dat de haast hier ontbreekt – mogelijk ook 

door de duidelijke structuur die hier wordt geboden. Daarmee 

ontstaat een zekere rust, is er tijd en aandacht voor elkaar en tijd 

voor bezinning. Ik leg nu ook het verband met het ontbreken 

van radio en tv op Het Passion. 

Riet en ik kijken uit over het weidse landschap achter de 

boerderij; wat een extra contrast moet dit zijn voor de gasten die 

uit steden als Rotterdam en Apeldoorn komen.  

In de keuken is de andere Riet bijna klaar met het inkoken van de 

laatste hoeveelheid vruchtenmoes. Zij en haar man Henk (beiden 

zeventigers) komen ieder jaar een aantal dagen naar Hummelo 

om het kleinfruit te verwerken tot jam en sap. Vanmiddag gaan 

ze weer terug naar hun woonplaats Assen. Al voor het ontbijt 

heeft Henk de laatste rode bessen van de struiken gehaald en 

later op de ochtend voorzag hij Riet van frambozen. De tuin 

levert voor een heel jaar ingemaakt fruit, sap en jam op. Bij de 

lunch proef ik haar heerlijke, frisse kruisbessenjam! 

Tijdens de lunch zie ik twee nieuwe gezichten. Paul (33) is zojuist 

aangekomen. Hij  was al eerder als gast op Het Passion.  Frank 

(46) moest vanmorgen voor controle naar het ziekenhuis in 

Apeldoorn en is daar samen met Piet van Pelt heen geweest. Hij 

zit er wat stilletjes bij. In Apeldoorn reden ze in de buurt van zijn 

voormalige huis en dat heeft aangetikt. 

Idealisme en bevlogenheid
Na samen met Jay de afwas te hebben gedaan en opgeruimd, 

neemt Heleen van Pelt alle tijd om m’n resterende vragen te 

beantwoorden en iets meer te vertellen over haar leven hier in 

Hummelo. Piet en zij bewonen de voorkant van de boerderij. Ze 

wonen dus eigenlijk permanent tussen de gasten,  maar houden 

zich wel aan een werkweek van maandag tot vrijdag. In het 

weekend, als ook het activiteitenprogramma min of meer stil ligt, 

zijn er bij toerbeurt twee vaste vrijwilligers en een beroepskracht 

van de Stichting Ontmoeting beschikbaar voor de gasten.  We 

zoeken Piet nog even op in zijn kantoor en uit het gesprek met 

hen samen blijkt temeer wat een bevlogenheid en een geloof je 

nodig hebt om dit idealistische doel waar te blijven maken: dak- 

en thuislozen tijdelijk een veilige plek bieden waar ze tot rust 

kunnen komen en ze een uitweg helpen te vinden uit de wereld 

van verslaving. Wetend dat het meermalen zal voorkomen dat 

iemand hier ‘s morgens vol moed en vertrouwen weggaat, maar 

dat het dezelfde avond al volledig mis kan gaan. Piet: ‘In dat 

opzicht kan de stad een jungle zijn en is de verslaving een vijand 

die altijd op de loer ligt en waaraan moeilijk te ontsnappen is.’ 

Heleen: ‘Ook dan staat hier de deur altijd weer voor ze open. Hier 

wordt niet veroordeeld of op hen neergekeken, maar geven we 

ze opnieuw het vertrouwen.’       

Voor ik naar huis ga, geeft Heleen me een pot jam van vruchten 

uit eigen tuin mee. Een Time-out op Het Passion is niet 

vruchteloos, staat op het etiket.

Hoe veelzeggend na zo’n dag!  

*Uit privacyoverwegingen zijn de namen van de gasten in dit artikel 

gefingeerd

Vrijwilligers kunnen in de vorm van een diaconale 

werkvakantie een midweek (max. 6 personen, van 

maandagmorgen tot vrijdagavond) op Het Passion 

verblijven. Zij bieden ondersteunende diensten, zoals 

koken en huishoudelijke taken. Daarnaast geven ze de 

gasten aandacht, een luisterend oor en huiselijkheid, 

en wordt er samen gewandeld, gefietst en gesport en 

voor de dieren en de (groente)tuin gezorgd. Een groot 

aantal vrijwilligers heeft zich vast verbonden aan Het 

Passion en doet wekelijks of in een andere regelmaat 

allerhande klussen in en rond de boerderij. Zoals 

twee Doesburgers die op dinsdag en donderdag de 

groentetuin onderhouden en twee anderen die creatieve 

therapie aanbieden.  En niet te vergeten de hovenier uit 

IJzevoorde die vanaf de start het grote groenonderhoud 

– heggen en bomen snoeien, etc. – voor zijn rekening 

neemt. Vier keer per jaar komt hij met een eigen groep 

mensen. Heleen van Pelt: ‘Het haalt de kranten niet, maar 

hoe bijzonder zijn deze stille vormen van vrijwilligerswerk.’ 

De laatste jaren komen er ook middelbare scholieren in 

het kader van een maatschappelijke stage. 

Vanuit de contacten die zijn ontstaan met kerkelijke 

gemeenten en diaconale werkgroepen heeft Het Passion 

niet te klagen over een tekort aan vrijwilligers. Heleen van 

Pelt: ‘Het is verbazingwekkend, jaarlijks melden zich bijna 

300 mensen aan voor een werkvakantie. Ze komen uit 

het hele land: van Texel tot Zuid-Limburg en van Delfzijl 

tot Zeeuws-Vlaanderen. Bijna alle jaren hebben we ook 

wel een keer vrijwilligers uit België. En dat naast onze 

circa 80 vaste vrijwilligers.’ 

Diaconaal werk met hart en handen 
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Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Kan hij later
wel een huis

kopen?

Marti Bulten
J.F. Oltmansstraat 1
7221 NA Steenderen
T (0575) 45 19 78
E info@bultenregiobank.nl
I www.regiobank.nl
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Tip van de notaris

Als gevolg van de globalisering smaakt een hamburger bij 

McDonald’s in Bangkok precies hetzelfde als in, laten we zeggen, 

Rio de Janeiro. Nou, applaus. In Bangkok kunnen ze koken, dat 

is niet normaal. Voor vijf keer zo weinig geld haal je op straat 

een maaltijd die veel lekkerder is dan een Big Mac. En in Zuid-

Amerika kunnen ze zo geweldig barbecueën; die gasten van de 

McDonald’s mogen hun schoenveters nog niet strikken met die 

universele rommel. McDonald’s respecteert de lokale gewoon-

ten, taal en tradities niet. ‘Dat mogen ze toch zelf weten?’ Jawel, 

maar door de globalisering verdwijnen cultuur, dialecten en 

streekgewoonten wereldwijd in rap tempo. Waarom moeten we 

in Hummelo Thanksgiving, Pasen, Vaderdag of weet ik wat voor 

onzin vieren? Omdat ze dat overal doen? Doe mij maar de Hum-

melse kermis! Worden we een soort laatste Gallisch dorpje? Een 

eiland in een zee van globalisering? De uitzondering die de regel 

bevestigt? 

Ik begin te fantaseren 

over hoe in actie te 

komen. Ik zie Evert-Jan 

van het Wapen – God  

hebbe zijn ziel – als 

een Dzjengis Khan met 

zijn przewalski Belg 

over de Hummelse Hei 

galopperen, als ware 

het de steppen van Oezbekistan. Fier houdt hij de vlag met het 

Achterhoekse logo met één hand omhoog en zijn haren wap-

peren boven een vervaarlijke grimas. Als een Don Quichot zwaait 

hij met zijn zeis naar denkbeeldige vijanden: Coca Cola, Hennie 

van der Most en de Pizza Hut. De enigen die Evert begrijpen zijn 

de jongens en de buurt. Op het Plein van de Hummelse Vrede bij 

de muziekkoepel staat een klein moedig kereltje die een tankwa-

gen van Veltins tegenhoudt. Zou het Henk Greven zijn die een 

rondweg in het beloofde (wei)land wil? De tankwagen gaat aan 

de kant om er langs te kunnen, maar het dappere kereltje net zo. 

De tankwagen volgt de bevelen van de grote leider 

Kim Il Rot-Jong op. Hij noemt de dissidenten rondwegterroristen. 

Maar het dappere kereltje versaagt niet; wat een held. Wie heeft 

er heden ten dage nog principes… 

Gijs Jolink (41) is bekend van Jovink 

en de Voederbietels. Is mede-eigenaar 

van Feestfabriek Alles Komt Goed bv 

die o.a. de Zwarte Cross organiseert.

Tip van de notaris

van Gijs
Globalisering: was dattan?

Een niet nader te noemen voorzitter uit Drempt van een niet 

nader te noemen voetbalvereniging, verkeerde net als Nelson 

Mandela in de gevangenis, in zijn ogen ook onterecht. Alleen 

omdat hij tegen onrecht was, omdat hij mensen wilde helpen en 

zich verzet had bij de arrestatie. Zijn eenzame klaagzang schalde 

door het Duitse cellencomplex ‘I fought the law and the law 

won!’ Met een vork had hij in de kalkzandstenen muur ‘Achter 

Drempt schijnt de zon’ gekrast. Misschien was hij een beetje 

dronken tijdens zijn politionele actie, zijn daad kwam uit het hart; 

een goed hart. Ook al vonden de omstanders het vooral vrij dom, 

soms moet je burgerlijke ongehoorzaamheid tonen!

Het kan ook anders en hiervoor hoeven we niet, gewapend met 

zeisen en goeiemorgens, de McDonald’s in Doetinchem in de 

fi k te steken. Neem gewoon één keer per jaar vrij voor de kermis 

in je dorp en vier dit 

met alle dorpsgenoten, 

jong en oud. Als iemand 

zijn best doet om iets 

te organiseren, ga er 

gewoon heen! Dat is 

veel leuker dan die 

voorgekauwde pulp uit 

Hollywood thuis op de 

bank zitten kijken. Je 

steunt de lokale economie en je draagt bij aan het in stand 

houden van een cultuur waar we trots op mogen zijn. Haal uw 

boodschappen bij de dichtstbijzijnde winkels, haal uw vlees bij 

biologische vleesboerderij Vels; goed voor het milieu, voor het 

dierenwelzijn en gewoon lekkerder. Waarom vlees uit Argentinië 

en fruit uit Nieuw-Zeeland halen, tienduizenden kilometers afl eg-

gen om voedsel te transporteren, wat is dat voor onzin? Tanken 

doen we bij Overbeek of bij Kaufmann voordat we het land in 

gaan. Waarom niet? Dat ze in Hummelo bielemannen hebben, in 

Achter-Drempt carnaval en in Kuala Lumpur hun eigen feesten 

waar ze trots op zijn; dat is juist mooi en dat moeten we zo hou-

den! Globalisering is prima, zolang we maar niet aan die onzin 

mee hoeven te doen!



Tekst: Josée Postmaa

Foto’s: Wim van Hof

‘Groenten uit 

eigen tuin. 

Alles zo vers, 

lekkerder is 

er niet!’

De eetcultuur van Janny Bouman

Haar leeftijd is niet aan haar af te lezen, zo kwiek en vitaal oogt deze 80-jarige inwoonster van 

Laag-Keppel. We zitten lekker op het terras vol bloeiende (hang)planten achter haar huis en 

kijken uit op een grote tuin. Haar groente- en kruidentuin van zo’n 12 bij 6 meter valt meteen op. 

‘Iedere dag werk ik een uur in de tuin en daarmee kan ik het zelf allemaal goed bijhouden’, vertelt 

ze. ‘Behalve het omspitten en bemesten van de groentetuin, dat werd te zwaar – dat doet mijn 

buurman voor me.’

‘Ik hoef de tuin maar in te lopen en beslis dan wat ik die dag zal 

eten. Soms maak ik combinaties die voor een ander misschien 

niet zo voor de hand liggen: tuinbonen met worteltjes 

bijvoorbeeld.

Heerlijk! Voor mij is groente het meest bepalende van de warme 

maaltijd. En een lekker stukje vlees. Ik ben dus een liefhebber 

van de traditionele keuken: groente, vlees, aardappels. Hoewel 

ik aardappelen het minst belangrijk vind; ik heb dan ook geen 

voorkeur voor een bepaald ras.’ 

Door ook in te vriezen kan Janny het hele jaar door uit eigen tuin 

eten. ‘Bij bepaalde groenten geeft invriezen wel smaakverlies. 

Maar ik heb het op veel manieren uitgeprobeerd en weet nu 

dat je sperziebonen bijvoorbeeld kort moet blancheren, daarna 

goed afgieten, afdeppen, uitspreiden op een blad en laten 

afkoelen in de koelkast, voordat ze de vriezer ingaan. Dat geeft 

het beste resultaat. 

Eenmaal bevroren kan het daarna gewoon in een zakje worden 

bewaard. Zo blijven ze stevig en knapperig.’ 
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Naast groentebedden en een gedeelte met een grote variatie 

aan tuinkruiden, staan in een grote bak aardbeiplanten en 

komkommers. Een rij rabarberplanten vormt een natuurlijke 

afscheiding met de tuin van de buren. ‘Rabarber eet ik het hele 

jaar door. Heerlijk en het verveelt nooit. Ik heb er eigenlijk te veel 

van staan en geef het ook wel weg. Naast groente eet ik bijna 

dagelijks rauwkost met veel verse tuinkruiden. En veel fruit.’

Het klinkt allemaal supergezond en enthousiast, en past bij haar 

en bij haar liefhebberij voor lekker eten, koken en bakken. ‘Als 

de tv ’s avonds niet echt boeit, besluit ik vaak: kom laat ik iets 

bakken. De ingrediënten daarvoor heb ik toch altijd in huis.’   

Haar actieve instelling komt op veel meer gebieden tot uiting. 

Met vrijwilligerswerk, wandelen, zwemmen en zingen heeft ze 

een goedgevulde dag- en weekindeling. ‘Op dit moment zing ik 

in drie koren. Mijn spreekstem begint wat te kraken, maar met 

zingen heb ik daar geen last van. Ik heb nog een heldere altstem.’ 

We komen nog even terug op haar eetcultuur. Anders dan de 

zeer gevarieerde warme maaltijden zijn haar ontbijt en lunch 

eenvoudig en niet overdadig; met respectievelijk twee en drie 

bruine boterhammen met (oude) kaas en vleeswaren. ‘Ik ben 

geen zoetekauw.’ Ze drinkt veel thee, weinig melk, wel yoghurt 

en is een matige koffi  edrinker (veelal cafeïnevrij). 

Janny zal nooit met het bord op schoot bij de tv eten. ‘Ik dek 

altijd de tafel, ga er echt voor zitten en geniet van wat ik heb 

klaargemaakt. In je eentje koffi  edrinken is niet echt gezellig, 

maar dat los ik op met de krant en het dagelijks oplossen van de 

sudoku. (De opengeslagen krant met de pen ernaast is daarvan 

het bewijs).

Hoewel het nu nog zomer is, wil ze graag een 

recept doorgeven van hutspot. ‘Laten we het 

maar een zomervariant noemen, want met de wat 

grotere wortels die ik nu oogst, smaakt het ook in 

september heerlijk!’

Haar tips bij dit recept: ‘Kook de aardappelen en 

wortelen in bouillon. Klapstuk vind ik zelf wat droog, 

dus mijn keuze is een goed gestoofd lapje rundvlees 

erbij; dan heb je daar meteen lekkere jus van.’

1 kilo aardappelen

1 kilo zomerwortelen

4 grote uien

olie of boter

150 gram mager gerookt spek in blokjes

1 potje geconcentreerde runderbouil-

lon (340 ml)

1 potje bruine bonen (360 g)

verse bieslook en een prei

Schrap de wortels, spoel ze af, snijd ze in stukjes en zet ze op met de 

geconcentreerde bouillon. 

Schil en was de aardappelen, snijd ze in kleine partjes en voeg deze 

bij de wortels. Laat het geheel  20 à 25 minuten op laag vuur/lage 

stand gaar en bijna droog koken. 

Schil intussen de uien, snijd ze in kleine stukjes en fruit deze in 

olie of boter. Doe dit ook met de blokjes spek. Zijn de aardappelen 

en wortels gaar, stamp ze dan fijn en schep vervolgens de uien en 

spekjes erbij. 

Laat de bruine bonen uitlekken en verwarm deze. Roer ze daarna 

voorzichtig door de hutspot.

Voeg op het laatst de verse bieslook en de fijngesneden prei toe. 

Zomervariant voor hutspot
voor 4 personen

‘Ik hoef de tuin maar in 

te lopen en beslis dan 

wat ik die dag zal eten’
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Nieuw in Wehl !
ZIT EN RELAX 

OPHAAL SERVICE 
van de Wehlse Bijenkorf

Heeft U problemen met opstaan 

(uit uw stoel): 

Geen probleem meer met een 

relax met Op-Sta-Hulp

Bent U groter of kleiner als Uw partner 

maar wilt u toch een zelfde stoel: Geen 

probleem tal van relaxen zijn leverbaar 

als mini, midi of maxi.

Zoekt U gewoon een heerlijke 

fauteuil of relaxfauteuil: In onze 

showroom heeft u keuze uit ruim 

60 modellen die samen met de 

diverse stof en ledersoorten wel 

1001 keuze’s biedt.

Zit en Relax Service:

Géén vervoer of slecht ter been 

géén probleem.

Bel voor een afspraak De Wehlse Bijenkorf. 

Tel.: 0314-681208

U wordt geheel GRATIS gehaald en 

gebracht zonder enige verplichting. 

Deskundig advies is bij ons 

vanzelfsprekend.

TIP!
Bewaar deze 

advertentie!

De Wehlse Bijenkorf

Nijverheidsweg 10

Industrieterrein Wehl

Al sinds 1933 een begrip in kwaliteit en service.

www.wonenenslapen.nl

4.000 m
2 

wonen en 

slapen



Een nieuw seizoen bikkelen
De jeugd heeft de toekomst. Een algemene regel die ook in het voetbal opgaat. Vandaar dat HC’03 zeker haar jongste leden niet vergeet. Aangezien 

kinderen pas vanaf zes jaar in competitieverband mogen spelen (bij de F-pupillen), is er een grote groep kinderen die op grond van hun leeftijd nog 

geen lid zouden kunnen worden. De oplossing hiervoor bestaat inmiddels: de Bikkeltjes. Wat heeft dit nieuwste en jongste team van de plaatselijke 

voetbalclub deze kinderen te bieden?

Tekst: Jasper Hazelaar

Foto’s: Wim van Hof
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www.
debierkaai.nl

E info@debierkaai.nl

Wichmondseweg 30
7223 LH Baak
T (0575) 44 13 15

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
NIEUWE EN UNIEKE STREEKARRANGEMENTEN

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-
MET PRACHTIG ZONNETERRAS

PARTY-CATERING

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

De Worstepinne,

De Worstepinne, keurslager

Ooipoortstraat 30, Doesburg

Tel. 0313-472314

info@worstepinne.nl

www.worstepinne.nl
De Worstepinne, keurslagerDe Worstepinne, keurslager

Een gezellige, knusse winkel met een mix van 

brocante en woonaccessoires in landelijke stijl.

Bekijk ook eens  

onze webwinkel!

Dorpsstraat 30  |  6999 AD  Hummelo  |  T 06 - 13 43 46 71
info@homesweethomeandgarden.nl

www.homesweethomeandgarden.nl

openingstijden:
wo - do - vr - za 

van 10.00 tot 17.00 uur

Een gezellige, knusse winkel met een mix van 

brocante en woonaccessoires in landelijke stijl.

Bekijk ook eens  

onze webwinkel!

Dorpsstraat 30  |  6999 AD  Hummelo  |  T 06 - 13 43 46 71
info@homesweethomeandgarden.nl

www.homesweethomeandgarden.nl

openingstijden:
wo - do - vr - za 

van 10.00 tot 17.00 uur

eethomeandgarden.nl

Dorpsstraat 30  |  6999 AD  Hummelo  |  T 06 - 13 43 46 71
info@homesweethomeandgarden.nl
www.homesweethomeandgarden.nl

Een gezellige, knusse winkel met een 
mix van brocante en woonaccessoires in 

landelijke stijl. Kijk op de website
voor de openingstijden. 

Tevens verkoop van verse bloemen. 

0314-745040



De Bikkeltjes is een jeugdteam van HC’03 waar spelenderwijs 

wordt kennisgemaakt met de voetbalsport. Kinderen vanaf vier 

jaar kunnen zich inschrijven voor dit team. Zo kunnen ze in twee 

jaar tijd vertrouwd raken met het voetbal. Wanneer ze vervolgens 

doorschuiven naar de F-pupillen voelen ze zich al thuis op het 

veld. Dit is gunstig voor zowel de kinderen als voor de club. Want 

op deze manier trekt HC’03 veel nieuwe jonge leden aan die al 

vroeg voetbalervaring opdoen.

De trainingen van het team staan onder leiding van Jochem Jon-

ker, Corné de Bont en Erik Dreteler. ‘Wij zijn hiermee begonnen 

omdat onze kinderen ook in het team zitten. De vorige trainer 

stopte nadat zijn kind naar de F’jes doorschoof. Wij hebben 

echter besloten dit voor de lange termijn op te pakken’, aldus 

Jochem. ‘Zo ontstaat er een basis waarop we kunnen voortbou-

wen.’ De Bikkeltjes staan het komende seizoen onder leiding van 

dit vaste trio.

Momenteel bestaat het team van de Bikkeltjes uit ongeveer acht 

spelers. Klein maar fijn dus. Dat geeft ook Jochem Jonker aan: 

‘Door met drie trainers te werken in een relatief kleine groep, 

krijgt ieder kind de vrijheid en aandacht om op een speelse ma-

nier de bal te leren beheersen.’ De jongste HC’03-telg hoeft dus 

niet bang te zijn voor gebrek aan begeleiding. 

Eenmaal in de week komt het team samen: op zondagochtend 

van 10.00 tot 11.00 uur. Tijdens de trainingen staat plezier hoog 

in het vaandel. ‘Het is de bedoeling om de Bikkeltjes spelender-

wijs te laten kennismaken met het voetbal. Dit doen we door 

overspelen, partijspellen, ingooien en andere spellen’, zo vertelt 

Jochem. ‘Op de zondagmorgen kunnen de kinderen al hun ener-

gie kwijt in dit soort spelletjes en gaan ze na de training moe en 

tevreden naar huis. We willen ze gewoon een heel gezellig uurtje 

sport aanbieden.’ 

In de ogen van Jochem is het zeker nuttig om vroeg met voetbal 

te beginnen: ‘Door vroeg te beginnen met een sport als voetbal 

krijgen ze bepaalde elementen snel onder de knie. Zoals het 

balgevoel, de conditie en het volgen van bepaalde regels, maar 

het belangrijkste blijft het plezier in het spel. Doordat we met 

meerdere trainers werken kunnen we dit tijdens de trainingen op 

de juiste manier begeleiden.’ Deze trainingen zijn in de ogen van 

Jochem dus absoluut van toegevoegde waarde. 

Het hoeft echter niet bij trainen te blijven. Het idee is er om een 

oefenwedstrijd, of meerdere, te organiseren. Net zoals vorig jaar, 

toen de Bikkels een wedstrijd speelden tegen leeftijdsgenoten 

van V.V. Zelhem. Jochem: ‘Dit jaar gaan we kijken of er meer 

oefenwedstrijden volgen. Op basis van de groep gaan we dit be-

palen maar het idee is er. Het spelelement wordt op die manier 

alleen maar groter.’

Na de periode bij de Bikkeltjes wordt gekeken in welk team de 

spelers het beste passen. De aansluiting is goed geregeld. Jochem 

licht dit toe: ‘De jeugdcommissie bepaalt in welk team het kind 

het beste kan spelen. Hier wordt ook gekeken naar kwaliteit. Zo 

wordt bepaald of je in de F1, F2 of bijvoorbeeld de F4 komt.’

In eerste instantie staat echter het voetbalplezier bij de Bikkeltjes 

centraal. Jeugdspelers krijgen de kans hier hun eerste stappen te 

zetten op een voetbalveld in een vertrouwde omgeving. Spelen-

derwijs krijgen de voetballertjes meer gevoel voor de bal. Zo kan 

dit team de basis leggen voor een fraaie voetbalcarrière. 

Wilt u uw zoon/dochter ook kennis laten maken met de voet-

balsport? Dat kan! Opgeven voor de Bikkeltjes is het hele 

seizoen mogelijk via het mailadres: hummelo@chello.nl
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Inspiratie, sfeer en 

deskundig advies
voor decoratie 

ramen, vloer 

en wand

Het thuisgevoel van 

geldt bijvoorbeeld voor raamdecoratie, waar Luxafl ex een 

het assortiment toegevoegd. Met een fl inke voordeelactie 

Colors@Home Gosselink

Het goede gevoel in huis hebben, de juiste sfeer en uitstraling. Trendy, klassiek of 

juist landelijk. Dat bereik je met op maat gesneden woningdecoratie. Een uitkomst is 

het dan om een zaak als bij Colors@Home Gosselink in de buurt te hebben. Daar vind 

je een uitgebreid assortiment voor vloer, wand en raam met daarbij een klantvriende-

lijk en deskundig advies.



advertorial

In de sfeervol ingerichte zaak van Riet en Hans Geurts 

aan de Landlustweg in Steenderen krijg je al snel een 

indruk van het uitgebreide aanbod, in kleuren, materialen 

en kwaliteiten. “We proberen van de meeste producten 

meerdere merken in het assortiment te hebben zodat er 

voor elke portemonnee wat geschikts is”, zegt Hans. Dat 

geldt bijvoorbeeld voor raamdecoratie, waar Luxafl ex een 
topmerk is, maar waar ook minder prijzige alternatieven 

naast liggen. Onlangs zijn buitenzonweringen van Floris aan 

het assortiment toegevoegd. Met een fl inke voordeelactie 
wordt daar extra bekendheid aan gegeven.

Mooi, makkelijk en ijzersterk 

In het achterste gedeelte van de winkel  liggen diverse 

voorbeelden van uiteenlopende vloerbedekkingen, 

variërend van diverse soorten tapijt, laminaat, vinyl, 

marmoleum en hout tot de sterk in opkomst zijnde vinyl-

stroken (of pvc-vloeren). Die zijn volgens Hans de grote 

vervanger van het laminaat en hout aan het worden. 

“Het komt uit de projectbouw, het is mooi, makkelijk 

en ijzersterk. Wij hebben het ook al op basisscholen, 

bij de Aviko en de Frico gelegd. Bij particulieren 

is het nu de nieuwste trend. “ Het materiaal is, in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld hout, ideaal voor ruimtes 

met vloerverwarming. Het oogt natuurlijk als hout, maar 

heeft de voordelen van vinyl, sterk en makkelijk in het 

onderhoud.

Hans en Riet vertellen nog steeds bijzonder tevreden te 

zijn over de beslissing in 2009 om deel  te gaan uitmaken 

van Colors@Home. De formule zit hen als gegoten. 

Ze hebben alle vrijheid als ondernemer en plukken de 

voordelen van een organisatie, die op grotere schaal veel 

kan bereiken voor de aangesloten ondernemers. 

Actieperiode

“De grote kracht zijn de acties, die we zeven keer per jaar 

kunnen houden. Dat kan gaan om gordijnen, vloeren, verf, 

raamdecoratie of bijvoorbeeld buitenzonwering. In zo’n 

actieperiode kun je 25 procent korting geven, daar scoren 

we geweldig mee. Ook het maken en verspreiden van 

folders is bij Colors at Home in goede handen.” 

Twee keer per jaar worden alle franchise-ondernemers 

van Colors@Home bijgepraat over de nieuwste 

ontwikkelingen en trends. “Het is ook fi jn dat je collega’s 

in de buurt hebt.  Als er een klant komt die net iets wil 

hebben dat je niet direct klaar hebt liggen kun je altijd 

even bij een collega aankloppen.” 

Compleet plaatje

Hans kwam in 1996 in de zaak, die werd bestierd door 

de ouders van Riet. Die vreesden dat er geen opvolger 

zou zijn, totdat Hans aankondigde dat hij stopte als 

landbouwvoorlichter  en de schouders onder het 

familiebedrijf wilde zetten. De grootouders van Riet zijn 

in 1946 met de winkel begonnen. “Ik wilde graag het 

complete plaatje bieden voor het interieur en zocht een 

manier om ook verf en behang in het assortiment te 

krijgen. Een vertegenwoordiger wees me toen op 

Colors@Home. Dat was drie jaar geleden nog niet zo’n 

grote organisatie, wel heel enthousiast en eigentijds. Er 

werd je niks opgelegd, je hield je volledige vrijheid. Dat 

paste wel bij ons. We waren de veertigste winkel die 

aansloot, inmiddels zijn er 140 Colors@Home winkels!”

De overstap was aan het begin van de crisistijd, een 

goed moment volgens Hans. “Het is er niet slechter van 

geworden. In principe volg je in deze branche de bouw, 

en daar zijn harde klappen gevallen. Ook de verkoop 

van huizen ligt stil. Je merkt nu wel dat mensen het huis 

uit de verkoop halen en besluiten te verbouwen en te 

vernieuwen. Daar hebben wij voordeel bij.” 

Colors@Home Gosselink heeft alles in huis voor 

de moderne, authentieke, klassieke of eigentijdse 

woning. Van raamdecoratie en gordijnen, vloeren 

(met uitzondering van het keramische deel) en 

wanden (verf en behang) tot buitenzonwering. 

Kortom het totale plaatje voor iedere woning.

Colors@Home Gosselink  

Landlustweg 30 

7221 BS Steenderen

T: 0575 451288

E: gosselink@colorsathome.nl

I: www.colorsathome-gosselink.nl



Feestelijk jubileumjaar 

‘Hummelo en Oranje’ naar hoogtepunt

Tekst: Josée Postmaa

Foto’s: eigen fotomateriaal 

Hummelo en Oranje

Revue Oranje (onderste) Boven wordt dé verrassing

Voordat het jubileumjaar op 1 december wordt afgesloten met 

een receptie, waarbij onder meer een overzicht van fotomateriaal 

te zien zal zijn, kondigt zich nu een nieuw hoogtepunt aan. In 

de grote zaal van De Gouden Karper zal op twee – en mogelijk 

drie – avonden een heuse revue worden gepresenteerd. De 

precieze inhoud blijft nog even een verrassing, maar de titel 

Oranje (onderste) Boven geeft al aan dat door deze potpourri 

van liedjes, sketches en dans een koninklijke Oranje draad zal 

lopen. Lichtvoetigheid én satire zullen daarbij niet ontbreken en 

mede door het gebruik van prachtige decors en moderne tech-

nieken, zal het een productie vol afwisseling worden. Er wordt 

zelfs gefl uisterd dat de Oranjes zich in Hummelo zullen laten 

vertegenwoordigen … 

Maar meer willen bestuursleden Jan Addink, Leo Meijer en Leida 

Wenneker niet kwijt. Jan: ‘Ga er maar vanuit dat het één grote ver-

rassing wordt.’ Alle drie zijn vaste krachten bij de jaarlijkse toneel-

producties van Hummelo en Oranje en zijn uiteraard ook nu van 

de partij. Leo: ‘Dit keer zit er veel meer tijd en werk aan vast dan 

andere jaren. In totaal zijn we met zo’n 40 personen. Naast dertien 

spelers, bestaat de groep uit dansers, de schrijvers van script en 

liedteksten, de decorbouwers, de mensen van licht, geluid, grime 

en catering, en natuurlijk onze regisseur. Allemaal Hummeloërs en 

wat een talenten!’ Leida: ‘We hebben een reputatie hoog te hou-

den; niet voor niets spelen we bij onze toneelavonden altijd voor 

een volle zaal. Naast de voorstellingen op 22 en 23 november hou-

den we rekening met een eventueel extra speelavond op de 24e.’  

Voor Oranjevereniging ‘Hummelo en Oranje’ is 2012 een feestelijk jaar. Op 25 november zal de vereniging 75 jaar bestaan en naast de organi-

satie van de welbekende evenementen zoals de viering van Koninginnedag en het klootschieten om de Bevrijdingstrofee wordt dit jubileum 

met tal van extra activiteiten gevierd. De afgelopen maanden bleek al dat de jubileumcommissie een aansprekend programma heeft weten 

samen te stellen. De Lampionnenoptocht op 28 januari, de Straten Quiz op 3 maart en de Oranje Party op 28 april waren uitgesproken suc-

cesnummers. 

Het huidige bestuur
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Hummelo en Oranje: 1937–2012

Oranjevereniging ‘Hummelo en Oranje’ werd opgericht op 

25 november 1937. Een van de vragen tijdens de Straten Quiz 

was dan ook: Wat was de aanleiding daarvoor? 

Gelukkig zijn er altijd mensen die goed op de hoogte zijn van 

gebeurtenissen rond ons Koninklijk Huis – of zich goed had-

den voorbereid, wetend dat dit een van de categorieën zou zijn 

waarover vragen werden gesteld. Er werd dan ook snel gedrukt 

voor het juiste antwoord: het huwelijk van H.K.H. prinses Juliana 

en Z.K.H. prins Bernhard op 7 januari 1937.

In de verenigingsstatuten is als doel vastgelegd: De gedachte dat 

Hummelo een gemeenschap is, in stand te houden en te verster-

ken met als achtergrond het idee dat haar inwoners behoren tot 

het Koninkrijk der Nederlanden onder het Huis van Oranje.

De naam van de eerste voorzitter – W. de Jager – is bekend 

en over de eerste succesvolle toneeluitvoering in 1938 in Zaal 

Wassink is een krantenbericht bewaard gebleven, maar verder 

ontbreekt het aan archiefstukken van de vooroorlogse periode. 

Notulen, jaarverslagen en ledenlijsten zijn in de oorlogsjaren 

verloren gegaan of mogelijk met opzet vernietigd. 

De vereniging organiseert niet alleen feestelijke activiteiten, zoals 

die rond Koninginnedag en Bevrijdingsdag. Als lid van het ‘4 mei 

Comité Hummelo, Keppel en Drempt’ neemt zij haar deel van 

de lokale organisatie van de Nationale Herdenking op zich. Op 

4 mei worden de gevallenen door oorlogsgeweld herdacht op 

de begraafplaats in Hummelo en bij het monument in Hoog-

Keppel. Ook de plaatselijke muziekverenigingen vervullen daarbij 

een rol. Zoals die samenwerking er ook altijd is tijdens andere 

evenementen.

Het in stand houden van deze tradities en daarmee bevorderen 

van gemeenschapszin en saamhorigheid blijven belangrijke drijf-

veren, evenals de verbondenheid aan het Huis van Oranje. Ook 

in deze huidige tijd en ondanks alle veranderingen in onze maat-

schappij. Bij de inwoners van Hummelo kan Hummelo en Oranje 

nog steeds rekenen op een groot draagvlak. Op dit moment telt 

de vereniging 526 leden, waarvan 460 als gezin. 

Bindende en verbindende rol 

Al sinds de oprichting vervult de Oranjevereniging een sterk 

bindende en verbindende rol in de lokale samenleving. Haar 

activiteiten zijn hoogtepunten in het jaar, waarnaar – net als de 

Hummelse Kermis – wordt uitgekeken. Oudere inwoners zullen 

zich herinneren hoe Koninginnedag in vroegere jaren werd ge-

vierd: met ‘s morgens een fi lmvoorstelling voor de jeugd en 

’s middags spelletjes. De toneelavonden die aan Koninginnedag 

voorafgingen waren – en zijn nog altijd – geliefde uitjes. 

Zoals er ook jaren zijn geweest dat de door de Oranjevereniging 

georganiseerde operetteavonden veel publiek trokken. 

Nog altijd is Hummelo en Oranje een krachtige, levende vereni-

ging met actieve en enthousiaste bestuursleden die zich op deze 

wijze jaar in jaar uit voor de gemeenschap inzetten. Vaak met 

indrukwekkende staten van dienst, zoals Gerrit Schreurs die 40 

jaar bestuurslid was en Jan Addink die inmiddels al 28 jaar een 

bestuursfunctie vervult.

Enerzijds is het bestuur zuinig op bestaande tradities – zoals oud-

voorzitter Gerrit Harenberg altijd zei: ‘Wat eenmaal weg is, komt 

niet meer terug’ – maar gaat ook mee met zijn tijd. Nog steeds 

kenmerkt de viering van Koninginnedag zich door volks- en 

kinderspelen, maar de traditionele spelletjes van weleer hebben 

plaatsgemaakt voor een ‘moderne’ zeskamp voor jong en oud op 

het feestterrein aan de Greff elinkallee. En gezien het aantal teams 

dat zich hiervoor aanmeldt, blijkt dit nog steeds een schot in de 

roos te zijn. Zeker gezien alle sportiviteit en gezelligheid, en de 

gelegenheid om elkaar hier als (oud-)dorpsgenoten te treff en. 

Ook het Klootschiettoernooi – dat op 5 mei 1995 voor het eerst 

werd georganiseerd – wordt nog altijd voortgezet. 

Vervolgdata festiviteiten 

Jubileumrevue ‘Oranje (onderste) Boven’

donderdag  22 november 2012 

vrijdag 23 november 2012 

Locatie: grote zaal De Gouden Karper

Aanvang: 19.30 uur; zaal open: 19.00 uur

Start voorverkoop: vanaf 2 november bij Spar Janssen

Nadere info:www.hummelo-en-oranje.nl

Receptie en tentoonstelling

Locatie: grote zaal De Gouden Karper

zaterdag 1 december 2012

Aanvang: 14.30 uur
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Marktweg 3 6883 JL Velp Tel. 026 36 12 800 www.gerritsengrafmonumenten.nl

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

Gespecialiseerd in 

- glas/natuursteen/rvs

- urnen (voor thuis of begraafplaats)

- restauratie en onderhoud

Gerritsen

Grafmonumenten

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.

Nu geopend

Nieuw overkapt buitenbad

met glijbaan en whirlpool.

WARENHUIS

Véél winkels onder één dak

Markt 7 • Doesburg • Tel. 0313 - 47 23 13
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Tekst: Josée Postmaa

Varia
een rubriek met korte berichten

Na het succes van de Stratenquiz, afgelopen maart 

georganiseerd door de Oranjevereniging, hebben een 

aantal  inwoners van Hummelo het plan opgevat meer 

van dergelijke quizavonden te gaan organiseren en daar 

een maandelijks gebeuren van te maken. Uiteraard zijn ook 

deelnemers uit Keppel en Drempt hierbij welkom.

Onderwerpen waarop in teamverband kennis kan worden 

getoetst zijn er genoeg. De vragen kunnen gaan over sport, 

aardrijkskunde, natuur, cultuur, muziek, fi lm, wetenschap 

en de actualiteit. Voor de fanatiekelingen die hun algemene 

kennis in de strijd willen gooien is dit de kans om zich met 

anderen te meten tijdens een ouderwetse spelletjesavond in 

een nieuw jasje. 

Martine Rexwinkel is voorlopig de contactpersoon. Zij is 

te bereiken via: martinerexwinkel@hetnet.nl of telefonisch: 

(0314) 38 12 23.

Pubquizen in Hummelo
Wie voelt zich uitgedaagd?

Oud ijzeractie De Doornslagruiters
Paarden Sport Vereniging de Doornslagruiters is een kleine, enthousiaste vereniging en telt zestien leden in de leeftijd van 7-20 jaar. Thuisbasis is 

de buitenbak van de familie Hoppenreijs aan de Hulsevoortseweg 1 te Achter-Drempt, waar op zaterdagmorgen van 8.45 tot 12.30 uur op diverse 

niveaus wordt lesgegeven. In het winterseizoen gebeurt dit bij Stal Schennink te Zelhem.

De Doornslagruiters streeft ook in fi nancieel opzicht naar een gezonde basis en wil tegelijkertijd de contributie en lesgelden betaalbaar houden, 

zodat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans hebben hier met de paardensport kennis te maken en goed les te krijgen. Om extra inkom-

sten te verwerven zamelt de vereniging oud ijzer in. Alle leden met hun ouders hebben daar bij toerbeurt een rol in. 

Hebt u oud ijzer aan te bieden? Na een melding bij coördinator Hendrik Schieven komt men uw afgedankt witgoed, ijzeren tuinhek, fi etsframe 

of radiator vanaf uw huisadres ophalen. Dit gebeurt iedere laatste zaterdag van de maand – de eerstkomende keer is dus 29 september.  Hendrik 

Schieven kunt u bereiken via tel. 06-20 83 50 48. Nadere informatie over de (les)activiteiten van de Doornslagruiters met prachtig fotomateriaal is te 

vinden op de site: www.doornslagruiters.nl 
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Nieuwbouw   Verbouw   Onderhoud   Renovatie/Restauratie

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

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

 
A a l d e r i n k

Wij stoff eren al uw meubelen: modern, klassiek en antiek. Ruime keuze in 
meubelstoff en, waaronder JAB, Chivasso en Ploeg. 

Ook voor nieuw binnenwerk.

Al meer dan 

25 jaar 

ervaring!

Jan en Diny Aalderink | Lichtenvoordseweg 5
7051 GN | VARSSEVELD | 0315 - 242500

    

                                                                                   

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)
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Activiteitenkalender

september  t/m oktober 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 decembernummer kan dit uiterlijk tot 14 november 2012.

september 2012

9 t/m 12 Hummelse Kermis

do 13 Seizoenstart bridgeclub Hartenkoning, Dorpshuis Drempt, 

 19.30 uur

vrij  14 Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, 

 Oldenkeppel en Hummelo, Pastoriezaal Voor-Drempt, 

 10.00-12.00 uur

16 t/m 17   Dremptse Kermis

zo  16 Open dag Keppelse golfclub, ingang Burg. Vrijlandweg, 

 Hoog-Keppel, 13.00-16.00 uur

 Startzondag Protestantse Gemeente Hummelo m.m.v. 

 de Cantorij, in de Dorpskerk, 10.00 uur

di  18 Open repetitie vrouwenkoor Amazing, Gildeschool te  

 Achter-Drempt, 20.00-22.00 uur

 Slot van de extra Sport- en spel eindactiviteiten in en rond 

 Hessenbad, Hoog-Keppel, aanvang 18.00uur 

do  20 Jaarlijkse reisje Club 60+ 

 Seizoenstart Ochtendbridge Hummelo, FF naar Steef, 

 9.00 uur

 Dameskrans Hummelo, startbijeenkomst met o.a. bingo; 

 in de Scoutstal aan de  Torenallee 2B, 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

wo 26 Vrouwengroep Drempt, alleen voor leden: dagtocht per  

 auto met excursies in Vorden en Ruurlo; vertrek vanaf  

 Dorpshuis, 9.30 uur

do  27 Fietstocht voor 50-plussers, afstand 25-30 km. Start vanaf  

 Burg. Van Panhuysbrink Hoog-Keppel, 14.00 uur

vr  28 Laatste dag recreatief zwemmen in buitenbad Hessenbad,  

 7.00-18.00 uur

za  29 Seizoenafsluiting buitenbad Hessenbad, Hoog-Keppel met  

 ’s morgens diplomazwemmen en van 13.00-15.00 uur  

 schuimparty

zo  30 Hummelmarkt 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 Hessenbad, Hoog-Keppel met zwemmen  

 voor baas en hond, 13.00-15.00 uur

 Concert Las Vegas String Orchestra, De Gouden Karper,

 Hummelo, zaal open 16.00 uur en aanvang 16.30 uur.

 Freedance, stijldansavond voor dansparen, Dorpshuis  

 Drempt, 20.00 uur

oktober 2012

di    2 Herfstworkshop schilderen voor leden 

 NBvP-Vrouwen van Nu, 19.30 uur

vr   5  Zorgmarkt Centrum voor Jeugd en Gezin, Hessenhal 

 Hoog-Keppel, 15.00-17.00 uur

za   6  Najaarsplantenruilbeurs, Kerkstraat 3 in Voor-Drempt, 

 12.00-15.00 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 Dameskrans Hummelo, bijeenkomst met lezing, 

 bij FF naar Steef, 14.00-16.00 uur 

 Club 60+, bijeenkomst met lezing IVN , Dorpshuis Drempt, 

 14.00-16.00 uur 

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, 20.00 uur

zo  28 Freedance, stijldansavond voor dansparen, 

 Dorpshuis Drempt, 20.00 uur

ma 29 Vrouwengroep Drempt, lezing: Verhalen en gedichten in het  

 dialect; ook voor niet-leden; pastorie, 20.00 uur
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Activiteitenkalender

november 2012 t/m maart 2013

november 2012

2 en 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

zo   11 Freedance, stijldansavond voor dansparen, 

 Dorpshuis Drempt, 20.00 uur

do   15 Dameskrans Hummelo, bijeenkomst met lezing, 

 FF naar Steef, 14.00-16.00 uur

za   17 Club 60+, carnaval in het Dorpshuis te Voor-Drempt

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

22 en 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

ma 26 Vrouwengroep Drempt, lezing: Magneet-therapie; 

 ook voor niet-leden; pastorie, 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 Kerstmiddag Dameskrans Hummelo, 14.00-16.00 uur 

 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 Kerstmiddag Club 60+ bij FF naar Steef in Hummelo, 

 14.00 uur             

zo   16 Kerstsamenzang m.m.v. de vier Dremptse zangkoren 

 en muziekvereniging OldenKeppel, Sint Joris kerk in 

 Voor-Drempt, aanvang 20.00 uur, kerk open 19.30 uur

ma 17 Vrouwengroep Drempt, kerstviering in de pastoriezaal; 

 ook voor niet-leden, 17.45 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

januari 2013

do 3  NBvP-Vrouwen van Nu, nieuwjaarsbijeenkomst met

  tentoonstelling, FF naar Steef, 19.45 uur

do  17 Dameskrans Hummelo, jaarvergadering en bingo in 

 het Dorpshuis naast de kerk, 14.00-16.00 uur

za   19 Club 60+, muzikale middag met mannenzangkoor in 

 het Dorpshuis te Voor-Drempt, 14.00 uur

di   22 Jaarvergadering NBvP-Vrouwen van Nu, 

 De Gouden Karper, 19.45 uur

ma 28 Vrouwengroep Drempt, jaarvergadering in de pastorie,  

 19.30 uur; aansluitend bowlen in het Dorpshuis 

 vanaf 21.00 uur

februari 2013

wo  13 NBvP-Vrouwen van Nu, lezing Numerologie, 

 FF naar Steef, 19.45 uur 

za   16 Club 60+, optreden folkloristische dansgroep, 

 FF naar Steef, 14.00 uur

do  21 Dameskrans Hummelo, bijeenkomst met lezing, 

 Dorpshuis Hummelo, 14.00-16.00 uur

zo 24 Sneeuwklokjesdag bij De Warande, Laag-Keppel 

 11.00 -17.00 uur

ma 25 Vrouwengroep Drempt, lezing Dierenambulance; 

 ook voor niet-leden; pastorie, 20.00 uur

maart 2013

zo  3  Sneeuwklokjesdag bij De Warande, Laag-Keppel 

 11.00 -17.00 uur

zo 17 Stinzenplantendag bij De Warande, Laag-Keppel 

 11.00 -17.00 uur

wo  20 Club 60+, toneelmiddag in het Dorpshuis te Voor-Drempt,  

 14.00 uur

do   21 Dameskrans Hummelo, bijeenkomst met lezing en 

 natuurquiz, in het Dorpshuis Hummelo, 14.00-16.00 uur 

zo 24 Stinzenplantendag bij De Warande, Laag-Keppel 

 11.00 -17.00 uur 

ma 25 Vrouwengroep Drempt, lezing over Orchideeën met 

 evt. consult; ook voor niet-leden; pastorie, 20.00 uur
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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:



Limited Edition 
by Pullman

Originele Pullman boxsprings met patentvering 
inclusief 2 Pullman kwaliteitsmatrassen en 

achterwand vanaf  € 2.740,-

Limited Edition 
Samsung Galaxy Tab 2 (10.1) t.w.v. € 349,- cadeauLimited Edition Limited Edition Limited Edition Limited Edition 

Slaapspecialist Drempt

Limited Edition Limited Edition Limited Edition Limited Edition 
Limited Edition Limited Edition Limited Edition Limited Edition 

Gratis afvoer van oude matrassen en slaapkamermeubilais is mogelijk
Gratis bezorging en montage door heel Nederland
Gratis opslag voor latere levering

-
-
-

Rijksweg 20 | 6996 AC Drempt
Tel.: 0313 476218 
www.slaapspecialistdrempt.nl

DremptDICHTERIJ
DAN U DENKT!

Apeldoorn
± 30 min

Arnhem
± 20 min

Doetinchem
± 10 min

Zutphen
± 20 min

Slaapspecialist Drempt

Limited Edition Limited Edition Limited Edition Limited Edition 
Limited Edition Limited Edition Limited Edition Limited Edition 


