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Ik vertrek is de titel van het  populaire emigratieprogramma  op tv dat 

wekelijks een miljoen kijkers trekt. Veel Nederlanders worden geboeid 

door de belevenissen van moedige, avontuurlijke  emigranten die hun 

geluk elders gaan zoeken. Het afscheid van de familie en vrienden die 

men hier achterlaat valt de emigranten vaak zwaar, maar gelukkig blijft 

men ook in het buitenland goed op de hoogte van het wel en wee in het 

geboorteland.

Voor de komst van de computer en het internet lag dat heel anders. Hoe 

hielden emigranten toen contact met hun thuisfront? Al jaren zoeken 

veel Nederlanders hun geluk in het buitenland en besluiten te emigreren. 

In de jaren vijftig lag ons land door de oorlog in puin en was er veel 

armoede en werkloosheid terwijl de bevolking juist groeide door de 

naoorlogse geboortegolf. Er werd serieus gevreesd voor overbevolking, 

waarop de Nederlandse regering besloot emigratie te promoten. En 

dat gebeurde ook. Massaal vertrokken velen naar landen als Canada, 

Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. Eenmaal daar aangekomen 

was het alleen mogelijk om via post, telefoon of een telegram contact 

te hebben met het thuisfront. Maar de telefoon was destijds een duur 

communicatiemiddel en zal zeker niet met regelmaat zijn gebruikt om 

te horen hoe het de familie in de geboortestreek verging. En de post, 

ja dat heeft nu wel iets nostalgisch. Je schrijft een brief over alles wat je 

bezig houdt in je nieuwe leven in dat nieuwe land, plakt er zorgvuldig een 

postzegel op met het portret van de koning, koningin of het staatshoofd, 

doet hem op de brievenbus en dagen, zo niet weken later, komt deze 

aan bij de geadresseerde in Nederland. Wat werd er hier in Holland naar 

uitgekeken en wat was het destijds bijzonder om post te ontvangen uit 

het buitenland. Het nieuws ging de hele straat rond. En ook al was het 

nieuws dat je las alweer oud, je had een bericht ontvangen. 

Hoe anders is dat nu, waarbij we heel simpel via Skype een live-verbinding 

in beeld en geluid kunnen maken met wie we maar willen, waar dan ook 

ter wereld. Hoewel de afstand tot de geboortestreek soms duizenden 

kilometers is, communicatiemiddelen als Skype, Twitter en Facebook 

maken het mogelijk om het verre dichtbij te halen. Misschien wat minder 

nostalgisch, maar wel heel fi jn om je familie of vrienden te kunnen zien en 

te spreken via internet.

En dat dit als prettig wordt ervaren, lezen we ook terug in de verhalen 

van onze ‘eigen’ emigranten. De redactie heeft voor dit kerstnummer zo’n 

dertig oud-inwoners benaderd die in de afgelopen jaren zijn geëmigreerd, 

en hen gevraagd naar hun leven nu. Het leverde heel veel leuke reacties 

op vanuit alle hoeken van de wereld. Misschien kent u wel enkelen van 

hen en leest u nu, gewoon op papier, net als vroeger, hoe het hen vergaat. 

Toch een klein beetje nostalgie.

Veel leesplezier, fi jne feestdagen en een goed en gezond nieuwjaar!

Foto: Wim van Hof
De Hessencombinatie | december 2012 3



W i n t e r
be ur t

alleen mogelijk van 

oktober t/m februari

e r
voor maar 

€ 99,00
Incl. nieuwe rem/versnellings-kabels, kogels en vetten. Géén montage kosten bij vervanging van versleten delen

In de winterperiode kunt u uw fi ets 

meestal wat beter missen vanwege het 

toch vaak slechte weer. Om de lange 

wachttijden in het voorjaar te voorkomen, 

bieden wij u deze “winterbeurt” aan om er 

voor te zorgen dat uw fi ets weer tip top is, 

als het voorjaar begint...
Leigraafseweg 33f Doesburg

0313 - 41 27 27 www.xycleservice.nl

NIELS EBBERS
AGRAR ISCH/TECHN ISCH EN  MEER . . .

 
Niels Ebbers 

T  06-24794575
 

 Dorpstraat 1

 6999 AA Hummelo

E  nielsebbers@hotmail.com

• dienstverlening in loonwerk
• straatwerken
• kraanmachinist/grondverzet

Dorpstraat 1

    

                                                                                   

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. Wij laten de historie herleven door traditionele (streek)producten op een eigentijdse wijze te gebruiken.

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

Beide kerstdagen kunt u genieten van een feestelijk Live Cooking buffet
€ 44,50 per persoon *all inclusive

*drankjes zijn inbegrepen, op sommige alcoholische dranken zit een toeslag
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Column Jeroen Huis in ‘t Veld
Voorzitter HC‘03

Foto: Wim van Hof

Op de tafel voor me ligt aan de linkerkant een stapel geboortekaartjes. En rechts één 

rouwkaart. Een schril contrast. Ze zeggen wel eens dat een geboorte en een overlijden 

tegelijk komen. Dat gaat voor mij nu zeker op. 

Begin deze week werd ik opgeschrikt door het overlijden van Evert Jan Schreurs. Slechts 

45 jaar. Hij was speler van ons zesde elftal en kreeg tijdens het fi etsen een hartstilstand en 

overleed. Wat een triest bericht en wat blijft het toch onwerkelijk als mensen op deze jonge 

leeftijd sterven. Het gebeurde een week nadat ik vader was geworden van dochter Tatum, 

ons tweede kindje.  Een vreemde gewaarwording om dit in één week mee te maken.

Toen ik twee weken eerder op zondagochtend afreisde naar Baakse Boys, om met mijn team 

een wedstrijdje te voetballen, kon ik nog niet vermoeden dat ik amper vier uur later een 

gezonde dochter in mijn armen zou houden. Mijn vrouw had ‘s ochtends al wel te kennen 

gegeven dat het een beetje ‘rommelde’ maar ervoor thuisblijven was niet nodig. Toch voor 

de zekerheid maar even het telefoonnummer van de leider van het team doorgegeven. Toen 

ik na een half uur spelen geroepen werd om te wisselen was mijn eerste gedachte: speel ik 

zo slecht? Even daarna werd me duidelijk dat mijn vrouw een sms’je had gestuurd dat de 

weeën in alle hevigheid waren losgebarsten. Snel douchen, aankleden en rap naar huis. Daar 

aangekomen stond mijn vrouw reeds kreunend aan het voeteneinde van het bed. Het was 

me nu wel duidelijk dat dit niet lang meer zou duren. 

Uit respect voor mijn vrouw, maar ook omdat ik anders thuis een probleem krijg, zal ik 

de details die zich hebben voorgedaan tussen bovenstaand moment en het moment 

dat Tatum in mijn armen lag, niet beschrijven. Wat ik wel kan zeggen is dat ik het een 

indrukwekkend gebeuren vind. En ja dames: ik vind het ook knap hoe vrouwen zich door dit 

natuurfenomeen heen slaan. Respect! 

En ook de dood kwam dus dichtbij. Hoewel ik zelf Evert Jan niet heel erg goed kende, komt 

zo’n sterfgeval binnen een hechte vereniging hard aan. Er hangt dan een aparte sfeer binnen 

de club. Het is veel stiller dan normaal. In mijn periode als voorzitter heb ik nu een aantal 

sterfgevallen meegemaakt binnen de vereniging en iedere keer weer merk ik dat er dan iets 

gebeurt met ons als leden. Vooral als diegene die je moet missen nog midden in het leven 

stond.

Al met al waren het twee bewogen weken. Ik was vrij van mijn werk, dus dat gaf me de 

gelegenheid om tussendoor ook nog wat voor de voetbalclub te doen. We zijn druk met 

de voorbereidingen van de bouw van het nieuwe clubhuis die in februari van start moet 

gaan, maar ook druk met het opzetten van de grote loterij, waarmee we nog een smak geld 

willen inzamelen om de begroting sluitend te krijgen. In eerdere columns heb ik al eens 

opgeroepen dat als er mensen met teveel geld in deze gemeenschap zijn, zij zich bij mij 

kunnen melden. Het is echter tamelijk stil gebleven de afgelopen tijd. Wat ik hier zeker wel 

wil noemen, is de gift die de Stichting Kruiswerk Hummelo en Keppel heeft gedaan voor 

het nieuwe gebouw. Zij draagt maar liefst vijf duizend euro bij. Daar zijn we als vereniging 

superblij mee. Het bovenstaande verzoek geldt overigens nog steeds! 

U als lezer wil ik vooral dringend vragen een of meerdere loten van de grote loterij te kopen. 

Naast de kans op het winnen van geweldige prijzen steunt u daarmee een geweldig initiatief 

en komt er een prachtig gebouw te staan waar we nog jaren mee vooruit kunnen. Ik hoop 

op uw steun!

Zoals ook u zult merken, gaat het leven door ondanks ingrijpende gebeurtenissen als die 

van een geboorte en een overlijden. Ik ga volop aan de slag om ook het komend jaar onze 

club  weer een stukje te verbeteren. En dat betekent in ieder geval de bouw van een nieuw 

clubgebouw!

Langs deze weg wens ik iedereen fi jne feestdagen en een heel gezond 2013!

Over een 

roerige week 

met een 

geboorte en 

een sterfgeval

Leven en dood
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De rol van dorpsraden verandert nu bevolkingskrimp en vergrijzing snel naderen. 

Samenwerken vormt hierbij de sleutel, als het aan de burgemeester ligt. Maar willen 

dorpsraden wel meer doen en is hun organisatie wel ingericht voor extra taken? 

Expert Noortje Gerritsen stelt dat een dorpsraad goed kan functioneren als een gemeenschap 

zelf heeft bepaald dat ze er een wil oprichten.

Dorpsraden moeten 

aan de bak

Tekst: Richard Kok en Leo Tholhuijsen

Foto’s: Wim van Hof 
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Sinds de gemeentelijke herindeling in 2005, toen Hummelo en 

Keppel opging in de gemeente Bronckhorst, bestaan er dorps-

raden in ons gebied. Eerst als één orgaan met werkgroepen 

voor Drempt, Hummelo en Keppel en in 2011 uiteengegaan 

in drie zelfstandige dorpsraden: Drempt, Hummelo en Keppel 

en Eldrik. Elke dorpsraad met een eigen identiteit, structuur 

en agenda. Zo bekommert de dorpsraad Hummelo zich over 

zaken als het openhouden van het Cruyff Court en wil de 

dorpsraad Keppel en Eldrik wandelroutes bepalen voor Hoog-

Keppel en Eldrik.

De meeste dorpsraden zijn sinds begin 2006 actief en dus nog 

betrekkelijk jong. Na de eerste stappen van het optuigen van 

een werkende en doelgerichte organisatie, wordt al vlot een 

tweede, veel grotere stap verwacht. De gemeente wil namelijk 

dat dorpsraden nog meer werk maken van het leefbaar hou-

den van hun gebied, zeker nu bevolkingskrimp en vergrijzing 

op de loer liggen. Het afschuiven van gemeentetaken, in 

welke vorm dan ook, lijkt dan ook onomkeerbaar.

Ton Bertram, voorzitter van dorpsraad Keppel en Eldrik, erkent 

de veranderende rol van de gemeente en de bijbehorende 

gewenste aanpassingen van dorpsraden. ‘Het biedt nieuwe 

kansen voor dorpsraden om in gesprek te blijven met de 

gemeente. De leefbaarheid van onze directe omgeving op peil 

houden, is de belangrijkste taak van dorpsraden. In plaats van 

dat de dingen je overkomen is het beter om een proactieve 

houding aan te nemen. Je kunt wel iets vinden over een 

onderwerp, maar je moet zelf nadenken hoe met zo’n 

onderwerp om te gaan. Dorpsraden moeten geen nee-groep 

zijn. Als wij nadenken over zaken, dan is de gemeente meer 

geneigd ons hierin te volgen. Daar ben ik van overtuigd.’

Ook collega-dorpsraadvoorzitter Ton Plagman van dorpsraad 

Drempt vindt een proactieve houding van dorpsraden een 

must om goed te kunnen functioneren. ‘Wil je als gemeen-

schap zorgen dat je voldoende in zicht blijft bij de gemeente, 

dan moeten we aan de bak. We zijn er ook klaar voor. De 

belangstelling van inwoners om iets te doen is er, zeker wan-

neer ze expertise hebben over een bepaald onderwerp’, stelt 

Plagman.

Er is ook enige terughoudendheid bij de dorpsraden. Zeker 

wanneer het afstoten van gemeentetaken ter sprake komt. 

Bertram: ‘Een dorpsraad heeft geen juridische betekenis. 

We pakken dingen op die spelen en dragen het aan bij de 

gemeente. Maar we zijn niet beslissingsbevoegd en moeten 

dat ook niet willen. Dat kan alleen als je onderdeel bent van de 

overheid, maar dat ambieer ik niet. Dan word je een soort van 

nieuwe bestuurslaag en daar zit niemand op te wachten.’

Plagman van dorpsraad Drempt wijst hierbij nog op de 

samenstelling van hun organisatie. ‘Een dorpsraad is een 

orgaan dat bestaat uit vrijwilligers. Die willen niet belast 

worden met taken. Want bij taken horen ook verplichtingen. 

Wij hebben geen personeel om groenvoorziening te regelen, 

als de gemeente dat zou willen. Een dorpsraad is slechts een 

belangenorganisatie om dingen die leven, op de agenda van 

de gemeente te krijgen. Zeg maar een intermediair, niet meer 

en niet minder.’

Noortje Gerritsen is organisatieadviseur bij bureau Wagenaar 

Hoes in Driebergen. Zij is aan de Universiteit Twente afgestu-

deerd op een onderzoek naar het functioneren van wijk- en 

dorpsraden. In haar dagelijkse werk is zij adviseur in diverse 

gemeentelijke situaties.

Dorpsraad Keppel en Eldrik 

Opgericht: november 2011, daarvoor Dorpsraad Drempt, 

Hummelo en Keppel, opgericht in 2006.

Aantal leden:  ongeveer 250

Website: www.dorpsraad-ke.nl

Bestuur: Ton Bertram (voorzitter), Dick Kwakkel 

(penningmeester), Menno Meester (secretaris), Erna Dokter, 

Freek Frederiks, Michiel Bakker en Nellie van der Pasch.

Belangrijkste wapenfeiten: wandeltocht Ommetje Laag-

Keppel, milieuparkje Laag-Keppel, aandacht voor oudere 

jeugd, ondersteuning Dorpshuis Keppel/obs De Bongerd.

Op de agenda voor 2013: Ommetje Hoog-Keppel en 

Ommetje Eldrik, overleg over accommodaties, initiatieven 

met betrekking tot gebruik van de kerk, bebouwing 

voormalige gemeentewerf, oog voor verkeersveiligheid, 

Doe-Menu (activiteiten voor basisschoolleerlingen), 

samenwerking met Zonnewater, samenwerken met 

Stichting Welzijn en werkgroep Senioren, plannen maken 

ten aanzien van de sportvelden in Hoog- Keppel.
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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

Koopzondagen zijn op 2, 9 en 16 december 

Prettige feestdagen en een b(l)oeiend 2013
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Gerritsen heeft niet een uitgesproken oordeel over het 

functioneren van dorpsraden. ‘Er zijn’, zo zegt ze, ‘dorpen of 

gemeenschappen met een goed functionerende dorpsraad en 

er zijn er waar de dorpsraad zo goed als afwezig is. Maar dat 

hoeft helemaal niets te zeggen over hoe de ene of de andere 

gemeenschap functioneert. Het kan goed mét een dorpsraad, 

het kan goed gaan zónder dorpsraad. Het is niet per se een 

zegen als er een dorpsraad is. Het leidt ook niet direct tot 

rampspoed als er géén dorpsraad is.’

Of een dorpsraad levenskrachtig is, hangt volgens de bestuurs- 

kundige onder meer af van de bevolkingssamenstelling. 

‘Zo maakt het nogal wat uit of er veel 60-plussers met tijd 

wonen of juist veel tweeverdieners met helemaal geen tijd 

over. In een agrarische gemeenschap waar mensen erg op 

zichzelf zijn, verwacht je ook niet meteen een heel actieve 

dorpsraad.’

‘Wat in ieder geval niet werkt, is als de gemeente de oprich-

ting van dorpsraden oplegt. Gemeentes moeten de mogelijk-

heid bieden, duidelijk maken wat de mogelijkheden zijn, maar 

de bewoners bepalen zelf wat ze ermee doen. Geef mensen 

de keuze. Wat in Bronckhorst in ieder geval goed is, is dat 

in een convenant is vastgelegd wat de speelruimte van een 

dorpsraad kan zijn. Duidelijkheid is belangrijk.’

Essentieel onderdeel bij het functioneren van ‘intermediair’ 

dorpsraad is de communicatie met de gemeente. Een onder-

werp waarbij snel met scherpe tong wordt gesproken. De laat-

ste tijd verloopt de communicatie een stuk beter, stelt Bertram 

van Keppel en Eldrik. ‘De gemeente heeft moeten wennen aan 

dorpsbelangenorganisaties. Voorheen kwam het nog wel eens 

voor dat je werd overgeslagen en in de krant moest lezen over 

zaken aangaande je eigen dorp. Niets is storender dan dat. We 

hebben nu een vaste aanspreekpersoon bij de gemeente en 

dat gaat goed. Af en toe doen we een stapje achteruit om er 

vervolgens weer twee voorwaarts te maken.’ Voorzitter Theo 

Lucassen van dorpsraad Hummelo laat weten dat de relatie 

met de gemeente best goed is. ‘Zeker was dat het geval met 

de contactfunctionaris Jan Otten, die ons altijd de juiste weg 

wist te wijzen.’ (Jan Otten is onlangs met pensioen gegaan, 

red.)

Dorpsraad Drempt

Opgericht: januari 2011

Aantal leden: ongeveer 150

Website: www.dorpsraaddrempt.nl

Bestuur: Ton Plagman (voorzitter), Johan Volkers 

(secretaris), Henk Barends (penningmeester), Ine Buiting, 

Paul Verploegen, Irene Peters en Simone Snelder. 

Belangrijkste wapenfeiten: de basisvoorwaarden voor 

inrichten dorpsraad, ledenbijeenkomsten houden, goede 

relatie met gemeente. 

Op de agenda voor 2013: herinrichting ruimtes die 

vrijkomen door afbreken scholen in Voor- en Achter-

Drempt, herbestemming van slibdepot, internet in 

buitengebied, verandering groenvoorziening in kernen.
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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!
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Noortje Gerritsen: ‘Waar een dorpsraad in ieder geval bij weg 

moet blijven zijn controversiële zaken. Een kwestie als een 

rondweg is niet voor de dorpsraad, maar voor de politieke par-

tijen. De politiek heeft tot taak het uitvergroten van tegenstel-

lingen om er vervolgens over te kunnen besluiten.’

‘Vergrijzing en krimp kunnen erg doorwerken in bepaalde 

kernen in een gemeente. Een basisschool zou kunnen moeten 

sluiten. Een gemeente en ook een dorpsraad moet begrijpen 

dat het te ingewikkeld is voor een dorpsraad om het in zulke 

situaties goed te doen.’

Tegelijk wijst Gerritsen er wel op dat juist de dorpsraad een 

gemeente goed van informatie kan voorzien over wat onder 

de bevolking leeft. Als een dorpsraad een informatieavond 

belegt, lukt het soms beter om er de juiste mensen voor te 

interesseren. Zo kan de gemeente te weten komen wat de 

mensen echt belangrijk vinden. Maar zoals gezegd, het moet 

van de mensen zelf komen. De gemeente brengt de bal in het 

spel, het dorp moet zelf zeggen wat ze ermee wil. Het moet 

geen wassen neus worden.’

Het uiteindelijk functioneren van een dorpsraad hangt van-

zelfsprekend ook af van wie er in zitten. Gerritsen: ‘Raadsleden 

die na een gemeentelijke herindeling ‘over’ zijn, zijn vaak niet 

de beste dorpsraadbestuurders. Vaak zijn ze verbitterd.’ 

Volgens burgemeester Henk Aalderink van gemeente Bronck-

horst verandert de rol van de dorpsraden in de nabije toe-

komst. ‘In deze tijd van grote maatschappelijke veranderingen 

Dorpsraad Hummelo

Opgericht: 1 januari 2011 na de splitsing van dorpsraad 

Drempt, Hummelo en Keppel.

Aantal leden: ruim100

Website: www.dorpsraad-hummelo.nl

Bestuur: Theo Lucassen (voorzitter), Harmjan Evers 

(secretaris), Henk Kuperij (penningmeester), Joke Knake, 

Charles Lourens en Ria Tolhuisen.

Belangrijkste wapenfeiten: opstellen Dorpsplan, behoud 

van Hessenhal en Hessenbad, en openhouden van Cruyff 

Court.

Op de agenda voor 2013: herinrichting Dorpsstraat in 

Hummelo, aanleg rondweg, eventuele verplaatsing Cruyff 

Court, opzetten wandel- en fietsroutes, breedbandinternet 

in het buitengebied.

worden dorpsraden, maar misschien is de naam gebiedsraden 

beter, steeds belangrijker. Willen we gebieden leefbaar hou-

den, dan is samenwerking tussen alle partijen in een gebied 

de enige sleutel tot succes’, aldus Aalderink.

Aalderink doelt daarbij op de gevolgen van krimp en vergrij-

zing van de bevolking op het platteland. ‘Mijn echte overtui-

ging is dat wanneer de wil tot samenwerking er echt is, we ook 

in de toekomst al onze inwoners een omgeving kunnen geven 

waarin wonen, werken en recreëren ook straks nog steeds 

plezierig is in Bronckhorst; waarin we de zorg kunnen leveren 

die dan noodzakelijk is en waarin iedereen kan meedoen.’

Maar zijn dorpsraden wel voldoende toegerust qua vaar-

digheden en organisatie om meer taken op zich te nemen? 

Aalderink: ‘Dorps- of gebiedsraden verdienen ondersteuning 

als in hun gebied de noodzakelijke veranderingen of samen-

loop van deze veranderingen te complex worden. Het huidige 

mandaat is vastgelegd in een convenant. Denkbaar is dat voor 

de genoemde gebiedsraden door samenstelling en activitei-

ten aangepaste bevoegdheden nodig zijn, waarbij het altijd zo 

zal zijn dat de gemeenteraad het hoogste beslissingsorgaan 

blijft.’

Aalderink denkt niet dat de ontwikkelingen van de dorps- 

raden de opmaat vormen voor zelfstandig opererende deel-

gemeenten. ‘Wel zal de gevraagde bijdrage én de geleverde 

ondersteuning sterk veranderen om samen te kunnen werken 

aan een toekomstbestendig Bronckhorst; uiteindelijk is dat 

waar het ons allemaal om gaat’, aldus Aalderink.
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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

Alfun Events
Postbus 180
6980 AD Doesburg

Tel: 03 13 - 48 44 98  
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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 
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‘Afgelopen zomer werkte ik met veel 

plezier bij het Hessenbad’  

Naam: Shirley Bolt (17)

Woonplaats: Beatrixlaan, 

Hummelo

Opleiding: Rietveld Lyceum, 

havo 5. Hierna wil ik naar 

Nijmegen, voor de hbo-op-

leiding sociaal pedagogische 

hulpverlening. Het werken 

met jongeren heeft dan mijn 

voorkeur.

Bijbaan: ‘Mijn allereerste 

baantje was  drie jaar gele-

den bij ’t Hart van Hummelo 

(nu FF naar Steef ). Nu werk 

ik bij De Gouden Karper en afgelopen zomer werkte ik ook 

op het buitenbad in Hoog-Keppel als  toezichthouder  tijdens 

drukke dagen, de kinderdisco’s en het avondzwemmen. Dat 

deed ik met veel plezier. Naast school, volleyballen en werk 

ga ik in de weekenden met vriendinnen graag ergens wat 

drinken.’

‘Door al het volleyballen heb ik niet veel tijd 

voor een bijbaantje’ 

Naam: Sacha Teunissen (14)

Woonplaats: Roomstraat,

Achter-Drempt

Opleiding: ‘Ik zit op het 

Rietveld Lyceum, gymnasium 

3. Later denk ik iets te willen 

doen met gezondheid, maar 

wat ik precies wil worden, 

weet ik nog niet.’

Bijbaan: ‘Als bijbaantje heb 

ik twee vaste oppasadressen. 

Dat vind ik leuk om te doen!

Verder heb ik niet veel tijd. 

Mijn hobby is namelijk vol-

leyballen, dat doe ik bij Focus 

in Dames 1. Elke maandag- en donderdagavond train ik en 

meestal is er op zaterdag een wedstrijd. Naast de trainingen 

bij Focus, volleybal ik ook bij de selectie van de Nevobo Regio 

Oost.’

‘Als ik straks een kamer heb in Nijmegen, 

ga ik daar op zoek naar een baantje’

Naam: Vincent van de 

Vlasakker (18)

Woonplaats: Keppelseweg,

Hummelo

Opleiding: ‘Ik studeer be-

drijfskunde aan de Radboud 

Universiteit in Nijmegen. 

Na mijn studie zou ik graag 

een managementfunctie in 

de gezondheidszorg gaan 

bekleden.’

Bijbaan: ‘Ik voetbal al 13 jaar, 

nu in de A1 bij HC’03. Een 

paar jaar ben ik scheidsrech-

ter geweest, maar daar ben ik 

inmiddels mee gestopt.

Momenteel heb ik geen bijbaan, zodra ik een kamer heb in 

Nijmegen ben ik van plan daar werk te gaan zoeken. Tijdens 

mijn middelbare schooltijd heb ik bij het archief van het Slin-

geland Ziekenhuis gewerkt en  soms in een restaurant.’ 

‘Op beurzen doe ik met Amber 

nagelmake-up’   

Naam: Rosanne Nusselder (15)

Woonplaats: Rijksweg, 

Hummelo

Opleiding: ‘Ik zit in havo 3 

van het Ulenhofcollege. Wat 

ik later wil worden weet ik 

nog niet precies, maar iets 

met kinderen lijkt me leuk of 

iets met uiterlijke verzorging.’

Bijbaan: ‘Op zondagmorgen 

werk ik als afwasser in de 

keuken van De Gouden 

Karper. Ik doe dit omdat 

ik het leuk vind, maar ook 

natuurlijk voor het geld! Daarnaast ga ik soms met mijn tante 

Annemiek en nichtje Amber naar beurzen om nagelmake-up 

te verzorgen. Ik turn bij De Bomgardjes in Wehl en vind ook 

zingen erg leuk.’

‘Het werk doe ik voor het geld, 

maar ik heb er ook veel plezier in’

Tekst: Fia Wesselink

Foto’s: eigen bezit en deels Judith Wesselink
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www.theeoftander.nl

• high teas • 
• arrangementen •

• workshops • 
• catering •

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

16



	  

‘Ik vind het leuk mensen te helpen en te 

adviseren in het maken van een goede keuze’  

Naam: Jasper ter Heerdt (18)

Woonplaats: Eldrikseweg, 

Laag-Keppel

Opleiding: ‘Ik zit in vwo6 van 

het Ludger College in Doe-

tinchem en ben dus hard aan 

het werk om mijn examens 

goed in te gaan. Daarnaast 

ben ik me ook aan het oriën-

teren op de studiekeuze die 

ik al snel moet gaan maken. 

Ik vind alles wat met auto’s 

en techniek te maken heeft 

interessant. Vandaar ook mijn 

bijbaan.’

Bijbaan: ‘Op zaterdag help ik in de fi etsenzaak van mijn 

ouders in Duiven. Ik vind het leuk mensen te helpen en te ad-

viseren in het maken van een goede keuze. Ik ben altijd blij als 

mensen tevreden de winkel uitgaan met hun aankoop. Naast 

het werken in de winkel help ik ook in de werkplaats mee, 

vooral met het sleutelen aan bromfi etsen. Dat is tevens mijn 

hobby, sleutelen aan mijn eigen brommer. ‘

‘Ik ben best wel druk met school 

en steek veel tijd in mijn 

grote hobby’ 

Naam: Heleen van der 

Velden (16)

Woonplaats: Valkenbos, 

Hoog-Keppel

Opleiding: ‘Ik zit op het 

Rietveld Lyceum, vwo 5. 

Ik ben nog niet echt bezig 

met wat ik na school ga 

doen, misschien iets met 

muziek of toneel, maar 

misschien ook wel iets als 

geografi e of de hogere 

hotelschool.’

Bijbaan: ‘Ik heb een 

krantenwijk. Ik ben best 

wel druk met school en steek veel tijd in mijn grote hobby: 

zang, dans en toneel. Dit doe ik bij GRID, de muziektheater-

school van de Gruitpoort, waar we per seizoen ongeveer 3 

à 4 voorstellingen maken. We treden op in verzorgingshui-

zen, op festivals en gewoon in het theater van de Gruit-

poort. Ook ben ik theaterambassadeur bij de Gruitpoort. 

Buiten mijn krantenwijk heb ik dus niet echt tijd voor een 

ander bijbaantje.’

‘Ik hoop dat bij de bouw van de nieuwe 

kantine van HC’03 ook  leerling-timmerlieden  

betrokken worden’

Naam: Hein Baars (17)

Woonplaats: Kerkstraat, 

Voor-Drempt

Opleiding: ‘Ik heb eerst 

havo gedaan en zit nu op 

het OBD (onderdeel van 

het Graafschap College) en 

volg daar een opleiding tot 

timmerman. Vroeger heb 

ik al veel vakantiewerk in 

de bouw gedaan, vandaar 

dat ik deze richting heb 

gekozen. Dus het lijkt me 

logisch wat ik wil worden.’

Bijbaan: ‘Ik werk drie 

avonden in de week bij Albert Heijn als vakkenvuller en op 

zaterdagochtend help ik bij een bouwbedrijf. Ik werk hoofdza-

kelijk voor het geld om uit te kunnen gaan in het weekend.

Ik hoop dat bij de bouw van de nieuwe kantine van HC’03, via 

het OBD, ook leerling-timmerlieden betrokken worden. Want 

leerplekken liggen in deze tijd niet voor het oprapen.’

‘Het werk doe ik voor het geld, maar ik 

heb er ook veel plezier in’ 

Naam: Jordy Katgert (16)

Woonplaats: Veldweg, 

Voor-Drempt

Opleiding: ‘Ik heb vorig 

jaar mijn vmbo-examen 

op het Metzo College 

afgerond en ik volg nu de 

opleiding Economie en 

Dienstverlening (Brood & 

Banket ) van het Graaf-

schap College. Ik ga drie 

dagen in de week naar 

school en loop twee dagen 

in de week met veel plezier 

stage bij Bakkerij Leo Ebbers in Hummelo.’

Bijbaan:  ‘Op maandag-, woensdag-  en vrijdagavond werk 

ik bij  Albert Heijn in Doesburg als vulploegmedewerker. Het 

werk doe ik voor het geld, maar ik heb er ook veel plezier in. 

Ik heb daar een aantal leuke collega’s. Daarnaast  ben ik op 

dit moment leider/trainer van de E2 van HC’03 en fl uit de 

thuiswedstrijden van mijn team. Zelf speel ik in de A1 en train 

2x per week.’ 
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A.M.S.
REGIOVERHUUR
HUMMELO

061110 8885

VERHUUR &
VERKOOP
STEIGERS

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

Bronkhorsterweg 4
7221 AC  Steenderen
Tel.: 0575 - 45 19 59
Email: info@rtvrutjes.nl
Site: www.euronicsrtvrutjes.nl

Bronkhorsterweg 4

7221 AC  Steenderen 

Tel: 0575-451959

Email: info@rtvrutjes.nl 

Site: www.euronicsrtvrutjes.nl
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20 oktober jl. hadden mijn medemuzikanten en ik einde-

lijk eens een optreden dat makkelijk toegankelijk was voor 

vrienden en familie. Het was openbaar en dicht in de buurt, 

namelijk in het dorpshuis in ons eigen Drempt. Ik heb het al 

eerder gehad over de taferelen die je vanaf het podium kunt 

aanschouwen, en ook dit keer waren er elastieke benen in 

overvloed. Er waren zelfs enige bezoekers waarvan men zich 

kan afvragen of het rotsvaste geloof in eigen elasticiteit wel 

zo verstandig is, gezien de werkelijke staat van het onderstel. 

‘Hoe fl exibeler hoe beter’ lijkt mij dan ook niet altijd op te 

gaan. En dat brengt mij op het onderwerp van deze bijdrage, 

namelijk de Flex-BV. 

Sinds 1 oktober jl. is het BV-recht in Nederland ingrijpend 

gewijzigd. Althans, de wetgeving hierover is ingrijpend gewij-

zigd. De vraag is of dit ook de praktijk drastisch zal wijzigen. 

Hoe het ook zij, het is eenvoudiger geworden om een BV op 

te richten – althans voor de cliënt, in de meeste gevallen zeker 

niet voor ons als notarissen. 

Al sinds 1 juli 2011 is de zogenaamde ‘verklaring van geen 

bezwaar’ van het Ministerie van Justitie niet meer nodig. Nu 

is per 1 oktober jl. ook de bankverklaring afgeschaft en hoeft 

men niet langer het minimumkapitaal van € 18.000  in te 

brengen. Ook met 1 euro kan al een BV worden opgericht. Bij 

inbreng van een bestaande onderneming in een BV, is ook 

de eis verdwenen dat een accountant moet verklaren dat de 

waarde van de onderneming ten minste € 18.000  bedraagt. 

Maar dit alles maakt de nieuwe BV nog niet tot een Flex-BV. 

In de concurrentiestrijd met internationale mogelijkheden 

als bijvoorbeeld de Limited was het vooral de bedoeling de 

BV fl exibeler te maken. Dat wil zeggen: meer maatwerk is 

mogelijk. 

In de nieuwe situatie kan bijvoorbeeld worden vastge-

legd dat bepaalde aandelen geen of slechts beperkt 

recht geven tot deling in de winst of reserves. Ook kan 

er behoefte zijn aan stemrechtloze aandelen of beperkt 

stemgerechtigde aandelen. Verder kan de overdracht 

van aandelen geheel vrij worden gemaakt, of voor een 

bepaalde termijn worden uitgesloten (denk aan joint 

ventures) of (via een kwaliteitseis) worden onderwor-

pen aan een contractuele regeling in een aandeel-

houdersovereenkomst. Ook kan aan de houders van 

aandelen van een bepaalde soort of aanduiding het 

recht worden gegeven om één of meer directeuren of 

commissarissen rechtstreeks te benoemen of te ont-

slaan. Daarnaast is bijvoorbeeld de blokkeringsregeling 

Duidelijk zal zijn dat voor een BV met meerdere 

aandeelhouders de fl exibilisering veel ruimte biedt. 

Statuten van bestaande BV’s bevatten veelal verwij-

zingen naar allerhande artikelen welke inmiddels zijn 

gewijzigd en versoepeld en zijn daardoor onnodig

beperkend. Aanpassing kan gewenst zijn. Zowel 

binnen als buiten concern zullen besluitvormingspro-

cedures, statuten en aandeelhoudersovereenkomsten 

tegen het licht moeten worden gehouden. Flexibeler 

wordt het zeker, eenvoudiger zeker niet! 

Tip van de notaris

niet langer verplicht. En verder is er een kortere oproepings-

termijn voor de algemene vergadering van aandeelhouders, 

een wettelijke regeling voor certifi caathouders met vergader-

rechten en een verruiming van de geschillenregeling. 

In ruil voor het vervallen van de kapitaalbeschermingsregels 

komen er wel grotere verantwoordelijkheden te rusten op de 

schouders van bestuurders. Zo staat in de nieuwe wet: Indien 

een vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het 

betalen van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dat 

ten tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te 

voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor het 

tekort dat door de uitkering is ontstaan, met de wettelijke rente 

vanaf de dag van de uitkering. 

Kortom: wordt er winst uitgekeerd en blijkt dat een beetje 

voorbarig, dan kunt u als bestuurder (ook als u dus geen aan-

deelhouders bent) hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld! 

Belangrijk is daarbij wel dat het bestuur bij een voorgenomen 

uitkering van dividend een vetorecht heeft, mochten de aan-

deelhouders hiertoe het besluit willen nemen. Dat wil zeggen 

dat er geen uitkering volgt zolang het bestuur daartoe geen 

goedkeuring heeft verleend. 

Ik vraag me echter af hoe dat dan zal gaan in de praktijk. Stel: 

u bent directeur bij een onderneming en uw baas (lees: de 

aandeelhouder) komt tijdens de vrijdagmiddagborrel even bij 

u om te vertellen dat zijn echtgenote toe is aan enig groot on-

derhoud, en er dus een winstuitkering zal gaan plaatsvinden. 

U vindt dat eigenlijk niet zo’n goed idee, maar wat te doen: u 

stemt in en loopt daarmee het risico op privéaansprakelijk-

heid, of u weigert uw medewerking, waardoor dit waarschijn-

lijk uw laatste vrijdagmiddagborrel is…

Tekst: Jeroen te Lindert

Foto: Wim van Hof

van de notaris
Flexibel

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.
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Tekst: Rinus G.M. Rabeling

Foto’s: Wim van Hof

Fred Mateman uit Drempt:

‘Een Volkswagen 

voelt als een trouwe 

vriend…’

Deze auto is mijn trots!
In een aantal bijdragen maken we kennis  met inwoners die uit liefhebberij en passie een  

bepaald merk of model auto rijden. Ieder heeft een eigen motief voor zijn of haar keus.  

De traditie van een merk, de vormgeving, de snelheid of in sommige gevallen de  

functionaliteit in combinatie met nostalgie. Laat u verrassen door de boeiende verhalen.
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Het is winter 1972, een koude winter met veel sneeuw. Fred 
Mateman heeft enkele dagen verlof. Hij is beroepsmilitair op 
het marineschip Hr. Ms. Zomer en de trotse bezitter van een 
Volkswagen Kever uit 1964. Deze staat al enige tijd geparkeerd 
onder de kersenboom in de tuin van zijn ouders in Voor-
Drempt. 
De familie zit thuis gezellig aan de koffie als vader Mateman 
vraagt: ‘Mo-j den motor niet is effe statten en heb i-j d’r wel 
genog antivries ingedaon?’ Het antwoord dat het een lucht-
gekoelde motor is, is niet afdoende voor Mateman senior. ‘Ik 
zol toch maor effen statten, i-j wet maor nooit’, waarop Fred 
antwoordt: ‘Goed pa, nao de koffie.’
De vraag van vader Mateman is eigenlijk niet verwonderlijk. 
Er ligt al geruime tijd meer dan 25 centimeter sneeuw op de 
auto en na enig uitgraven komt er inderdaad een Volkswagen 
tevoorschijn. De sleutel in het contact, ‘draeien maor en ‘t 
ding kump waarachtig töt leaven’. Moeder Mateman reageert 
verbaasd: ‘Gut, hi-j döt ‘t ook nog, ‘t liek wel een wonder.’  Voor 
Fred kan de vriendschap niet meer kapot en later volgen er 
nog drie Kevers…

Ruimte

Jaren later, wanneer Fred inmiddels zelf een gezin met twee 
kinderen heeft, blijkt de Kever te klein te zijn. Vakanties en de 
paardenhobby van dochter Janneke zijn teveel voor de trouwe 
vriend. Fred koopt zijn eerste Volkswagen Transporter. Deze 
is summier ingericht als camper en wordt ook gebruikt als 
trekauto voor de paardentrailer. Het paard kan dus mee, maar 
ook alle benodigdheden, de hond en een aantal vriendinnen 
van Janneke. Er volgen nog twee Transporters.

Vanaf zijn kinderjaren heeft Fred Mateman (57) al belangstelling voor techniek en voor auto’s. 

Sleutelen is z’n lust en z’n leven. En zo ontstond de liefde voor de Volkswagen Kever.

Na een aantal jaren ontdekt Fred in Zelhem een te koop 
staande Volkswagen Transporter Caravelle uit 1985. Telefoon-
nummer noteren, afspraak maken, kopen en meenemen 
naar Drempt. Er moet het een en ander aan gebeuren, maar 
sleutelaar Mateman kan zich hiermee prima redden. Het is een 
luxe demobus, volledig ingericht als camper en vele jaren met 
liefde gebruikt door de vorige eigenaar. Fred vertelt enthou-
siast: ‘De bus heeft een aangepast 1600 cc diesel Volkswagen 
Golf blok van 75 pk met een turbo.’ En dat is uiteraard voldoen-
de pk voor alle ritjes naar de paardenconcoursen en voor de 
vakanties naar Duitsland, Slowakije en Italië. Ook in Nederland 
is Fred met zijn gezin veel rondgetrokken met de bus en heeft 
hij als een ‘echte ambassadeur’ op diverse campings verteld 
over zijn luxe Caravelle.

Onderhoud, revisie en restauratie

Zoals gezegd is Fred een echte techneut. Door zijn periode 
destijds bij de marine, zijn opleiding en belangstelling is hij 
in staat ‘z’n grote liefde’ goed te onderhouden. Onlangs nog 
heeft hij in zijn eigen werkplaats het gehele motorblok gerevi-
seerd. Alle lagers, zuigers en drijfstangen, koppeling, olie-
pomp, cilinderkop en turbo werden onder handen genomen. 
En ook de aandrijfassen en de complete reminstallatie werden 
gereviseerd. En als er wat aan het plaatwerk moet gebeuren 
weet Fred Mateman ook van wanten. 
Voor zijn werk rijdt Fred ook een Volkswagen Transporter. Over 
enige tijd zal hij deze overnemen en geheel in eigen beheer 
ombouwen tot camper. Een nieuwe uitdaging waarop hij al 
zijn vaardigheden kan loslaten!
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Ze delen het karakteristieke pand van de familie Westhoff. 

Aan de zijde van de kerk zitten Marc en Marita van 

Haarlem, die met Home Sweet Home & Garden een 

winkel hebben vol bijzondere brocante. Ernaast heeft 

Marian Merk haar atelier, waar ze tijdens cursussen en 

workshops de techniek van het traditioneel ambachtelijk 

schilderen doorgeeft. Minder zichtbaar is dat Reinette 

van Lennep aan de achterzijde haar atelier heeft waar zij 

illustreert en waar creatieve workshops gevolgd kunnen 

worden. 

De drie ondernemingen gaan goed samen. Tijdens de 

Kunsttiendaagse in mei ging de tussendeur tussen 

winkel en atelier open en die is sindsdien niet meer dicht 

geweest. Over en weer springen ze wel eens even bij, 

helpen een handje als dat nodig is. “Dat is zo veel leuker”, 

vinden zij. 

Impuls 

Daarmee is Hummelo drie bijzondere zaken rijker. Dat is 

een positieve impuls voor een dorp in een tijd dat veel 

winkels in dorpen hun deuren moeten sluiten. Marita zegt 

er ook bewust voor te hebben gekozen zich in Hummelo 

te vestigen. “De doelgroep die brocante koopt, rijdt er 

graag voor om. Liefhebbers weten ons hier te vinden, ook 

toeristen lopen hier gemakkelijk naar binnen.” 

Al geruime tijd hebben Marita en Marc een webwinkel, 

met een grote verzameling spullen uit de vervlogen jaren, 

curiosa, oude, licht gepatineerde meubeltjes, servies en 

keukenartikelen waarmee je de inrichting van de woning 

net dát bijzondere accent kunt geven. Vooral voor de 

wat grotere items zoals meubels moesten ze toch een 

plek voor opslag en presentatie vinden. Ze waren snel 

verkocht toen de gelegenheid voor een winkeltje in 

Hummelo zich voordeed. 

Markten afstruinen 

Regelmatig struinen ze markten af in Frankrijk, België 

en Nederland op zoek naar interessante en leuke 

decoratieve- en brocante-spullen. “De Franse brocante 

steelt ons hart het meest, die afgebladderde meubeltjes in 

matte verftinten. Dat past in de meeste inrichtingen. Echt 

zwaar antiek is uit, wat luchtiger doet het goed, bij jong en 

oud.” 

Wie rondkijkt in de winkel vindt veel servies uit de 

negentiende eeuw, glaswerk, kroonluchters en 

ouderwetse spullen voor in huis. “Als ik terug kom uit 

Frankrijk gaan direct afbeeldingen van de vondsten 

naar de website. Klanten kunnen zich aanmelden voor 

de nieuwsbrief, waardoor ze als eersten geïnformeerd 

worden, dus de eerste keus hebben.” 

De collectie van Marc en Marita biedt ook een ruime 

keuze aan cadeauartikelen en hebbedingen. Bezoekers 

vinden het heerlijk om door de winkel te snuffelen en 

ideeën op te doen. “In de feestelijke decembermaand 

besteden we extra aandacht aan bijzondere en leuke 

kerstcadeaus”, zegt Marita.

Marian Merk, Reinette van Lennep 

en Home Sweet Home & Garden 

blij met gezamenlijk onderkomen 

Twee bijzondere aanwinsten voor Hummelo onder één dak. Zo zien inwoners van Hummelo, bezoekers en ook 

de uitbaters zelf de combinatie van kunst en brocante aan de Dorpsstraat in Hummelo. Marita van Haarlem en 

Marian Merk verheugen zich op de sfeervolle decembermaand waarin ze het mooie pand, volgens Marian Merk 

met Anton Pieck-achtige allure, een passende uitstraling willen geven. 

Kunst en brocante brengen sfeer en creativiteit in Hummelo



advertorial

Enthousiasme overbrengen

“Schilderen is een solitair beroep”, vertelt Marian. 

“Daarom is het fi jn je ervaringen af en toe te kunnen 

delen en elkaar te stimuleren. Ik ben niet iemand die zich 

opsluit, het is veel leuker als je ook met andere mensen 

contact hebt.”

Marian geeft dan ook al lang les. Voor beginners, maar 

ook voor gevorderden. Meerdere cursisten komen al ruim 

12 jaar bij haar. “Ik probeer niet alleen het schilderen maar 

ook het enthousiasme voor het vak over te brengen”, 

zegt ze.  Het atelier is tevens verkoopruimte van haar 

eigen werk, dat ook in diverse galerieën wordt verkocht. 

Begin dit jaar was er een enorme hausse in de aandacht 

voor haar werk nadat ze actrice Anne Wil Blankers had 

geportretteerd voor het tv-programma ‘Sterren op het 

Doek’.  Ze is erg blij met de nieuwe locatie. In Doetinchem 

werd het parkeren een steeds groter probleem. In 

Hummelo hebben ze een eigen parkeerruimte achter 

het pand, zodat daar ook bezoekers en cursisten de 

auto kwijt kunnen. “Als het hier mooi weer is pakken we 

de schildersezel onder de arm en kunnen we de mooie 

omgeving in om te schilderen.” 

Werk op maat 

Reinette van Lennep is illustrator en ontwerpster en 

opgeleid aan de Kunstacademie te Arnhem. Na jarenlang 

werkzaam geweest te zijn in de kinderkledingbranche als 

styliste, verheugt ze zich er nu op om deze vaardigheden 

in volle breedte te kunnen gebruiken. 

Haar bezigheden zijn zeer divers: illustreren, ontwerpen 

van kleding, kaarten en uitnodigingen maar ook op maat 

gemaakte workshops, waarbij gewerkt wordt met vilt, 

klei, kralen of stoffen. “De workshops stimuleren de 

creativiteit, je bent er echt even helemaal uit. Het ontspant 

en je gaat ook nog met iets moois naar huis.” 

Zo kun je bij haar met vriendinnen hoeden maken, of 

sieraden van halfedelstenen en echte parels. Een oud 

kastje omtoveren tot een hip nieuw element (bijvoorbeeld 

voor in de kinderkamer) kan ook, door het te beplakken 

met stukken mooi papier (decopatch). Voor de echte 

priegelaars is er een workshop ‘Werken met Fimo-klei’. 

“Eigenlijk is er te veel om op te noemen.”

Made in Hummelo 

In ontwikkeling is ‘made in Hummelo’. Reinette en Marian 

hebben het idee opgevat hun talenten te bundelen door 

kaarten te maken die al dan niet met de omgeving te 

maken hebben. Naast de collectie wenskaarten die ‘made 

in Hummelo’ brengt, neemt Reinette ook persoonlijke 

opdrachten aan, zoals geboorte-, trouw- en andere 

wenskaarten. Ook is er een kinderboek in de maak, 

geschreven door Marian en met illustraties van Reinette. 

Het boekje vertelt een verhaal dat zich afspeelt in de 

prachtige omgeving van Hummelo.  

Kerststukken en -workshop

Marita en Marc verkopen naast de brocante en landelijke 

woondecoratie ook verse bloemen, bloemstukken en 

kransen. Vanuit de dorpsgemeenschap was daar vraag 

naar. Ze zijn er van overtuigd dat ze kunnen uitgroeien tot 

een trekpleister voor Hummelo. 

In aanloop naar de feestdagen in december willen ze er 

voor zorgen dat de bijzondere plek extra feestelijke wordt 

aangekleed. Bij Home Sweet Home & Garden zijn dan ook 

kerststukken te koop. Bij Marian Merk staat een speciale 

kerstworkshop schilderen op het programma. 

Meer informatie over openingstijden en alle activiteiten 

is te vinden op de websites van beide ondernemers. 

De website van Reinette is nog onder constructie, voor 

informatie kunnen belangstellenden bellen of mailen.

Marian Merk 

Dorpsstraat 30 

6999 AD Hummelo 

T: 06 48276894 

E: info@marianmerk.nl 

I: www.marianmerk.nl 

Reinette van Lennep

Dorpsstraat 30

6999 AD Hummelo

T: 06 26390464

E: rvanlennep@hotmail.com

I: www.reinet.nl

Home Sweet Home and & Garden 

Dorpsstraat 30 

6999 AD Hummelo 

T: 0314 745040 

E: info@homesweethomeandgarden.nl 

I: www.homesweethomeandgarden.nl 

Fotografi e: Doron Merk, Sacha Keurhorst



‘Voorlopig zijn we uitgegroeid’

Ben Minkhorst, 

een gespecialiseerd 

akkerbouwer

Tekst: Leo Tholhuijsen

Foto’s: Wim van Hof
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‘Een rustige tijd hebben we op ons bedrijf niet meer’, vertelt 
Ben Minkhorst. ‘Geen seizoenpieken hier. We hebben bijna 52 
weken per jaar werk. Een rustige periode is als het in de zomer 
een week regent.’

Aan het woord is Ben Minkhorst. Met zijn vrouw Paula heeft 
hij een akkerbouwbedrijf in Hummelo. Het is een groot en op 
aardappelen gespecialiseerd boerenbedrijf. Van het teeltplan 
van 232 hectare, bestaat 180 hectare uit pootaardappelen en 
fritesaardappelen. De pootaardappelen springen het meest in 
het oog, in die zin dat die worden opgeslagen in 3500 grote 
kisten. Het zijn deze kisten die de afgelopen maanden de 
aanblik van het bedrijf bepaalden. Het enorme aantal onttrok 
de grote aardappelschuren bijna aan het zicht. Wegens de 
aanbouw van de laatste schuur konden ze niet  binnen staan. 
Nu die gereed is, is er opslagruimte voor 3.000 ton los gestorte 
fritesaardappelen en 3500 kisten met ieder 1250 kilo aardap-
pelen. In de herfst zijn alle schuren een korte periode tot aan 
de nok toe gevuld. De 3.000 ton opslagcapaciteit voor de fri-
tesaardappelen is zelfs niet groot genoeg voor de hele oogst, 
een deel van de oogst gaat rechtstreeks van het land naar de 
Aviko in Steenderen. 

Vanaf ruwweg een maand na de oogst van de pootaardappe-
len in juli en augustus begint het sorteren, export klaarmaken 
en afleveren van dit basismateriaal voor volgende teelten. Dat 

gaat door tot half april. ‘Onze laatste pootaardappels gaan 

naar landen als bijvoorbeeld Oezbekistan, daar is de grond pas 

laat geschikt om in te poten. In 80 tot 100 dagen groeit daar 

een gewas aardappelen.’

Dat is dan het einde van een seizoen lang pootaardappelen 

bewaren, sorteren, opzakken in big bags of in zakken van 25 

of 50 kilo en laden op vrachtwagens. De eerste gaan tegen 

het einde van oktober al weg naar Noord-Afrikaanse bestem-

mingen als Algerije. Minkhorst zet zijn aardappelen af via het 

coöperatieve aardappelhandelshuis Agrico in Emmeloord.

Ook de fritesaardappelen worden op het bedrijf bewaard. 

‘Tot maximaal 1 maart’, zegt Minkhorst. ‘Langer kan niet op 

dit bedrijf. Zouden we ze langer willen bewaren, dan moeten 

we kiemremmingsmiddelen gebruiken om te voorkomen dat 

ze gaan uitlopen. Maar dat kan juist weer niet op een bedrijf 

waar ook pootaardappelen liggen opgeslagen. Die moeten in 

het voorjaar juist weer wél kiemen.’

Het bedrijf onderzoekt mogelijkheden om de fritesaardappe-

len langer te kunnen bewaren. Dat zou kunnen door 

toepassing van ethyleen als kiemremmer, een middel dat 

geen onomkeerbare schade aan pootaardappels aanricht. 

Langer bewaren van de fritesaardappelen is aantrekkelijker, 

omdat dit een hogere bewaarvergoeding van de frietfabriek 

oplevert. 

Het is in meerdere opzichten opmerkelijk hoe het bedrijf 

aan de Broekstraat erbij ligt. Het is een akkerbouwbedrijf dat 

naar Nederlandse maatstaven groot is, meer dan drie keer 

het gemiddelde. Bovendien is het bedrijf erg gespecialiseerd. 

Binnen de aardappelteelt wordt de pootaardappelteelt weer 

gezien als een verdere specialisatie. Het bedrijf is des te meer 

opmerkelijk, omdat Ben Minkhorst toen hij in het bedrijf 

stapte zich meer varkensman dan akkerbouwer voelde. ‘Toen 

ik op mijn 20ste in het bedrijf kwam, hadden we 60-70 hectare 

akkerbouw, een beetje was pootgoed. En we hadden varkens, 

Na jaren van onstuimige groei ligt aan de Broekstraat in Hummelo een bovengemiddeld en 

gespecialiseerd akkerbouwbedrijf, Minkhorst Aardappelen. Ben Minkhorst maakt nu een pas 

op de plaats, maar of hij echt is uitgegroeid, wordt niet helemaal duidelijk.

Naam:  Ben (45) en Paula (37) Minkhorst. Samen  

hebben ze twee dochters, Mieke (9) en Hedi (7) 

Plaats:  Broekstraat, Hummelo

Bedrijf:   232 hectare akkerbouw, waarvan 110 ha poot-

aardappelen, 70 ha fritesaardappelen,  

12 ha suikerbieten, 20 ha graan en  

20 ha snijmais. Eigen grond 25 ha; rest pacht 

en huur. Op het bedrijf werken Ben Minkhorst, 

zijn vader (parttime) en drie vaste medewer-

kers. 
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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

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

voor alle keukens op maat

Bezoekadres : Hoogstraat 29 Toldijk

Postadres : Weth. Campermanstraat 10

  7227 DT Toldijk

Telefoon : 06-1030 3130 / 0575-543 555

Internet : www.renesangersmeubelmakerij.nl

E-mail : info@renesangersmeubelmakerij.nl

Geopend op maandag t/m vrijdag

van 9.00 tot 16.30 uur.

Bezoek bij voorkeur op afspraak.

Zaterdags alleen op afspraak.

RS | adv Keukens op maat fc 94x137_Opmaak 1  08-11-12  12:47  Pagina 1
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1. 2. 3.

4.

5.7. 8.

6.

100 fokzeugen, 300 vleesvarkens. De verdeling was ruwweg 
zo: vader was de akkerbouwer, mijn moeder en ik deden de 
varkens. Ik vond en vind varkenshouderij een mooie tak, zeker 
de fokkerij. Het is voor mij moeilijk geweest de beslissing te 
nemen om in de akkerbouw verder te gaan en te gaan specia-
liseren. Ik heb er toen lang over nagedacht.  Per 15 december 
2001 hebben we besloten de stap te maken. In 2002 hebben 
we ons eerste koelhuis voor pootaardappelen gezet.
Redenen om de varkens vaarwel te zeggen en ons te specia-
liseren op aardappelen, waren de goede saneringsregeling 
voor de intensieve veehouderij die zich aandiende en de 
mogelijkheden voor een gelijkmatige arbeidsverdeling  over 
het hele jaar die door de combinatie frites- en pootaardap-
pelen mogelijk zou zijn. Plus het feit dat in de omgeving van 
Hummelo voldoende voor aardappelteelt geschikte grond 
beschikbaar is om een serieus bedrijf op te baseren. Minkhorst 
huurt land in een straal van zo’n 15 kilometer rond het bedrijf, 
van Didam tot Vierakker. 

Hoe beoordeelt Ben Minkhorst zijn bedrijf nu, na de jongste 
uitbreiding? Hij moet vaststellen dat hij dit aan het begin van 
zijn carrière als boer niet precies voor ogen had. ‘Zoals gezegd, 

ik was vroeger eerst en vooral geïnteresseerd in de varkens. 
Met de fokkerij kon je veel eer inleggen. Maar ik zeg nu, na 10 
jaar, dat de keuzes voor aardappelen en voor  investeringen 
in schaalvergroting goede zijn geweest. Ondertussen ben ik 
zelf bijna meer manager geworden dan uitvoerder. Ik wil wel 
graag alle werk ook zelf blijven doen, maar dat wordt steeds 
moeilijker. Het regelwerk dringt zich op, ook overdag. Maar ik 
kan veel aan de medewerkers overlaten. Eén van de medewer-
kers doet 80 procent van het spuitwerk.’
Wat de toekomst betreft zegt de akkerbouwer dat de grootste 
groei voorlopig wel achter de rug is. Machinepark, aardappel-
areaal, opslagcapaciteit en bemanning van het bedrijf zijn 
nu goed op elkaar afgestemd. ‘Continueren is wel een goed 
woord voor wat we nu gaan doen. Misschien nog wat lichte 
groei; verdubbelen hoeft niet meer. Er is misschien nog enige 
rek mogelijk, maar met dit machinepark kunnen we er niet 
structureel 50 hectare bij hebben. Je moet de oogst ook in 
moeilijke jaren kunnen rondzetten.‘

Maar heel absoluut zal Ben Minkhorst ook weer niet beweren 
dat zijn bedrijf is uitontwikkeld. De afgelopen groei was ook 
niet precies gepland. De komende groei misschien evenmin.

  Na de oogst worden de pootaardappelen in kisten gekoeld opgesla-

gen in reusachtige koelcellen

 

  Vanuit de koeling worden de knollen in de stortbunker gekiept om 

vervolgens op maat te worden gesorteerd

 

  Handmatig en op het oog worden in de leeskamer alle aardappelen 

gecontroleerd op ongerechtigheden

 

  Na maatsorteren en lezen komen de pootaardappelen bij de afzak-

machine

1.

2.

3.

4.

5.

7.

8.

6.

 

 De zakken worden semi-automatisch dichtgenaaid

 

 Daarna worden de zakken automatisch op een pallet gestapeld

 

 Zodra een pallet vol is, wordt die met een heftruck weggereden...

 

  en klaargezet in afwachting van transport, in dit geval naar Noord-

Afrika.
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‘Voor mij hoeven 

we niet per se derde 

klasse te spelen’

Tekst: Richard Kok en Leo Tholhuijsen 

Foto’s: Wim van Hof
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Jeroen Huis in ’t Veld begint volgend jaar aan het laatste jaar van zijn eerste vierjarige 

termijn als voorzitter. Hij wil vooral uitwerking geven aan het streven naar een brede, goed 

verankerde vereniging met goede faciliteiten.  

Jeroen Huis in ’t Veld trad drie jaar geleden aan als voorzitter 
van HC’03. Het was in de startperiode van de nieuwbouw van 
het kleedgebouw. De aanbesteding was net geweest. Het was 
de fase dat de laatste financiën geregeld moesten worden, de 

laatste gaten gedicht. Hij heeft persoonlijk nog wel tegels ge-

legd in het gebouw, maar heeft verder met de feitelijke bouw 

niet veel van doen gehad.

‘In het begin was het binnen het bestuur wel wennen aan 

elkaar. Maar de sfeer was goed. Je merkt in de besluitvorming 

dat op basis van wennen en vertrouwen het makkelijker is 

dingen af te tikken. Dat hebben we de afgelopen drie jaar 

geleerd. Nu functioneren we als een goed geoliede machine.’

Huis in ’t Veld en zijn medebestuurders hebben voortgebor-

duurd  op het fusiedocument ‘HC’03 daar wil je bij horen’ 

, geschreven door het vorige bestuur. ‘De meest concrete 

dingen die we hebben doorvertaald, zijn het inzetten op meer 

breedtesport, een eigen magazine en meerdere partijen uit 

het verenigingsleven bij de club betrekken door vergaderfaci-

liteiten aan te bieden en op deze manier meer gemeenschap-

pelijk draagvlak te creëren. We willen het verbindend element 

in het verzorgingsgebied zijn. Dat kan voor alles zijn, maar als 

vereniging blijft sport onze kerntaak. Voor meerdere partijen 

in de samenleving willen we een faciliterende rol spelen. Qua 

sport kan er alles bij horen. Je kunt denken aan ouderensport, 

een hardloopclubje of een jeu-de-boulesbaan. Maar we zijn 

vooral een voetbalaccommodatie. Hockey zit in Doetinchem 

en Dieren, dat ligt buiten ons verzorgingsgebied. 

Vorig jaar hebben we hierover gebrainstormd binnen de club 

en kwam onder andere de vraag hoe dit aan te pakken. Je zou 

een commissie Breedtesport kunnen starten. Maar zelf denk 

ik dat het andersom is. Als vereniging faciliteren we en daar 

moet een aanzuigende werking van uitgaan. Met voetbal-

vereniging SDOUC in Ulft hebben we wel eens gesproken 

hoe zij dit doen, nadat zij waren begonnen met hockey. Zij 

hadden de vraag om hockey te faciliteren en de ruimte voor 

een hockeyveld. Dat vraagt nogal een financiële inspanning. 

De aanleg van een kunstgras voetbalveld bijvoorbeeld kost 

400.000 euro. In tien jaar schrijf je dat af. Kunstgras is vier à vijf 

keer zo duur als echt gras.

Het gemiddeld onderhoud van een voetbalveld kost 8 tot 

10 duizend euro per jaar, waarbij de toplaag eens in de 10 

à 20 jaar moet worden aangepast voor 25.000 euro. Al het 

onderhoud, behalve dat van de velden, doen we al zelf. Nu 

de gemeenteraad heeft besloten af te willen van de buiten-

sportaccommodaties, krijgen we per 1 januari a.s. de velden in 

eigendom. Maar daarmee ook het onderhoud. In 5 jaar kopen 

we 14.000 euro per veld af; dat is in totaal dus 70.000 euro per 

veld. Bij de overdracht in januari krijgen we 315.000 euro en 

daar moeten we het onderhoud van doen. Dus gras maaien, 

doorzaaien, het groen om de velden. We betalen nu 1.500 

euro per veld aan huur, dus het gaat ons meer kosten. Je moet 

nu ook gaan reserveren, want op lange termijn kost het meer 

dan op dit moment. Op het kleedkamergebouw zit een lening 

van 15 jaar. Als die is afgelost, vallen daar lasten weg waardoor 

er geld vrijkomt voor veldenbeheer.

Het onderhoud van velden is een kennisintensief proces. Daar 

heb je eigenlijk een professional voor nodig. We hebben er 

daarom voor gekozen om dit het eerste jaar uit te besteden. 

We zijn hierover in gesprek met iemand die nu het onder-

houd doet bij FC Twente. De stichting gaat vervolgens kennis 

opbouwen van het onderhouden van velden.’

De mate waarin ouders van leden vrijwilligerswerk doen is 

bij veel clubs een issue. Niet iedereen doet evenveel en dat 

geeft soms scheve gezichten. Hoe is dat bij HC’03?

‘Of er nou direct sprake van is dat mensen elkaar hierop 

aankijken, kan ik zo niet zeggen, maar er is wel enige morele 

druk op ouders om wel wát te doen. We willen leden de keuze 

gaan geven om óf vrijwilligerswerk te doen óf een bedrag 

extra te betalen. Zeg maar de morele plicht afbetalen. We 

hebben gesproken over 50 euro. Dat betekent in de praktijk 

bijvoorbeeld dat als je wat voor de club doet,  je een x bedrag 

aan contributie betaalt en dat als je niets voor de club kunt 

of wilt doen je 50 euro extra betaalt. Hoe we dit precies gaan 

invullen, volgt nog.’ 

‘Naast in een goede accommodatie willen we ook investeren 

in de jeugd. De jeugdafdeling is groot, daar hebben we nog 

wat te winnen; ook in organisatorische opzicht. En zo ook in 

de begeleiding en in de coördinerende sfeer. Bijvoorbeeld 

met iemand die 20 uur per week op de club aanwezig is en 

aanspreekpunt is voor de begeleiders. Dit vloeit voort uit het 

jeugdplan van Rob Ruikes. De jeugdcoördinatoren zijn vorig 
jaar met scouting aan de gang gegaan om een beter beeld 
te krijgen van spelers. Ook daar is gesproken over wat meer 
professionaliteit in de organisatie.
Het samengaan van de twee afdelingen is weliswaar verbeterd 
nadat de jeugd is verhuisd, maar binnen de jeugdafdeling is 
het nog niet een echte eenheid. Ook de verbinding naar de 
club toe met leiders en ouders kan beter.’ 

Het aantal senioren leden is de laatste jaren afgenomen en 

vergrijsd. Wat ga jij hieraan doen?

‘Er is geen sprake van afname van het aantal seniorenleden. 
De samenstelling is veranderd. We hebben nu een tweede 
damesteam. Het vierde seniorenteam is een team bestaande 
uit spelers die gelijktijdig overgekomen zijn uit de jeugd. Na 
de fusie hebben wel een aantal leden afgehaakt. Maar dat is 
een natuurlijk proces. Dat gebeurt overal. 
Onlangs hebben we bijeenkomsten gehad met de KNVB, waar 

Naam: Jeroen Huis in ’t Veld (33)
Plaats: Achter-Drempt
Functie: voorzitter HC’03 sinds 2009
Opleiding: HEAO Commerciële Economie; Bedrijfskunde  Radboud  
Universiteit Nijmegen. 
Beroep: Operationeel manager detacheringbedrijf techniek voor 
Zuid-Nederland.
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nog eens duidelijk werd dat damesvoetbal booming is. Als de 
vraag dan komt of bij ons dames kunnen komen voetballen, 
dan is het antwoord ‘ja’.
Het vierde was een A-elftal dat als één team door wilde. Hoe-
wel de principiële beleidskeuze is dat we selecteren, zijn we er 
in dit geval mee akkoord gegaan. En het loopt als een trein. 
We spreken nu over 45 plus-voetbal en zijn bezig om te zien of 
we dat in competitievorm kunnen organiseren. Omliggende 
verenigingen worstelen ook met de ouder wordende senioren-
leden. In het voorjaar willen we kijken of we met andere ver-
enigingen een competitie kunnen opzetten. De KNVB heeft nu 
gezegd dat er animo is en ze dit gaan faciliteren. Zij nemen nu 
de regie. Dat 45 plus-voetbal is een mooi podium als je moet 
uitstromen omdat je het niet meer kunt bijsloffen.’

De KNVB heeft recentelijk weer aandacht gevraagd voor 

het-homo-zijn-in-de-voetballerij.  Hoe gaat HC’03 hiermee 

om?

‘We doen niets proactief ten aanzien van homo’s in voetbal. 

Welk geloof of geaardheid je hebt, iedereen is welkom en ge-

lijk bij HC’03. We hebben ons  niet aangesloten bij de homo-

campagne van de KNVB. Het is volgens mij geen issue binnen 

de club en eerlijk gezegd heb ik er zelf nooit heel bewust over 

nagedacht. Wat je wel ziet en hoort is dat ‘homo’ als scheld-

woord wordt gebruikt. Dat zou een thema kunnen zijn om 

als bestuur naar te kijken. Mijn basishouding is dat het heel 

normaal moet zijn om voor je homoseksuele geaardheid uit te 

komen. Ook op de voetbal.’

Steeds meer jeugdspelers tussen de 15 en 18 jaar stoppen 

en gaan verloren voor HC’03. Wat denk jij hieraan te doen ?

‘We denken na over een nieuwe structuur waarbij de jeugd-

afdeling en seniorenafdeling worden geborgd bij één bestuur-

lijk persoon. Waardoor je heel veel kunt tackelen. Nu zijn het 

organisatorisch twee aparte delen met een schutting ertussen. 

We zijn pas gestart met dit denkproces. We vinden dat jeugd 

en seniorenvoetbal meer moeten integreren. We denken 

na over een zondagcompetitie of vrijdagavondcompetitie 

bijvoorbeeld voor studerende jeugd. Maar dat is nog niet heel 

concreet. Het is wel een belangrijk punt. 

Ik heb zelf de overtuiging om meer te verbinden en meer te 

communiceren. Als je mensen meer ruimte geeft en je houdt 

ze erbij als ze studeren, dan haken ze op 25/26-jarige leeftijd 

vaak weer aan. Als ze op hun 18e weggaan met niet zo’n goed 

gevoel, dan komen ze niet zo snel terug. We willen jeugdspe-

lers ook vaker mee laten doen bij seniorenteams, ook als het 

niet nodig is. Om het ‘enge gevoel’ weg te nemen.’

Zaalvoetbal is een behoorlijk autonome groep binnen de 

vereniging. Waarom moet dit veranderen?

‘Er is een natuurlijke scheiding tussen de Hessenhal en de 

sportaccommodatie in Achter-Drempt. We hebben bewust 

gekozen om gesprekken te voeren met de mensen van de 

zaalvoetbalafdeling om de verbinding te verbeteren. Het 

begint bij aandacht. Als blijkt dat die scheiding moet blijven, 

dan moet dat ook. Maar daar geloof ik niet in. Het is goed dat 

het dichterbij zit. We zijn begonnen met aandacht, dat is in 

gesprek gaan. Concreet hebben we iets opgepakt naar aanlei-

ding van een klacht over contributieverdeling als je veld- en 

zaalvoetballer bent. Daarvoor komt een wijzigingsvoorstel in 

de ledenvergadering. We zeggen ook, als je een toernooi wilt 

organiseren of de zaal wilt huren, klop dan aan bij het bestuur. 

Er is bereidheid om te investeren en aandacht te geven.’

De economische crisis heeft ongetwijfeld impact op

sponsorinkomsten. Hoe hard komt dit aan, en wat ga jij 

eraan doen? 

‘Het komt aan. Patrick Verheij, die binnen het bestuur belast 

is met sponsoring, geeft aan dat het sinds afgelopen zomer 

merkbaar is. Maar het gaat mondjesmaat. Twintig tot vijf-

entwintig procent van onze exploitatie is afhankelijk van 

sponsors. Totaal gaat het om twee ton exploitatie. Af en toe 

valt een bordje af, of een advertentie. We hebben nog geen 

concrete plannen om dit aan te pakken. De nood is nog niet 

heel hoog. We hebben een gezonde financiële situatie. Je wilt 

met zorg en aandacht met de sponsors omgaan, ook als ze 

zeggen dat ze het geld even niet willen uitgeven.’

Straks hebben we een multifunctionele accommodatie 

waar mensen van verschillende verenigingen over de 

vloer komen. Gaat de kantine van HC’03 de nieuwe dorps-

kroeg worden?

‘Nee, dat denk ik niet. Als je kijkt naar het ontwerp en de 

insteek van het nieuwe gebouw, dan is het geen kroeg en dat 

moet het ook niet worden. Barkrukken komen er niet te staan. 

Het ontwerp is meer gericht op samen zijn. Onze corebusiness 

is dat we een sportvereniging zijn. Misschien straks wel meer 

sport, waar ook meerdere partijen bij horen. 

Voor andere partijen is het primair bedoeld als ruimte voor 

bijeenkomsten, of als vergaderruimte. Dat er daarna een bor-

reltje wordt gedronken of dat er een  ledenvergadering wordt 

gehouden is prima. En dat geldt ook voor een  broodtafel na 

een begrafenis. Maar er komen geen huwelijksfeestjes in de 

kantine. Dan ga je in het vaarwater zitten van bijvoorbeeld

FF naar Steef in Hummelo of het dorpshuis in Drempt. 

We gaan straks misschien samenwerken met het dorpshuis. 

We zijn nu bezig te onderzoeken hoe een eventuele samen-

werkingsorganisatie eruit kan zien. Onze visie is dat de exploi-

tatie van dit gebouw in een aparte organisatie komt en niet 

meer bij de voetbalclub hoort. De concrete invulling moeten 

we nog zoeken.’

Er komt een nieuw clubgebouw. Hoe ziet de bouwplan-

ning eruit?

‘In januari gaan we de huidige kantine slopen. Er komt dan 

een tijdelijk gebouw met vijf à zes containerunits op het 

grasveld voor het kleedkamergebouw. In oktober 2013 kan 

het clubgebouw klaar zijn. Hoe de financiering eruit ziet? 

We hebben twee ton eigen middelen, 50.000 euro van het 

Oranje Fonds, 100.000 euro lening en 100.000 euro provinciale 
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subsidie. Voor 450.000 kunnen we het gebouw neerzetten. 
We denken nog een ton nodig te hebben voor inrichting 
en faciliteiten. In februari starten we met een grote loterij. 
Daarmee willen we netto 50.000 euro ophalen. In het voorjaar 
of de zomer komt er een sponsoractie, een groot evenement 
met een band waarmee we zo’n 30.000 euro willen ophalen. 
Dan zit je aan 80.000. Het resterende deel moet uit de eigen 
exploitatie komen. In de zijlijn is er nog het VSB-fonds. Daar 
is een subsidieaanvraag van 50.000 euro afgewezen, maar ik 
zie nog andere mogelijkheden. Verder zijn we voorzichtig met 
Klaas-Jan Huntelaar om te voorkomen dat hij het gevoel krijgt 
dat HC’03 elke keer om geld vraagt.’

Het eerste elftal behoort volgens de clubdoelstelling in 

de derde klasse te spelen. Binnen hoeveel jaar moet dit 

gerealiseerd zijn?

‘Ik denk dat spelen in de derde klasse gezond is, maar het is 
voor mij geen ultiem doel. Ik geloof in het voetballen met 
spelers uit ‘eigen kweek’ en uit de eigen omgeving; dan speel 
je waar je thuishoort. Je hebt sowieso niet veel middelen om 
te sturen in een clubdoelstelling om in de derde klasse te 
spelen. Duidelijk moet zijn dat ik geen euro aan vergoedingen 
aan spelers wil uitgeven. Goede faciliteiten, die hebben een 
natuurlijke, aanzuigende werking, dat zie je nu al in de jeugd. 
Dat is mooi, maar verder gaan we niet proberen een sponsor 
binnen te halen die vergoedingen aan spelers geeft. Dan speel 
ik liever in de vierde klasse. Tuurlijk, je moet wel ambitie heb-
ben. Voor de jeugd is het wel belangrijk om hoog te spelen. 
Dat geldt ook voor een tweede elftal.’

Steenderen, Baakse Boys en Soccii praten over samen-

werken dan wel fuseren. Ze kunnen toch mooi aansluiten 

bij HC’03. Die heeft de accommodatie en de organisatie 

daarvoor. Staat dit op de agenda van de voorzitter? 
‘Nee, dat is een bewuste keuze. We hebben gekozen voor een 

verzorgingsgebied vanwege de natuurlijke cohesie tussen 
Drempt, Hummelo en Keppel. Qua omvang zijn we gezond; 
we hebben nu ongeveer 600 leden. We zijn een voldoende 
krachtige vereniging om vergrijzing en krimp het hoofd te 
bieden.’ 

Waar staat HC’03 over vijf jaar?

‘In facilitaire zin is alles dan af en hebben we een geweldige 
accommodatie. En de kwaliteit in de jeugdafdeling is verbe-
terd en de overgang van jeugd naar senioren versoepeld. 
Nog steeds zijn we dan een club met 500 tot 600 leden, met 
hier en daar wat uitbreiding qua activiteiten en sporten. Over 
tien jaar zouden we, denk ik, meer een omnivereniging 
kunnen zijn, maar nu zijn we eerst bezig met het maken en 
uitvoeren van een beleidsplan voor de komende vijf jaar.’

Hoe lang blijf jij nog voorzitter van deze club?

‘Dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Ik heb een baan met 
redelijk veel vrijheid en zo kan ik tien uur per week in de club 
steken. Natuurlijk is er wel eens een spanningsveld. Ik heb een 
jong gezin, een drukke baan met ambitie en ik heb de overtui-
ging dat bestuurlijke vernieuwing goed is voor de club. Over 
tien jaar ben ik geen voorzitter meer, over vijf jaar lijkt me dat 
ook niet meer waarschijnlijk. Als het clubgebouw en de orga-
nisatie klaar zijn, dan kijk ik wel hoe anderen en ik erin staan.’

Tot slot nog graag je mening over het tenue van HC’03 – 

niet echt een  fraai visitekaartje van de club…

‘Nou ja, het is hoe je ertegenaan kijkt. Smaken verschillen. Ik 
weet dat binnen de club niet iedereen even enthousiast is. Er 
wordt verschillend gedacht  over het huidige paars en grijs en 
over de kwaliteit van het tenue. We denken na over nieuwe 
clubkleuren. Er is nog geen commissie ingericht, maar vanuit 
het bestuur zijn al wel oriënterende gesprekken met Nike 
geweest... Inderdaad, het kan wat frisser.’ 
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Remon en 

Mireille blij 

met bruisend 

eetcafé De Tol

Zijn hele werkzame leven is Remon te Brake al actief in 

de horeca, veelal in de keuken. De wens om een eigen 

zaak te hebben was er al langer. Toen hij in gesprek kwam 

met Bernadette Jansen, die vanwege haar gezondheid 

moest besluiten het karakteristieke en voor sommigen 

legendarische café De Tol in de buurtschap Wittebrink te 

verlaten, kwam Remon in beeld. “Ze zocht iemand uit de 

buurt, die ook bij het café paste”, vertelt Remon. “Zo kwam 

de zaak aan het rollen.”

De overgang ging geleidelijk, eerst kwam hij in dienst en 

werkte vooral vanuit de keuken. Eind januari 2012 kwamen 

velen Remon en partner Mireille feliciteren als de nieuwe 

uitbaters van De Tol.

130 jaar oud

Onlangs kwamen Mireille en Remon er achter dat De Tol 

130 jaar oud is. Met het er tegenover liggende Tolhuisje, 

fraai gerestaureerd en voorzien van een slagboom, is 

de horecazaak op een bijzonder fraaie locatie gelegen. 

Jarenlang had het bedrijf naast het café nog andere 

Café de Tol in Wittebrink zal altijd het Normaal-café blijven. Uitbaters Mireille en 

Remon koesteren ook de foto’s en andere herinneringen aan de Achterhoekse 

rockers. Maar De Tol is inmiddels zoveel meer, een bruisende zaak met 

restaurant, ruimte voor feestjes, een ruim terras en regelmatig livemuziek. 

functies. Er was een kruidenierszaakje in gevestigd en 

vanuit De Tol werd ook brood bezorgd.

Die functies zijn verdwenen maar De Tol is nog altijd 

veel meer dan alleen een café. Het ruime terras lokt in 

de zomermaanden veel toeristen en andere passanten. 

Binnen is naast het café en restaurantdeel een sfeervolle 

ruimte voor feestjes en partijen. Variërend van een etentje 

tot bijeenkomsten met 150 mensen, compleet met warm 

en koud buffet. Er wordt veel gebruik van gemaakt 

voor verjaardagen, bedrijfsfeestjes maar ook bruiloften, 

compleet met muziek. Het biljart kan dan in de vloer 

verdwijnen.

Afwisselende menukaart

De belangrijkste verandering sinds de komst van Remon 

is dat er een groter accent ligt op de mogelijkheden die 

het restaurant biedt. De keuken is van donderdag tot en 

met zondag van 11 tot 21 uur in bedrijf en op maandag 

van 16 tot 21 uur. Er is nu een ook een lunchkaart en de 

dinerkaart biedt een keuze die per seizoen wisselt. Het is 
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een toegankelijke kaart, beschrijft Remon. “Goed geprijsd 

en voor ieder wat wils. “ Speciaal voor Kerst wordt een 

keuzemenu samengesteld, waar je ook zonder reserveren 

gebruik van kunt maken.

Al langer stond De Tol er om bekend dat er verschillende 

soorten bier verkrijgbaar waren, op de bierkaart kan de 

liefhebber nu bekijken welk speciaalbiertje de voorkeur 

heeft. Of er misschien wel een paar meer uitproberen. 

Zoals de biertjes van brouwerij Rodenburg in Rha.

Evenementen

De Tol biedt onderdak aan twee biljartverenigingen, die 

samen op oudejaarsdag het potbiljarten organiseren. Er 

hangt ook een dartbord. Er is nog geen dartclub maar 

wat Remon betreft mag die er komen. Op de jaarkalender 

staan verder evenementen zoals de benefi etavond voor 

vogelasiel Noach en de bokbiermiddag.

De wilde verhalen die de bandleden van Normaal de 

eerste jaren opdeden aan de stamtafel van het café 

vormden dankbaar materiaal voor tal van hits van de 

band. Nog altijd trekken foto’s, LP-hoezen, een klok 

en andere herinneringen uit die periode de aandacht. 

“Wekelijks hebben we wel aanloop van Normaal-fans 

vanuit heel Nederland. Laatst hadden we nog een groep 

uit Bergen op Zoom. Dat moet je natuurlijk koesteren,” 

vinden Remon en Mireille.

 

Live muziek: vaste prik

Traditioneel is in de wintermaanden regelmatig live 

muziek te horen. Voor veel mensen uit de ruime omgeving 

vaste prik. Ze weten dat ze elke 3e zondag van de 

maand en elke laatste woensdag van de maand een 

leuke avond hebben. “Een deel van de bezoekers komt 

altijd, ongeacht welke band speelt omdat het altijd erg 

gezellig is”, weet Remon. “We hebben ook altijd rock- en 

bluesbands op het programma staan omdat we weten dat 

er veel liefhebbers voor zijn.”

Remon vertelt dat het hem goed bevalt om niet alleen 

in de keuken achter de schermen bezig te zijn maar ook 

als gastheer. “Het is hartstikke leuk, het contact met de 

mensen maakt het heel afwisselend. Op vrijdag heb je 

vaak mensen die na het werk even aankomen, er zijn 

meestal mensen die een hapje willen eten en anderen zijn 

even aan het biljarten. Zo’n mix, dat vind ik nou erg leuk.”

De laatste informatie over De Tol, de menukaarten 

en evenementen zoals de live muziek zijn te vinden 

op www.cafedetol.nl. Twitteraars kunnen de jongste 

ontwikkelingen volgen. 

Café De Tol
Keijenborgseweg 1
7021 PK Zelhem
T: 0314 641808
E: info@cafédetol.nl
I: www. cafedetol.nl



Het dorpshuis in Hummelo, 

een verrijking van het dorp
Opleveringsdatum nadert met rasse schreden

Een geheel glazen voorpui, de zijmuur met zink betimmerd en een sedumdak. Het dorpshuis 

van Hummelo, tussen kerk en supermarkt Spar Janssen, krijgt door het materiaalgebruik een 

heel moderne look. Wat ook modern is, is dat de kerk niet alleen meer gebruikt wordt voor 

zingen en bidden.

Ontmoetingsplek voor jong en oud

Filmavonden organiseren in de donkere wintermaanden, ex-
posities, concerten… De enthousiaste activiteitencommissie is 
al druk met de programmering. En straks als het dorpshuis af 
is zijn de mogelijkheden helemaal legio. Workshops, gebruik 
als oefenruimte, vergaderingen, yogalessen, kinderactivitei-
ten; ideeën en plannen te over. Lid van de activiteitencommis-
sie Ciska ter Horst: ‘Ik verheug me erop dat het dorpshuis een 
ontmoetingsplek wordt voor jong en oud. Ongeacht geloof. 
Een neutrale plek waar oud en jong elkaar wat kunnen leren. 
Bijvoorbeeld verhalen over de mensen en het dorp Hummelo 
van vroeger. Mooi als die verhalen bij de jongeren terechtko-
men en zo levend blijven.’ 

Een plus voor Hummelo

Gerrit Minkhorst ziet deze opmerking als aanmoediging en 
vertelt al wat van die verhalen uit de oude doos aan de andere 
commissieleden, die één en al oor zijn. Minkhorst heeft aan 
de bakermat gestaan van het dorpshuis. ‘Of je nu wel of niet 
iets met de kerk hebt, niemand kan zich voorstellen dat op het 
terpje midden in het dorp geen kerk meer zou staan en dat er 
een appartementencomplex of iets dergelijks voor in de plaats 
komt. Dat zou een ontsiering van Hummelo zijn. Maar de kerk 
loopt leeg; als ik op zondagochtend om me heen kijk en alle 
grijze koppen zie, dan zit ik zelf qua leeftijd ver onder het ge-
middelde. Dan hoef je geen wiskundeknobbel te hebben om 
uit te rekenen dat er over vijftien jaar nauwelijks kerkgangers 

•	
•	
•	
•	
•	

•	

•	

•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

Tekst: Maaike Harkink

Foto’s: Harold Pelgrom

Van links naar rechts: Maaike Harkink, Theo Lucassen, Gerrit Minkhorst, Ciska ter Horst, Marjolein Loman, Jan Hagenbeek. 
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meer zullen zijn. De deur van de kerk op slot doen, is ook niks. 
Daarom verheug ik me er zeer op dat de beide gebouwen, 
kerk en dorpshuis, optimaal benut worden en een plus zullen 
zijn voor Hummelo waarop we trots kunnen zijn.’ 

Ding dong!

Het reilen en zeilen van het dorpshuis komt in handen van 
Marjolein Loman. Zij is als beheerder aangetrokken en woont 
sinds juli samen met haar dochter aan de Keppelseweg 2; 
in het huis naast de kerk. ‘Het is fantastisch hoe we worden 
opgenomen in het dorp. Doordat ik betrokken ben bij het 
dorpshuis en de kerk leer ik gelijk veel mensen kennen. Ik ben 
ook één van de weinigen met een sleutel van het hekwerk van 
de bouw, dus het gaat heel vaak van: ding dong! Dat brengt 
gezelligheid met zich mee. Het lijkt net of we hier al jaren 
wonen en dat voelt erg goed. Voor het dorpshuis ga ik veel 
regelwerk doen: zorgen dat alles klaarstaat, dat de vrijwilligers 
zijn geregeld, voorraad bijhouden, reserveringen, offertes en 

facturen maken. Het is veelomvattend, maar leuk. En al dat 

regelwerk, dat past mij wel, dat ben ik op mijn werk bij Sité 

(wooncorporatie Doetinchem, red.) ook wel gewend.’ 

Horeca

De horecadames van Hummelo – Elisabeth de van der Schue-

ren en Martine Rexwinkel – schuiven regelmatig aan bij de 

vergaderingen en zijn nauw betrokken bij de activiteiten in 

kerk en dorpshuis. Na het kerstconcert vorig jaar van Marlies 

Claasen in de kerk kon je bijvoorbeeld met je entreekaart 

een consumptie halen bij De Gouden Karper en tijdens de 

modeshow in maart verzorgde FF naar Steef de prosecco en 

cocktails in de kerk. Marjolein: ‘Met FF naar Steef hebben we 

afgesproken dat als mensen na een vergadering nog een 

borreltje willen drinken, we gewoon kunnen bellen. Dan 

steken ze de straat even over met een blad vol drank. Dat is 

allemaal geen enkel probleem.’ Gerrit: ‘Horeca en dorpshuis 

moeten elkaar versterken. Dat moet de doelstelling ook zijn in 

een klein dorp als Hummelo. Elkaar wat gunnen.’  

Agenda: 

•	 10 december 20.30 uur Concert Marlies Claasen

•	 14 & 15 december Kerstmarkt

•	 22 december Concert De Eendracht

•	 1 januari Nieuwjaarsconcert

•	 23 februari 15.00 uur Feestelijke opening van het 

dorpshuis met muziek en interessante gasten

•	 14 maart P.C. Dorpsstraat: modeshow en verkoop 

tweedehands kleding, schoenen en accessoires

•	 17 maart Lenteconcert Hummelo’s Gemengd Koor 

met muzikale gasten

Multifunctioneel gebruik dorpshuis en kerk

•	 Vergaderingen en bijeenkomsten 

•	 Expositieruimte

•	 Concerten

•	 Kinderactiviteiten

•	 Cursussen 

•	 Yogales 

•	 Filmavonden

•	 Modeshow

Vrijwilligers gezocht! 

Het dorpshuis kan zeker nog extra handen gebruiken. 

Vind je het leuk om 1x per jaar mee te helpen bij de modeshow, 

zou je af en toe willen helpen met opbouwen, als deurwachter 

willen helpen, of af en toe koffieschenken? 

Helpen kan op vele manieren en je aanmelden hoeft niet te 

betekenen dat je elke week aan de beurt bent. Meld je aan bij 

Marjolein Loman of vraag haar om nadere informatie.

Meer informatie?

Suggesties?

Aanmelden als vrijwilliger?

Benader hiervoor Marjolein Loman, beheerder van het dorps-

huis: marjolein@dorpshuishummelo.nl.  Tel. (06) 10 63 11 77

De mensen achter het dorpshuis

Bestuur: Theo Lucassen, Jan Hagenbeek en Gerrit Minkhorst

Beheerder: Marjolein Loman

Activiteitencommissie: Maaike Harkink, Ciska ter Horst, Minke 

Huurnink, Rinaldo Klein Bleumink, Nicky Greven, Marjolein Lo-

man, Inger Witteveen. Vanuit de horeca zijn betrokken: Elisabeth 

de van der Schueren (De Gouden Karper), Martine Rexwinkel (FF 

naar Steef )
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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.

Café - slijterij
d’n Uutkiek

Dorpsstraat 65 - Angerlo

0313 - 475 091

IJssel & CO U kunt bij ons terecht voor oa:

- Lunch/diner   - Pizza’s, patat & snacks
- Kinderkook Café  - Kookworkshop
- Verjaardagsfeestjes  - Bedrijfs (feesten)
- Zaalverhuur   - Vergaderingen
- Catering/barbeque

Nu ook bezorgdienst, 
kijk op de website voor 

meer informatie

Patrick en Gina Spruit

heten u van harte welkom

Eekstraat 18  6984 AG Doesburg 

Tel. 0313 475282   Mob. 06 - 1064 8348

Restaurant Pizzaria Cafetaria Zalencentrum

Ook in de wintermaanden ieder week-end geopend op 

vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 15.00 uur.

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

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

SALE op veel artikelen!!
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De watermolen in 

Laag-Keppel 

omstreeks 1915

Groeten uit …

Als men vanaf Wehl richting Laag-Keppel rijdt dan is het silhouet van het statige kasteel Keppel al 

van verre te zien. Dichterbij gekomen wordt de aandacht echter getrokken door de entree van het 

oude stadje (1361) met rechts het voormalige tolhuisje van de Zutphen-Emmerikse Grindweg en 

links de fraai gerestaureerde watermolen. De watermolen is dit keer het thema van deze rubriek.

De Dorpsstraat van Laag-Keppel met links de watermolen omstreeks 1915. 

De Dorpsstraat van het ‘stadje’ had bestrating met kinderkopjes. De weg 

naar Wehl was een zandweg.

Tekst: Rinus G.M. Rabeling

Foto’s: Wim van Hof en collectie Rinus G.M. Rabeling 

Wanneer de eerste watermolen in Laag-Keppel is gebouwd 
is niet bekend. Het is in het midden van de 14e eeuw, dat op 
de plek waar de handelsweg tussen Zutphen en Emmerik de 
Oude IJssel kruist, door Sweeder van Voorst (de opvolger van 
Wolter van Keppel) een nieuw kasteel wordt gebouwd. Een 
kasteel bij een bestaande donjon uit circa 1300 op het zoge-
naamde ‘Keppelsch Eiland’. Een plek omgeven door de Oude 
IJssel en een strang, een soort nevengeul van het riviertje. In 
diezelfde tijd (1361) krijgt Keppel van Keizer Karel IV het recht 
om week- en jaarmarkten te houden. Hierdoor ontstaat er 
natuurlijk veel bedrijvigheid. Het is daarom niet ondenkbaar 
dat omstreeks die tijd de eerste watermolen wordt gesticht. 

Als in 1404 de rechten van ‘Keppel-Binnen’ 
worden uitgebreid en bevestigd, wordt 

daarbij ook gesproken over ‘…het moegen nederwart leggen 
van ene waetermoele…’ Hierbij gaat het echter over de water-
molen die daarna bij Mulra (toponiem voor molenrad) wordt 
gebouwd. In de loop van de 15e eeuw vinden we hiervan di-
verse bronnen die dit bevestigen. Het is bekend dat er in 1458 
tien watermolens in gebruik zijn langs de Oude IJssel.
Omstreeks 1530 komt het Keppelse bezit, inclusief watermo-
len, in handen van de familie Van Pallandt. Johan van Pallandt 
laat kort daarna de watermolen opknappen.
In de tachtigjarige oorlog (1582) wordt kasteel Keppel groten-
deels verwoest door de Staatsen. Ook de watermolen moet 
het ontgelden, de resten worden afgebroken.

De molen wordt herbouwd

De gesloopte molen wordt door enkele regionale scheep-

Een kaartfragment uit 1645 van de ‘Vleck tot Keppel’ door Nicolaes 

van Geelkercken. Hierop zijn de beide molenraderen duidelijk te zien.
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Burg. Flugi van Aspermontlaan 2

Postbus 63, 6980 AB Doesburg

Tel: 0313-48 40 34

Fax: 0313-47 25 43

e-mail: info@notarisdoesburg.nl

 Oliehandel van den Berg: uw Shell leverancier 

  Voor bestellingen: 
  Oliehandel van den Berg BV  
  Latensteinse Middenweg 3 | 4005 EJ Tiel  
  T. 0344-613470 | F. 0344-620695 | info@bergolie.nl 
  Hans vd End mobiel: 0653176059 

 

De zuinige brandstof die niet meer kost! 
Vanaf 600 liter aan huis geleverd 
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Kan je niet wachten??? Kijk dan snel op 

www.devuurwerkwinkel.nl

 verkoop op 28 - 29 - 31 

december van 08.00 uur  

tot 20.00 uur

 Wist je dat vuurwerk voorverkoop hoge 

kortingen en gratis vuurwerk opleverd?

Tuincentrum Bloemendaal Drempt
Rijksweg 14 - tel. 0313-473033 - www.tuincentrumdrempt.nl

de vuurwerkvoorbeelden liggen klaar op 4 december.

Natuurlijk liggen de vuurwerkfolders ook al in de winkel.

De vuurwerk voorverkoop begint vanaf 4 december 

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

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

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

inspireren en adviseren! 

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

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

www.fi vestarlimo.nl
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vaartproblemen (met Doetinchem en Doesburg) niet direct 
herbouwd. Het duurt tot 1636 eer Johan van Pallandt tot 
nieuwbouw besluit. Er komt ook een kleine sluis, waaraan 
Doesburg voor de helft meebetaalt vanwege het belang voor 
haar scheepvaart. In 1738 wordt de molen nog weer ver-
bouwd en uitgebreid.
Op twee kaarten uit het midden van de 17e eeuw (1639 en 
1645) zien we de watermolen afgebeeld met twee raderen. 
Over twee raderen wordt echter in archiefstukken niet ge-
sproken. Mogelijk gaat het hierbij om enige fantasie van de 
tekenaars.

Zelfs drie watermolens

In de tweede helft van de 18e eeuw wordt de waterhuis-
houding rond Keppel sterk verbeterd door de aanleg van 
een nieuwe sluis in de noordelijke tak van de Oude IJssel. In 
combinatie met de activiteiten van 1738 betekent dit een hele 
verbetering voor de scheepvaart.
Een en ander heeft onder meer tot gevolg dat in 1794 Olmius 
zijn ijzergieterij van de Bielheimerbeek bij Gaanderen 
verplaatst naar Laag-Keppel. Voor de aandrijving van o.a. de 
blaasbalgen in de nieuwe fabriek wordt ook bij de ijzergieterij 
een watermolen gebouwd. Een derde watermolen dus. Maar 
wanneer in de tweede helft van de 19e eeuw de opmars van 
de stoommachine begint, gaat ook de ijzergieterij over van 
waterkracht op stoom.
Tot het eind van de 19e eeuw maalt de watermolen in Laag-
Keppel nog steeds op waterkracht. Begin 1900 wordt in de 
Keppelse watermolen een dieselmotor geplaatst, daarmee 
wordt ook de watermolen gemoderniseerd. Omstreeks 1920 
wordt er zelfs een dynamo aan gekoppeld die de Dorpsstraat 
kan voorzien van stroom.

Het einde van de watermolen?

In de beginjaren vijftig wordt een begin gemaakt met de ka-
nalisering van de Oude IJssel tussen Gaanderen en Doesburg. 
De watersituatie rond de molen verandert totaal, het water 
dat via de molenkolk en molenbeek langs de molen loopt 
wordt niet meer naar een lager punt afgevoerd. Er is geen 
verval meer en het molenrad komt stil te staan.
In die jaren wordt nog wel gewerkt als diesel- en elektrische 
maalderij, maar ook dit neemt zienderogen af. Het complex 
raakt steeds verder in verval, met name aan de buitenzijde.

Een watermolen die draait als de wind waait…

Het einde van de watermolen lijkt in zicht. Er dient zich echter 
een unieke oplossing aan waardoor de molen toch kan blijven 
draaien. In diezelfde periode is namelijk de heer J.H. Rijnenberg 
in Laag-Keppel komen wonen. Een man met vele functies en 
activiteiten op het gebied van maalderijen en molens. Hij is 
ook lid van de Provinciale Molencommissie. Zijn plan bestaat 
uit het verlagen van het waterniveau in de molenkolk en het 
via een buis onder de weg door toelaten van water in de kolk, 
waardoor het rad weer kan draaien!
De Pallandt van Keppel Stichting, eigenaar van de molen, 
reageert zeer positief en de heer Rijnenberg gaat verder met 
zijn plan. Planvorming, financiering en vergunningen vergen 

veel inspanningen en heel veel tijd. Veel problemen moeten 

worden overwonnen.

Om het water in de molenkolk te verlagen weet de heer 

Rijnenberg in 1967 de hand te leggen op een spinnekop-
molen, een poldermolen uit het Friese Follega. In 1969 wordt 
met de herbouw van deze molen in Laag-Keppel een begin 
gemaakt. Op 4 juni 1969 vindt de officiële opening plaats.

Toch blijkt het te behalen verval in de kolk te gering voor 

het beoogde resultaat.  Uiteindelijk wordt het waterrad wat 

omhoog gebracht en lijkt het plan te gaan lukken. Ook zijn er 

in de jaren die volgen nog andere problemen, waaronder de 

dijkverhoging langs de Oude IJssel en de financiële armslag 

voor de totale afronding van het project. Een grote tegen-

slag met heel veel impact vormt het overlijden van de heer 

Rijnenberg. Op 11 november 1972 raakt hij betrokken bij een 

noodlottig auto-ongeluk waarbij ook zijn vrouw later in het 

ziekenhuis overlijdt.

Op 2 december 1974 komt het complex in bezit van de 

Stichting Keppelse Molens. In 1978 wordt molenaar Luttikholt 

(1969-1978) opgevolgd door Dirk en Ans Minor. Zij zijn nog 

steeds actief en vertellen u graag alles over de bijzonderheden 

van de Keppelse watermolen: ‘Een watermolen die draait als 

de wind waait…’

N.B.: Voor degenen die meer willen lezen over de watermolen 

is het boekje ‘Slechts bij wind…’(600 jaar Keppelse molens) bij 

het echtpaar Minor te koop.
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www.lilahairdesign.nl           Bel voor een afspraak: 0615340643 

Dames– &  Herenkapsalon 
Linda Larink kerkplein 2 Drempt 
maandag……..19.00-22.00  
dinsdag………...9.00-15.00 
woensdag…….19.00-22.00 
donderdag……..9.00-15.00 
zaterdag………..8.00-14.00 
 

Wil jij ook wimpers  
die 3 x zo vol zijn en 25-50% langer?  
Dan is de Lash Extender iets voor jou! 
 

30% korting  
tegen inlevering 
van deze bon in de 
maand  
December 2012 

www.lilahairdesign.nl Bel voor een afspraak: 0615340643
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Het zijn drukke tijden voor voetbalvereniging HC’03! In het laatste kwartaal van 2012 staat 

bijna alles in het teken van de start van de bouw de Multi Functionele Accommodatie (MFA), 

die naast de voetbalclub een plaats gaat bieden aan verschillende verenigingen en een 

dorpshuisfunctie voor Achter-Drempt zal gaan vervullen. De fi nanciën zijn zo goed als rond, 

maar nog niet helemaal. De laatste centen zullen vergaard moeten worden met acties. Eén van 

de belangrijkste acties hiervan is de Superverloting met een hoofdprijs van € 10.000,- netto!

Wat gaat er de komende periode gebeuren?

Een werkgroep is op dit moment druk doende deze verloting 

voor te bereiden. Omstreeks de jaarwisseling wordt formeel 

gestart met de verkoop van de loten. We richten ons in de 

eerste plaats op de leden van HC’03, de leden van de vereni-

gingen die gebruik gaan maken van de accommodatie en de 

inwoners van de voormalige gemeente Hummelo en Keppel. 

Natuurlijk is het belangrijk dat de loten ook aan anderen ver-

kocht gaan worden. U kunt ons daarbij helpen en de realisatie 

van de MFA mede mogelijk maken! 

Kans op bijna € 30.000,- netto aan prijzen!

Gestreefd wordt, na de verkoop van 1000 loten à 100 euro en 

na aftrek van kosten als prijzen en kansspelbelastingen, ruim 

€ 40.000,- te mogen bijschrijven voor de bouw van de MFA. Er 

zijn vele mooie en waardevolle prijzen te vergeven. De hoofd-

prijs van € 10.000,- netto zal tijdens de laatste trekking bekend 

worden gemaakt.

Notaris Jeroen te Lindert verzorgt de trekkingen

De 6 trekkingen van de loterij vinden plaats in de periode van 

februari 2013 tot en met juni 2013 en worden gedaan door 

Jeroen te Lindert, werkzaam bij Van Anken & Te Lindert nota-

rissen te Doesburg. Voor de lezers van de Hessencombinatie 

is notaris Te Lindert, periodiek schrijver van een column in dit 

blad, geen onbekende. De betrokkenheid is een voorwaarde 

van de kansspelautoriteit, onderdeel van het ministerie van 

Veiligheid en Justitie, die de vergunning voor de loterij heeft 

verleend.

Wat is een lot van 100 euro waard?

Onze leefomgeving vergrijst, de bevolking krimpt en de 

bijdragen van de gemeente nemen af. De gemeente gaat 

accommodaties privatiseren, subsidies terugdraaien en gaat 

meer vragen van de inwoners zelf. Voetbalvereniging HC’03 

heeft hierop geanticipeerd en heeft al geruime tijd terug 

stappen gezet om haar voorzieningen voor de toekomst op 

te waarderen en veilig te stellen. Wij hopen dan ook dat u dit 

weet te waarderen door een lot te kopen. U kunt daarmee 

bijdragen aan de kwaliteit van uw eigen leefomgeving en ook 

nog eens mooie prijzen winnen.

En de winnaar is…

Pff f... 100 euro da’s veel geld!

Wij beseff en dat 100 euro veel geld is en bieden de mogelijk-

heid de betaling ervan te spreiden over een periode van vijf 

maanden (van januari tot en met mei 2013), met dus een 

bedrag van 20 euro per maand. Wanneer u besluit een lot 

te kopen verzoeken wij u een machtiging tot automatische 

incasso af te geven.

Tot slot

Wij werken al lange tijd aan de realisatie van de MFA en zoals 

de vlag er nu bij hangt zullen wij deze in de loop van 2013 in 

gebruik kunnen nemen. Wij hopen dat u in de fi nale van dit 

intensieve traject ons gaat helpen door loten af te nemen 

en/of deze voor ons wilt verkopen. Aan het eind is de gebrui-

ker van de MFA winnaar en wellicht u zelf ook. 

DeHC’03

l o t e r i j

Wij rekenen op u!

Bestuur VV HC’03

Werkgroep nieuwbouw MFA

Klankbordgroep MFA

Werkgroep Superverloting

Opbrengst Superverloting wordt 

ingezet voor bouw Multi Functionele 

Accommodatie
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Stadshotel, Brasserie & a la carte restaurant 

Hotel Doesburg aan de IJssel betekent genieten van heerlijke gerechten, Achterhoekse gastvrijheid  
en een schitterende entourage waaronder 24 comfortabele hotelkamers en drie vergaderzalen.  

Of u nu met z’n tweeën bent of met een groot gezelschap, bij ons bent u aan het juiste adres. 

‘Sfeervol eten aan de IJssel’ 
In ons a la carte restaurant, kunt u genieten van een prachtig uitzicht, een goede service en mooie gerechten.  

Wij laten de historie herleven door traditionele (streek)producten op een originele wijze te gebruiken.  
Uiteraard hebben vindt u ook heerlijke wildgerechten op de kaart. 

 
‘Loungen aan de IJssel’ 

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

‘Feestje aan de IJssel’ 
Heeft u iets te vieren? Bij Hotel Doesburg bent u aan het juiste adres. Wij bieden gevarieerde programma’s voor de invulling van een onvergetelijke dag.  

Of het nu gaat om een receptie, diner, (barbecue)buffet. 
 

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

 
Wilt u meer informatie, neemt u dan rustig contact met ons op of kijk op onze website www.hotel-doesburg. 

 
Contre Escarpe 32 / 6981 BW Doesburg / Telefoon 0313-740 000 / Fax 0313-740 001 / info@hotel-doesburg.nl  

Wilt u meer informatie, neemt u dan rustig contact met ons op of kijk op onze website www.hotel-doesburg.nl
Contre Escarpe 32 / 6981 BW Doesburg / Telefoon 0313-740 000 / Fax 0313-740 001 / info@hotel-doesburg.nl

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

Stadshotel, Brasserie & a la carte restaurant

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

op een unieke locatie aan de IJssel. Of het nu gaat om een receptie, diner of een (barbecue)buffet.
(parkeren geen probleem)

Zoover Recommended by visitors 2012

44



Mulra en de ophaalbrug bij de Jonker Emilweg (Hoog-Keppel) in de winter 

(foto: Fred van Daalen)
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Al bijna 50 jaar geen nagalm meer in 
Voor-Drempt…

De tapijten van 

Gunhild Kristensen 

en vele, vele anderen

In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw werden in Nederland diverse kerkgebouwen ge-

restaureerd. Deels vanwege achterstallig groot onderhoud, vaak ook na schade uit de Tweede 

Wereldoorlog. Ook de kerk van Voor-Drempt was hard toe aan een grondige restauratie. En 

zoals vaker sloeg ook hier het nagalm-spook toe. Voor de reformatie was de spraakverstaan-

baarheid in een kerk geen punt. Het ging erom dat je aanwezig was en deel uitmaakte van het 

geheel. Dat Latijn verstond toch niemand en als er nagalm was dan zongen de engeltjes in de 

hemel mee…

De historie van de eertijds aan Sint Joris gewijde kerk van 
Voor-Drempt omvat meer dan 1000 jaren. Tenminste, als alle 
bronnen en overleveringen betrouwbaar zijn.
Vast staat dat voor de Tweede Wereldoorlog bij opgravingen 
resten zijn gevonden uit de Frankische tijd, de tijd van Karel de 
Grote (8e/9e eeuw). Het is deze keizer wiens naam verbonden 
is aan de legende rond de twee beeldjes in de torenmuur. 
Ook vermeldingen in het archief van de abdij van Echternach 
uit 1069 hebben vrijwel zeker met Tremethe, ons Drempt, te 
maken.
Het huidige kerkgebouw is in verschillende perioden ont-
staan. De vroegste vorm zal ongetwijfeld een houten kerkje 
met rieten dak en zonder toren zijn geweest. Rondtrekkende 
zendelingen, zoals o.a. Ludger, hebben de aanzet gegeven tot 
bekering van deze streken en de stichting van de kerkjes.
De uit tufsteen opgebouwde toren is van rond 1100, het schip 
van begin 1400 en het koor dateert van  ongeveer een eeuw 
later. Uiteraard werd er in elke periode wel ‘getimmerd’ aan de 

kerk. Het meest ingrijpend was natuurlijk de restauratie en de 
lelijke neo-gotische uitbreiding in 1868. Er werd een stucpla-
fond aangebracht en houten vloeren verborgen de ongerech-
tigheden daaronder.

Een nagalm van aaaaaaaacht seconden 

Voor de oorlog (1937-1939) was de toren reeds grondig 
onderhanden genomen. Vanaf 1947 werd begonnen met de 
restauratie van de kerk. De aanbouw werd weer verwijderd 
en de vroeg-gotische bouwstijl werd weer zichtbaar. Ook het 
koor ging weer deel uitmaken van de kerk en werd gerestau-
reerd. Het stucplafond en de houten vloer werden verwijderd 
en vervangen door fraai gestukadoorde wanden en gewelven 
en door grote hardstenen plavuizen op de vloer.
Daarmee ontstond ook ‘het probleem van Drempt’. Bij meting 
bleek namelijk de nagalm in de schitterend gerestaureerde 
kerk maar liefst acht seconden te bedragen. De predikant was 
vanaf de preekstoel vrijwel onverstaanbaar. De kerk was één 

Een deel van de knoopsters voor de tapijten de korenaren en de wijnstok. Van links naar rechts: Marian van Zadelhoff , nn, mevr. Bosveld-Halfman, mevr. Jo 

Vels-Hendriksen, mevr. Greet van Zadelhoff -Kets, mevr. Van der Heijden, mevr. Gees Bosveld-Luimes met dochter Rietje, nn, nn, mevr. Hentje Kormelink, 

ontwerpster Gunhild Kristensen, mevr. Smit-Goossens, mevr. Mientje Kets, mevr. Lebbink, mevr. Mina Bretveld en de heer en mevr. Sportel.

Tekst: Rinus G.M. Rabeling

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

Familie Bosveld en Wim van Hof
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groot klankbord, een soort echoput. Tot grote teleurstelling bij 
predikant en gemeenteleden.

Wetenschappelijk onderzoek

Er werd van alles geprobeerd en diverse geluidsinstallaties 
werden getest. De nagalm van Drempt kreeg landelijke 
bekendheid. Het fenomeen was overigens ook bij vele andere 
gerestaureerde kerken een probleem, echter niet zo extreem 
als hier!
De landelijke aandacht had tot gevolg dat diverse deskundi-
gen zich meldden met eventuele oplossingen. Bureau Peutz 
uit Nijmegen deed allerlei proeven maar liet verder niets meer 
van zich horen. Ook TNO in Delft reageerde. Als wetenschap-
pelijk onderzoeksinstituut bood zij aan geheel kosteloos on-
derzoek te laten doen door haar akoestisch bureau. Gezien de 
fi nanciële positie van de kerkelijke gemeente na de kostbare 

restauratie, was dit een buitengewoon aantrekkelijk aanbod 

en men ging met dit instituut in zee. Ook de Rijksdienst voor 
de Monumentenzorg was zeer geïnteresseerd en bestempelde 
Drempt offi  cieel tot proefproject.

Er werden opnieuw testen gedaan met heuse schietproeven 

en ook de kerkgangers werden bij het onderzoek betrokken. 

Geluiden met hoge en lage frequenties waren in Drempt het 

gesprek van de zondag. Uiteindelijk bleek dit alles niet voor 

niets te zijn geweest. 

Oplossing

Alle gegevens en uitkomsten samen leidden tot de veronder-

stelling dat een aanzienlijke verbetering, en wellicht zelfs een 

oplossing, mogelijk was. Met de suggesties waarmee TNO 

kwam, kon de nagalm mogelijk worden teruggebracht tot 1,6 

seconde!  

Deze suggesties hielden in: het rondom het koor aanbrengen 

van een verend aangebrachte lambrisering; de tien blinde 

muurvlakken bedekken met doorblaasbaar materiaal van 2x3 

meter en 5 cm dik; de vloer van het koor bedekken met hoog-

polig tapijt; het orgel verplaatsen naar de westwand. Er werd 

besloten een proef te doen.

In het koor werden triplex platen neergezet en op 9 meter 

hoogte werden glaswoldekens van 2x3 meter opgehangen. 

Ook op de vloer van het koor werd glaswol gelegd. Hoewel 

er aan de westwand nog niets was gedaan was het resultaat 

verbluff end! ‘Laten we het zo maar houden’, zeiden de kerk-

gangers. Maar zo kon het niet blijven. Het was een erg lelijke 

aanblik en achteraf gezien ook levensgevaarlijk. Iedereen had 

last van de ronddwarrelende glaswolvezeltjes, met hoesten 

en proesten als gevolg. Bij zonlicht was een scherm van helder 

schitterende glasvezels waarneembaar. Tijdens het stofzuigen 

trok de koster een nylonkous over z’n hoofd. Het leek wel op 

een roofoverval.

Tapijten

De lambrisering was natuurlijk eenvoudig netjes af te werken 

en ook het leggen van hoogpolige vloerbedekking in het koor 

was snel uitvoerbaar. Het (ver)plaatsen van het orgel naar 

de westwand had meer voeten in de aarde. Vóór de restau-

ratie was het orgel geheel gedemonteerd en opgeslagen in 

Leiderdorp. Herplaatsing was alleen mogelijk na een algehele 

restauratie, maar de historische en muzikale waarde van het 

instrument werden sterk in twijfel getrokken. Maar bij nauw-

keurig onderzoek viel men van de ene verbazing in de andere. 

Het orgel bleek veel ouder (van vóór 1625) en uniek in onze 

omgeving. Monumentenzorg (het Rijk) bleek daarop toch be-

reid fi nancieel mee te werken aan een uitgebreide restauratie.

Wat de glaswoldekens betreft werd in eerste instantie door 

de architect gedacht aan beschilderde hoezen van kaasdoek 

om de dekens. Hij vroeg Gunhild Kristensen uit Oosterbeek 

hiervoor de beschilderingen te maken. Zij had echter grote 

bedenkingen. Het kaasdoek moest doorblaasbaar blijven, en 

dat zou ongetwijfeld invloed hebben op de herkenbaarheid 

van de beschildering. Door de open structuur zou ook het 

probleem van het glasvezelstof blijven bestaan.

Het toeval wilde dat zij korte tijd later in Noorwegen op be-

zoek was bij vrienden. In de kathedraal van Bodø zag zij fraaie 

wandtapijten, uitgevoerd in de zeer hoogpolige ‘rya-techniek’. 

Met meegebracht materiaal knoopte zij thuis twee proefl ap-

pen, één voor de architect en één voor TNO. Beiden waren 

direct enthousiast en de geluidsabsorptiemetingen waren 

zeer gunstig.

Ontwerp van de tapijten

In de sobere kerk van Drempt waren ‘rustige’ tapijten in na-

tuurlijke kleuren gewenst, met een voorkeur voor lichtbeige 

als hoofdkleur en om en om, per tapijt, een iets sterker kleur-

accent. De voorstellingen dienden, vanwege de hoge pool van 

het tapijt, eenvoudig en symbolisch van karakter te zijn. 

Gunhild Kristensen had in zeer korte tijd haar ontwerpen 

gereed en architect en kerkelijke gemeente waren zeer en-

thousiast. Zij had gekozen voor een tiental Bijbelse symbolen: 

de morgenster, het mosterdzaad, het geknakte riet, de distels, 

het kruis, de palmtak, de zon, de fontein, de korenaren en de 

wijnstok. 

Het ontwerp van zo’n groot wandtapijt begint met een kleine 

schets, waarna het op ware grootte wordt overgebracht op 

papier. Hiervan wordt de uiteindelijke werktekening gemaakt 

op speciaal ruitjespapier. Ieder ruitje is een knoop en op ieder 

ruitje wordt de kleur van de wol aangegeven. Voor de knoper 

of knoopster komt daarna het overbrengen en het eindeloos

natellen op het stramien om zo het ontwerp te verwezen-

lijken. Een zeer nauwkeurig werk gezien deze wijze van 

vervaardigen. 

Het knopen van de tapijten vormde een gezellige bezigheidMorgenster Mosterdzaad
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AnyTyme d‛Olde ScholeAnyTyme d‛Olde ScholeAnyTyme d‛Olde Schole

Rijksweg 88, Laag-Keppel

Tel.: 0314-380050
www.anytymeoldeschole.nl

Friet 

“SUPERBOER”

uit eigen
 keuken!

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

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

info@renaultkleine.nl | www.autodoesburg.nl
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Stramien en wol werden besteld bij een fabriek in Noorwegen, 
Raumagarn in Åndalsnes.
De beschrijvingen van de ontwerpen en de tapijten zijn 
opgenomen in een aardige brochure die nog steeds in de kerk 
te koop is.

Huisvlijt

Uiteraard waren er geen financiën om de tapijten professio-

neel te laten knopen. Er werd overleg gepleegd met de vrou-

wenvereniging op welke wijze men maar liefst 90 meter stra-

mien van ongeveer 65 centimeter breed kon knopen. Er werd 

een systeem bedacht dat zeer effectief is gebleken. Kent men 
tegenwoordig een modern fietsroutesysteem met knooppun-

ten, Drempt had in 1964 al haar eigen ‘knooppunten’.

Tien gezinnen, verspreid over het dorp, namen elk de verant-

woording voor het knopen van een tapijt. Eén tapijt beteken-

de drie banen van drie meter. Elk gezin zocht op haar beurt 

nog twee ‘knooppunten’, zodat er uiteindelijk 30 knooppunten 

waren. Er werd afgesproken wie van de drie ’s morgens, ’s mid-

dags of ’s avonds knoopte. Zo waren er dagelijks 90 personen 

een aantal uren aan het knopen. Ieder knooppunt werkte 

aan één baan en kreeg daarvoor het betreffende ontwerp, 
het stramien en de benodigde wol. Op 27 december gaf de 
ontwerpster de eerste knooples. Mannen, vrouwen en zelfs 
enkele kinderen deden mee. Alles bij elkaar maar liefst 120 
mensen. Een baan werd geknoopt door patiënten van ‘Den 
Ooiman’.
Het resultaat was verbluffend, in weinig maanden was de hele 
klus geklaard. Gunhild Kristensen was dag en nacht in touw 
om alles te controleren: één draadje van een verkeerde kleur 
zou het effect van het ontwerp kunnen bederven of het niet 
aansluiten op de naastgelegen baan tot gevolg kunnen 

Gunhild Kristensen 

Geboren in 1919 als dochter van een Leidse hoogleraar van 
Noorse afkomst. Zij studeert aan de Rijksacademie te Amster-
dam en kiest daar voor de monumentale richting die onder 
leiding staat van Heinrich Campendonk. Bij verblijven in Lon-
den en in Noorwegen groeit haar technische veelzijdigheid 
verder. Zij illustreert een jeugdbijbel en reist ter voorbereiding 
door Marokko. In de periode van de wederopbouw krijgt zij 
bekendheid door glas-in-loodramen in vele gebouwen. Zij 
maakt ook ramen van gekapt glas. In de jaren zestig ontwerpt 
zij tien kleden voor de Hervormde kerk te Drempt. Het project 
maakt haar definitief landelijk bekend. Ook voor raadhuizen 

en andere gebouwen ontwerpt zij wand- of vloertapijten en 

wandappliqués. In 2002 overlijdt Gunhild Kristensen en wordt 

in Oosterbeek begraven. Op verzoek van de familie neemt Mu-

seum Veluwezoom haar artistieke nalatenschap onder beheer.

‘Gunhild Kristensen - een kleurrijk leven’, door Pieter van der Kuil (2005, 

Uitgeverij Kontrast).

hebben. Maar de kwaliteit van het werk bleek bijzonder hoog 

te zijn. Er was grote zorgvuldigheid betracht bij het knopen.

Het resultaat mocht gezien worden

Na voltooiing en uitgebreide controle werden de banen aan 

elkaar genaaid en kwam het betreffende tapijt meteen op de 
bestemde plek te hangen. Zo werden de afschuwelijke glas-
woldekens een voor een vervangen.
Het thema van de eerstvolgende kerkdienst was natuurlijk het 
onderwerp op het nieuwe tapijt. De kerk liep dan vol. Onder 
de kerkgangers uiteraard alle knopers van het tapijt, hun 
familieleden, vrienden en bekenden. Vaak van heinde en ver 
komend.

Ook buiten de Dremptse gemeenschap waren de ‘nagalm-ta-
pijten’ opgevallen. Televisieprogramma’s als Weer of geen weer, 
Van gewest tot gewest en het NTS-journaal toonden belangstel-
ling. Regionale en landelijke pers besteedden vele kolommen 
aan de tapijten. Daarna kwamen de diverse damesbladen 
waarbij ‘Prinses’ bereid bleek het meest te betalen en dus de 
primeur kreeg (!). 
Het resultaat was een grote invasie van belangstellenden en 
toeristen. Velen kwamen naar Drempt. Autobusmaatschap-
pijen namen de ‘Dremptse tapijten’ op in hun dagtochten. De 
maanden mei en juni waren volgeboekt met diverse groepen 
op een dag.
Nu, bijna vijftig jaar later, is de rust weergekeerd en de nagalm 
nog steeds verdwenen…!

Als er een tapijt gereed was werd het direct opgehangen. Gerrit Bosveld, Jim Knaake 

en Jopie Bosveld zijn hiermee in de weer.
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Beautycentre Nederland: 

Beauty, Spa en Wellness 

onder één dak

Sparkling Champagne Treatment, speciaal 

arrangement voor de maand december

Hoge plafonds, prachtig houtwerk en een sfeervolle 

inrichting zorgen voor de juiste ambiance wanneer je 

het monumentale pand aan de Rijksweg in Laag-Keppel 

binnenkomt. In de diverse ruimte aan weerzijden van 

de centrale gang is het uiteenlopende aanbod aan 

activiteiten ondergebracht. 

Knippen en verlengen

“We knippen het haar af en maken het ook weer langer”, 

zo beschrijft Ingeborg haar inbreng. Met Extensionworld 

biedt ze tal van mogelijkheden om kapsels meer lengte 

(tot 65 cm) of meer volume te geven. Dat kan in het 

Beautycentre bij de haarsalon maar ook op locatie. Ze 

werkt met topmerken zoals Great Lengths en SOCAP. 

In de haarsalon kunnen klanten terecht voor alle 

voorkomende behandelingen, van kleuren en knippen tot 

watergolf en permanent. Met en zonder afspraak.

Perfecte balans

De perfecte balans tussen innerlijke en uiterlijke 

schoonheid wil Schoonheidssalon Bendito Nederland 

graag bereiken bij de klant. Kwaliteit en persoonlijke 

aandacht zijn daarbij vereisten. Marceline werkt 

daarom ook met een complete lijn eco-producten. 

Klanten komen voor gezichtsbehandelingen, 

aromatherapiebehandelingen, lichaamsmassage, 

hotstonemassage, de mini-hamam, ontharen (IPL), 

manicure- en pedicurebehandelingen en make-up 

(workshops). Ook de klassieke Japanse heelkunst Reiki 

wordt geboden.

Opmerkelijke aandachtstrekkers zijn de Garra Rufa visjes, 

die er bij een Dr. Fish-spa behandeling al knabbelend voor 

zorgen dat de voeten verlost worden van dode huidcellen 

en huidschilfers. Het voelt als een strelende massage, 

vertellen Marceline en Ingeborg, en het heeft ook nog 

eens een geneeskrachtige werking. 

Vitaliserende visjes

Tijdens het verwijderen van dode cellen geven de visjes 

een enzym af dat een vitaliserende uitwerking heeft op de 

huid. Het is niet alleen voor mensen met probleemvoeten 

of huidaandoeningen, juist omdat het zo ontspannend 

Kleinschalig, persoonlijke aandacht voor de gasten en een ontspannen sfeer. Dat zijn voor Marceline van 

der Zijden en Ingeborg Berends belangrijke kenmerken van Beauty Centre Nederland in Laag-Keppel. In het 

karakteristieke herenhuis aan de Rijksweg hebben Schoonheidssalon Bendito van Marceline en Extensioncentre/

haarsalon van Ingeborg elkaar gevonden en versterkt. Beauty, Spa en Wellness onder één dak.



advertorial

Beautycentre Nederland

Rijksweg 69

6998 AG 

Laag-Keppel

T: 088 3259300

I: www. beautycentrenederland.nl 

werkt is populair om er samen met vriendinnen, familie 

of collega’s van te genieten. In Laag-Keppel kan dat in 

combinatie met een High Tea. Dat is volgens Ingeborg en 

Marceline echt een voltreffer.

Ingeborg en Marceline kennen elkaar uit de regio Huissen, 

waar beiden een nieuwe richting voor hun onderneming 

zochten. Al snel kwamen ze tot de conclusie dat als ze 

hun krachten bundelen iets unieks konden bieden. 

Ingeborg ontdekte de ideale locatie voor hun plannen. 

Langs de Rijksweg in Laag-Keppel zag ze het bordje 

‘Te Koop’ staan bij een statig en sfeervol herenhuis. Ze 

was meteen verkocht. Het was de ideale locatie om 

Beautycentre Nederland vorm te geven. Het wellness-deel 

kreeg onlangs verdere invulling met in gebruikname van 

een Finse sauna en zonnebank.

Eigen arrangement

Ze merken dat er behoefte is aan kleinschaligheid. 

“Mensen willen niet meer de drukte van grote sauna’s. 

Ontspanning en een stukje persoonlijk contact is 

belangrijk, dat bieden we.” Klanten die gebruik maken 

van de sauna kunnen dat uitbreiden met bijvoorbeeld een 

lunch of een High Tea, een Dr. Fish-spa behandeling of 

bij Ingeborg hun haar laten doen. In overleg kunnen de 

klanten hun eigen arrangement samenstellen en tevens 

zijn er ook vaste arrangementen mogelijk.

Arrangementen zijn ook mogelijk voor kinderfeestjes 

waarbij bijvoorbeeld een gekleurde extension wordt 

ingevlochten, gebruik wordt gemaakt van de fi sh spa 

en een workshop make-up wordt geboden. Met daarbij 

natuurlijk taart en een limonadefontein.

“We kunnen hier in iedere behoefte op het gebied van 

beauty, spa en wellness voorzien’’, zegt Marceline. 

‘’Voor mensen uit de directe omgeving, die hebben ons 

al steeds meer ontdekt, maar ook van verder weg. We 

willen het graag heel laagdrempelig houden zodat ook 

bijvoorbeeld studenten hier terecht kunnen. “

Meerdere diensten worden ook ambulant aangeboden. 

Voor extensions reist Ingeborg door het hele land, 

zelfs heeft ze klanten in delen van Duitsland en België. 

Pedicure- en manicurebehandelingen kunnen ook bij 

de mensen thuis. Samen kunnen ze in actie komen bij 

bijvoorbeeld trouwerijen en om een bruidje helemaal 

klaar te stomen voor de grote dag. Tevens kun je ook een 

complete fotoshoot laten maken.

Sparkling Champagne Treatment 

In de aanloop naar de feestdagen is een speciaal 

arrangement in elkaar gezet, het Sparkling 

Champagne Treatment. Die geldt in de hele maand 

december en bestaat uit een combinatie van een luxe 

schoonheidsbehandeling en een kappersbehandeling 

tegen een gereduceerd tarief. ‘’Ook heel leuk om cadeau 

te doen’’, vinden Ingeborg en Marceline. “Je kunt er dan 

ook bijvoorbeeld een sauna of zonnebank bijboeken.”



De dweilmachine 

van Laag-Keppel

Tekst: Leo Tholhuijsen

Foto’s: Wim van Hof 
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Schaatsvereniging De Hessenrijders in Laag-Keppel beschikt over een kunstige dweilmachine. 

Het bedenksel en maaksel van Arie Makkink uit Voor-Drempt staat aan de basis van het 

mooiste natuurijs in de verre omgeving.

Zodra straks de eerste schaatsers het ijsoppervlak van de baan 
in Laag-Keppel weer wat hebben verpoederd, staat Arie Mak-
kink daar met zijn dweilmachine klaar om de ijsvloer weer als 
nieuw te maken. In 2010 ontwierp Arie zijn machine, in 2011 
deed hij zijn eerste experimenten en in januari van dit jaar 
heeft de dweilmachine volledig en naar volle tevredenheid z’n 
werk gedaan.

Bij aanhoudend vriesweer wordt de ijsbaan langs de Oude 
IJssel in Laag-Keppel intensief gebruikt. Op mooie dagen in 
het weekend komen daar regelmatig meer dan 1.000 bezoe-
kers per dag. De baan slijt daar behoorlijk van, er komt een 
losse laag ijsschaafsel op te liggen. Door het gewicht van alle 
schaatsers en door de werking van het ijs ontstaan daarnaast 
barsten. De ijsmachine van Arie Makkink is het antwoord op 
de slijtage aan de baan.

Dieselkachel

We lopen de verschillende onderdelen van de machine langs. 
Op de foto zijn ze te zien. Alles bij elkaar zit er een kleine 900 
euro aan gebruikte onderdelen in. Plus nogal wat werkuren 
van Arie.
Tuintrekkertje: Basis van de machine is een gebruikte 
Husqvarna zitmaaier waar het maaidek onderuit is gehaald en 
die een andere motor kreeg.
Aggregaat: Vooraan het trekkertje is een stroomaggregaat 
gemonteerd, bestaande uit een Iseki viertaktmotortje dat een 
220 Volt dynamo aandrijft.
Watervat: Achter de trekker komt een 200 liter vat op vier 
luchtbandjes. Dit vat wordt gevuld met water van onder de 
ijsbaan (afkomstig uit de Oude IJssel). 
Grijze kast: De grijze elektriciteitskast achter het vat heeft 
vier schakelaars: een voor de waterpomp, een voor de waaier 
en brandstofpomp, een voor de brandstofklep en een voor de 
elektrische ontsteking. 

Waaier: De groene slakkenhuisvormige elektrisch aangedre-
ven waaier jaagt lucht door de brander.
Brander: Op een volgend gedeelte achter het watervat, op 
twee extra wieltjes, staat een dieselbrander. Deze verhit het 
water dat vanuit het vat via een buizenstelsel in de ketel op de 
brander wordt gepompt.
Vernevelkap: Achteraan komt een 2,25 meter brede kap, 
waarin om de 25 cm spuitnozzles zitten die het opgewarmde 
water over de baan spuiten.
Sleepdoek: Een stuk omgekeerde vloerbedekking om het 
nieuw ontstane ijslaagje spiegelglad te maken.

Het hele span weegt met gevuld watervat ongeveer 600 kilo.
Technisch is de machine uitontwikkeld. Makkink zoekt nog 
wel naar een manier om de trekkracht van het trekkertje wat 
te vergroten. Hij gaat nu eerst kijken wat het effect is van een 

stroef soort vloerbedekking om de wielen van de zitmaaier, als 

een soort sneeuwkettingen van stof. Tot nu toe heeft hij achter 

de bestuurderszitting een extra gewicht geplaatst om de druk 

op de wieltjes wat te vergroten.

Bijna kokend water

Bij het normale dweilwerk geven de spuitdopjes water van 

rond 70 graden Celsius. Verwarming van het water is nodig 

voor een goede versmelting met de bestaande ijsvloer. Met 

een vol vat van 200 liter water kan de machine een vlak van 

2,25 meter breedte en driehonderd meter lengte behandelen. 

Dan moet het vat weer worden gevuld.

Wanneer lange scheuren in het ijs gerepareerd moeten 

worden, laat Arie de machine het in de brander verwarmde 

water terugpompen in het vat. Na verloop van tijd kookt het 

dan bijna en met een slang kunnen de scheuren met het hete 

water worden gevuld.
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Voetballende 

meisjes veroveren 

de Lage Landen
Damesvoetbal populairder dan ooit

Tekst: Berna ter Horst

Foto’s: Wim van Hof
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Bij de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) weten 
ze het wel: het vrouwelijke ledenbestand is de afgelopen tien 
jaar structureel uitgebreid. Inmiddels heeft de bond ruim 127 
duizend vrouwelijke leden, waarvan zo’n 60 procent onder de 
19 jaar is en daarmee onder de meisjescategorie valt. Ter ver-
gelijking: in 2003 stond de teller nog op ruim 70 duizend. De 
afgelopen 10 jaar zijn er dus 50 duizend voetballende meisjes 
en dames bij gekomen. Vrouwenvoetbal zit al een decennium 
in de lift en die stijgende lijn blijft zich voortzetten. 
Meisjes voetballen gemengd met jongens bij de pupillen en 
junioren of, bij genoeg animo, steeds vaker in een meisjes-
team en in een meisjescompetitie. In het laatste jaarverslag 
van de KNVB staat dat voetbal zelfs de grootste en meest 
populaire vrouwenteamsport op dit moment is. Hun slogan 
‘Vrouwenvoetbal lééft, meer dan ooit’ sluit hier dan ook vol-
ledig bij aan. De bond ondersteunt en stimuleert verenigingen 
bijvoorbeeld bij het organiseren van een Vriendinnendag, 
waarbij geprobeerd wordt nieuwe meisjes te werven via eigen 
jeugdleden. 
Anke Goossens (21) is een van de trainsters van de alleen uit 
meisjes bestaande ME1 van  HC’03. ‘Ik vind het heel goed 
dat er aandacht is vanuit de KNVB voor meisjesvoetbal. We 
worden uitgenodigd voor zaalvoetbaltoernooien voor alleen 
meisjes en ook voor de vriendinnendagen. Het is er alleen nog 
niet echt van gekomen om hieraan mee te doen, ook omdat 
het niet altijd direct in de buurt is.’ 
De ME1 speelt in een competitie speciaal voor meisjesteams. 
‘Je merkt dat hier in de regio er nog niet heel veel andere 
meisjesteams deelnemen aan de E-competitie. Het zijn 
vooral de grotere verenigingen die een meisjesteam kunnen 
realiseren. We moeten daarom vaak wat verder rijden voor een 
wedstrijd. Dat is jammer, maar ik denk dat HC’03 er goed aan 
doet hierin iets voor te lopen.’

Het begin 

Het is niet altijd vanzelfsprekend geweest dat meisjes en 
vrouwen voor de voetbalsport konden kiezen. Sinds 1971 
kan iemand van het vrouwelijk geslacht zich als spelend lid 
aanmelden bij de KNVB. Er werd toen gespeeld in een aparte 
damescategorie met wedstrijden van twee keer 30 minuten. 
Later is dit veranderd in twee keer 40 minuten en in 1993 werd 
de wedstrijdtijd van dames senioren gelijkgesteld met die van 
mannen naar twee keer 45 minuten. 

Het is de snelst groeiende sport in Nederland van dit moment: damesvoetbal. Ook in onze 

regio wint voetbal ieder seizoen meer aan populariteit onder meisjes en dames. Bij HC’03 zijn 

dit seizoen ook een tweede dameselftal en drie meidenteams gestart in de competitie. Is hier 

sprake van een hype of is damesvoetbal een nieuwe trend? 

Waren er bij een vereniging niet genoeg meisjes om een team 
te vormen, dan bestond de mogelijkheid om samen te werken 
met buurtverenigingen. Meisjes die lid waren van verschil-
lende verenigingen konden op die manier wel samen als 
meisjesteam uitkomen in de competitie. 

Speelsters in de (semi)top van het Nederlands vrouwen-
voetbal hebben bijna allemaal een baan ernaast om van 
te leven. Nu de populariteit van de sport groeit, begint het 
een aantrekkelijkere tak te worden voor sponsors. Daar-
mee komt een stuk financiële professionalisering dichter-

bij. Er zijn inmiddels profclubs die salaris betalen.

In de BeNe league komen de volgende, niet geheel onbekende,  

Nederlandse clubs uit: ADO Den Haag, PSV/FC Eindhoven, PEC 

Zwolle, FC Utrecht, FC Twente, Ajax, Heerenveen en Telstar. Op  

dit moment strijden Twente, ADO en PSV/FC Eindhoven om de  

koppositie.

Jongens en meisjes samen op het veld

Midden jaren 80 werd het officieel mogelijk voor meisjes tot 

12 jaar om samen met jongens in een team te spelen. Het was 

de oplossing voor het feit dat er vaak te weinig meisjes waren 

om een heel team te vullen. Vanaf 1996 is gemengd spelen 

mogelijk tot en met het 18e levensjaar.   

Inmiddels wordt vooral in de pupillenleeftijd (5-12 jaar) juist 

het gemengd spelen gestimuleerd door de bond. Dit laat-

ste decennium, waarin de sport onder meisjes zo populair 

geworden is, draait het naast die kwantiteit ook zeker om de 

kwaliteit van het vrouwenvoetbal. ‘Bij gemengd voetbal wordt 

geen onderscheid gemaakt op basis van geslacht, maar op 

basis van voetbalkwaliteiten. En dat blijkt een uitstekende 

stimulans voor de voetbalontwikkeling van jonge speelsters’, 

volgens de KNVB.  

Over de grens

Wereldwijd voetballen 45 miljoen meisjes en vrouwen. Met 

name in Scandinavië en Zuid-Amerika is vrouwenvoetbal een 

populaire sport. Maar net als in Nederland rukken de voet-

ballende vrouwen in heel veel landen op. Sinds 1996 maakt 

vrouwenvoetbal ook deel uit van de Olympische Zomerspelen. 

Het Nederlands vrouwenvoetbalelftal, ook wel bekend als de 

Oranje Leeuwinnen, heeft in 2009 in de halve finale 
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woonmode en 
zonweringspecialist

G A S T E R I J

DE BULT
is nu

Zomerweg 28
6996 DE  Drempt
0313 - 482 257

www.gasterijdebult.nl
info@gasterijdebult.nl

Klassieke reproducties van gietijzeren radiatoren
& Nostalgisch schakelmateriaal (bakeliet en porselein)

• de beste en voordeligste van Nederland •

Rijksweg 85  -  Laag-Keppel  -  0314 - 38 33 02        w w w.ryans.nl
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van het EK in Finland gestaan. Recent hebben zij zich ge-
plaatst voor EURO 2013 in Zweden waar ze in een poule zijn 
ingedeeld met Noorwegen, IJsland en zevenvoudig Europees 
kampioen Duitsland. 
Sinds 2001 bestaat er ook een UEFA Women’s Champions 
League. Duitse en Zweedse ploegen hebben de finale van dit 

internationale toernooi regelmatig gehaald. Maar ook namen 

die we al kennen van het mannenvoetbal zoals Arsenal en 

Olympique Lyon staan in de boeken als finalisten. 

BeNe league 

FC Twente, ADO Den Haag en Heerenveen kent de voetbal-

liefhebber natuurlijk van de Nederlandse mannencompetitie. 

Maar deze verenigingen nemen ook deel aan de nationale 

vrouwencompetitie die sinds dit seizoen nieuw van opzet is en 

BeNe league heet. In deze competitie spelen acht Nederlandse 

ploegen en acht Belgische ploegen tot aan de winterstop een 

nationale competitie. Na de winterstop spelen ze op basis van 

resultaat in de A- of in de B-league tegen elkaar. 

De BeNe league is de eerste grensoverschrijdende voetbal-

competitie van Europa. ‘Het is opgericht om de sportieve kwa-

liteit van het vrouwenvoetbal in België en Nederland (sneller) 

te kunnen verbeteren’, zegt de organisatie. Gemiddeld zijn bij 

dergelijke competitiewedstrijden 700 toeschouwers aanwezig. 

Dit is vooral het afgelopen seizoen enorm gestegen toen het 

vaste speelmoment de vrijdagavond werd in plaats van een 

doordeweekse avond. 

Dames bij HC’03

Anke Goossens is naast trainster van ME1 ook speelster van 

het dit seizoen opgerichte tweede damesteam van HC’03.  Zij 

ervaart dat de club heel toegankelijk is voor damesvoetbal. 

‘Ik denk dat HC’03 trots is op haar dames. We spelen niet voor 

niets vaak op het hoofdveld.’ Aniek Haarman (24) is leider van 

dat tweede damesteam. Zij beaamt de betrokkenheid van de 

vereniging: ‘Het damesvoetbal bij HC’03 is goed ontwikkeld 

en de teams staan goed aangeschreven binnen de vereni-

ging. Dat merk je aan het  publiek dat op zondag naar onze 

wedstrijden komt kijken.’ Het nieuw opgerichte team bestaat 

vooral uit dames die nog geen of weinig voetbalervaring heb-

ben. De teller staat inmiddels al op 20 speelsters . Het is een 

enthousiaste en fanatieke groep die graag het voetbalspel wil 

leren, waarbij het spelplezier voorop staat. 

Alle begin is misschien moeilijk, maar aan de vereniging zal 

het niet liggen: ‘Het bestuur heeft er zelfs al een rondje op 

gezet als ons eerste doelpunt valt’, aldus Aniek Haarman.

In 2008, 2009 en 2010 slepen de dames van AZ de landsti-

tel binnen. Inmiddels heeft AZ geen vrouwenvoetbal meer 

op nationaal niveau. In 2011 gaat FC Twente er met de titel 

vandoor en afgelopen seizoen is ADO Den Haag de beste 

van ons land. 

De FIFA wereldranglijst vrouwenvoetbal 2012 heeft de 

volgende top 5:  

1. Verenigde Staten

2. Duitsland

3. Japan

4. Brazilië

5. Frankrijk

Nederland staat op een stabiele 14e plek op de lijst.

De eerste geregistreerde vrouwenvoetbalwedstrijd werd 

in het Schotse Glasgow gespeeld in 1892. 

Vrouwenvoetbal zit dus zowel internationaal als nationaal in 

de lift. Voetballende meisjes en dames zijn in opmars. Bijna 

een vijfde van alle vrouwelijke KNVB-leden speelt in District 

Oost. Ook hier is al zo’n tien jaar een stijgende lijn te zien 

van vrouwelijke leden. Mede dank zij de voetbalbond, want 

die promoot het vrouwenvoetbal graag en veel: ‘Het verder 

ontwikkelen van meisjes- en vrouwenvoetbal is één van de 

speerpunten binnen de KNVB’. Maar dat lijkt met zoveel en-

thousiaste meisjes en dames een ‘inkoppertje’.
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Cecille (45), Filippijnse van geboorte, is als verpleegkundige 
lang werkzaam geweest in Saoedi-Arabië. Ze woont nu in 
Hoog-Keppel en is getrouwd met Martijn Garretsen. Ze heeft 
twee zoons, Kenneth en Wouter.

De overgang vanuit een drukke stad en een geheel andere 
cultuur naar de Achterhoek kon niet groter zijn, maar zoals Ce-
cille het uitdrukt ‘Ik heb me zoveel mogelijk aangepast aan het 
leven hier, met m’n gezin.’ Ze is nu huisvrouw en is graag in de 
keuken bezig. Haar passie voor eten komt voort uit de belang-
rijke plaats die het eten in de Aziatische culturen inneemt. Ook 
anderen wil ze hiermee graag kennis laten maken, vandaar dat 
ze ‘een beetje voor zichzelf’ is begonnen.

Bezoekers van de rommelmarkt op Hemelvaartsdag in Hoog-Keppel kennen de heerlijke 

loempia’s en empanada’s van Cecille Garretsen. Haar man Martijn staat dan achter de kraam 

voor hun huis. Cecille zelf zul je die dag niet zien – vanuit haar keuken zorgt zij steeds voor een 

nieuwe voorraad. Het geheim van haar lekkernijen geeft ze jammer genoeg niet prijs, maar 

welkom om iets meer te horen over haar eetcultuur zijn we wel.

Cecille: ‘Ook wat het eten betreft heb ik 
me aangepast aan het leven hier’

 

In haar ruime keuken heeft Cecille inmiddels alle voorberei-

dingen voor haar gerecht klaar, ruim op tijd voor de komst 

van de fotograaf. Alle zorgvuldig schoongemaakte, gesneden 

en zo nodig aangebakken ingrediënten voor haar Speklappen 

met tofoe en taugé, staan op het aanrecht. Een plaatje op zich. 

Wim van Hof kan zo aan het werk als Cecille aan de werkelijke 

bereiding begint.

Op de Filippijnen, van oorsprong een Spaanse en Ameri-

kaanse kolonie, zijn veel invloeden merkbaar van de Spaanse 

keuken, naast die van China én van Amerikaanse eetgewoon-

ten. Onder andere uit zich dat in uitgebreide maaltijden voor 

grote gezelschappen bij een feestelijke (familie)gebeurtenis. 

De eetcultuur 

bij de familie 

Garretsen

Tekst: Josée Postmaa

Foto’s: Wim van Hof
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Speklappen met tofoe en taugé

in zwarte bonen knoflooksaus

Klaar in 40 minuten:  30 min. voorbereiding en 10 min. 
koken

Benodigdheden

1 kilo speklappen zonder zwoerd, gesneden in reepjes 
van ca. 5 cm 
650 gram tofoe
250 gram taugé (na grondig wassen alle groene 
schilletjes verwijderen)
1 grote witte, fijngesneden ui

bosje bosuitjes, het wit én het groen fijngesneden

zonnebloemolie 

3 eetlepels ketjap manis

3 suikerklontjes

zonnebloemolie

4 eetlepels (of meer, voor wie van pittig houdt) zwarte 

bonensaus (kant-en-klaar, van het merk Lee Kum Kee)

zwarte peper

Bereiding

1.  Snijd de tofoe in stukjes (flinke dobbelstenen) en bak 

deze aan in olie en zet weg.

2.  Bak de stukjes spek op gemiddelde temperatuur tot ze 

mals en mooi bruin zijn, en zet weg.

3.  Verwarm de olie in een grote wok en fruit de fijngesne-

den ui op gemiddelde temperatuur tot ze mooi glazig 

is. Voeg de tofoe en het spek toe.

4.  Voeg de ketjap manis, de zwarte bonensaus en de 

suiker toe. Af en toe doorroeren.

5.  Voeg de taugé toe en laat deze nog 1 à 2 minuten sud-

deren (rustig).

6.  Bestrooi het gerecht met de fijngesneden bosuitjes.

Lekker met rijst (pandan of een andere witte rijstsoort).

Daarbij veel vis, kip, diverse groentesoorten en rijstgerechten. 

Warme gerechten worden zeker twee- en soms driemaal per 

dag bereid; het laatste o.a. in de vorm van eiergerechten, maar 

vooral ook rijst bij het ontbijt. 

Dat was wennen hier in Nederland, waar de nadruk veel meer 

ligt op brood en één warme maaltijd per dag. Bij een verjaar-

dag grijpt Cecille haar kans en verrast het bezoek met een 

overdaad aan typerende gerechtjes. En wat over is, geeft ze 

graag mee aan haar gasten.

Over het algemeen wordt in dit gezin heel gevarieerd gegeten, 

met een mengeling van echt Nederlandse gerechten (Cecille 

zelf is een liefhebber van stamppotten en erwtensoep) en veel 

rijst- en pastagerechten, meestal met een rauwkostsalade. 

Groenten vindt ze heel belangrijk en die ‘verstopt’ ze vaak in 

de vorm van stoof- en roerbakgerechten. Daarnaast varieert 

ze met haar eerder genoemde loempia’s en empanada’s (vlees, 

vis of kip met groenten als vulling in bladerdeeg).

In de Filippijnse keuken is frituren, maar meer nog grillen, een 

belangrijke wijze van voedsel bereiden. Ook stomen wordt 

veel toegepast. 

Aangezien er in het gezin bijna alle avonden van de week 

wordt gesport, ontbreekt vaak de tijd voor de toetjes. Cecille 

compenseert dit door te zorgen dat iedereen op andere mo-

menten voldoende zuivelproducten gebruikt. En ze bakt veel 

(muffins, havermoutkoeken en chocoladechipkoekjes). 

Tip van Cecille. Wie zich verder wil verdiepen in de Filippijnse 

keuken: op internet zijn allerhande heerlijke recepten te vin-

den, onder andere: www.filipinorecipes.net (Engelstalig). 

Zelf heeft ze ook een site: www.hetloempiahuis.nl
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Hengelo

Vordenseweg 84

7255 LE Hengelo Gld

0575-46 16 22 

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

Shellac wordt op de natuurlijke nagel 
aangebracht en u heeft minimaal 2 weken 
prachtige gekleurde en glanzende nagels.

Uw huid in deskundige handen
• All-round Schoonhiedsspecialiste • Nagelstyliste
• Kleurenconsulente  • Acne Specialiste

Hekwerken en Omheiningen

De bouwmarkt met vele specialiteiten.

- Persoonlijke bediening en goede service

- Wij denken met u mee en geven graag advies

- Ook uw adres voor propaangasvullingen

- Hout en Plaat op maat

- Vele artikelen per stuk/ per meter verkrijgbaar

- Ongelooflijk veel materialen tegen scherpe prijzen

Emmerikseweg 17

7227 DG Toldijk

T:  (0575) - 45 16 55

F:  (0575) - 45 26 79

E: detolbrug@12move.nl

www.bouwmarktdetolbrug.com
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fietsen, lopen, kunst kijken, genieten, eten en slapen

in en om de drie dorpen Drempt, Hummelo en Keppel:

kijk eens achter de coulissen van dit stukje AchterHoek

AchterOmmetjesAchterOmmetjes

gavegave

Bibliobus verdwijnt 
per 1 januari 2013
Er lijkt nauwelijks algemene bekendheid aan te zijn gegeven, 
maar per 1 januari 2013 zal de bibliobus niet langer de halte-
plaatsen aandoen in onze dorpskernen, waaronder die bij de 
basisscholen en Hyndendael.
Mogelijk dat in het rumoer rond de aangekondigde sluitin-
gen van de bibliotheekvestigingen in Wehl, Gaanderen en 
Doetinchem-De Huet, deze bekendmaking verloren is gegaan, 
maar het verdwijnen van de bibliobus is een feit. Als gevolg 
van bezuinigingen kan de gemeente Bronckhorst niet langer 
aan de Bibliotheek West-Achterhoek de subsidie verstrekken 
die noodzakelijk is om de bibliobus te laten rijden.

Voor de basisscholen zullen, ook vanuit de bibliotheek, voor-
zieningen worden gerealiseerd die het plezier in lezen en het 
ontwikkelen van taalvaardigheid blijven waarborgen. En op 
grotere afstand – in de grote vestigingen van de Bibliotheek 
West-Achterhoek, in Doetinchem en Doesburg – zijn ruime 
collecties boeken, tijdschriften, dvd’s, etc. in te zien en te leen.   

Voor ouderen die minder mobiel zijn, verandert de situatie wel 
heel sterk. Voor wie niet zelf naar de bus kon komen, zoals een 
aantal bewoners van Hyndendael, was er altijd de mogelijk-
heid een beroep te doen op bibliothecaris Jaap Bongers. Vorig 
jaar nam hij ook die taak van Hanny Braakhekke over.
Voor de dienst Boek aan Huis is de bibliotheek daarom op 
zoek naar vrijwilligers die boeken uitzoeken en ze aan huis 
bezorgen bij iemand die zelf niet naar een vestiging van de 
bibliotheek kan komen om boeken te lenen. Uiteraard kan de 
vrijwilliger daarbij rekenen op ondersteuning van de mede-
werkers in de betreff ende vestiging.  

Voor nadere informatie over Boek aan Huis en over het 

toekomstige ‘Bibliotheekmaatjes-project’ kunt u  nog terecht 

bij Jaap Bongers, voordat hij op dinsdag 18 december met de 

bibliobus voor de laatste keer de haltes in Drempt, Hummelo 

en Keppel aandoet.  

VARIA
een rubriek met 

kleine berichtjes

Eten, slapen, fi etsen, wandelen, kunst kijken, kinderactiviteiten 

… kortom genieten in en om de dorpen Drempt, Hummelo en 

Keppel.

De AchterOmmetjes, het overzichtelijke en handzame gidsje 

vol informatie over het veelzijdige toeristisch aanbod in 

Drempt, Hummelo en Keppel en directe omgeving, blijkt een 

gewild en veelgebruikt naslagwerkje te zijn voor inwoners en 

bezoekers. Onlangs verscheen de vierde druk van het boekje, 

een uitgave van het Toeristisch Platform DHK, mede mogelijk 

gemaakt door een fi nanciële bijdrage van VVV en Rabobank 

Graafschap-Midden. Het mooi vormgegeven gidsje is herzien 

en aangevuld, en geeft opnieuw een prachtig kijkje achter de 

coulissen van ons bijzondere stukje Achterhoek. Kortom: zorg 

dat u snel een exemplaar te pakken krijgt. De AchterOmmetjes 

zijn (kosteloos) verkrijgbaar bij de Spar in Hummelo en bij alle 

leden van het Toeristisch Platform: de galeriehouders en de 

ondernemers in de horeca, recreatie en toerisme branche in 

Drempt, Hummelo en Keppel. 

Nieuwe uitgave van 

AchterOmmetjes

Tekst: Josée Postmaa
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Sfeervol dineren

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

SPIJKER
Meipoortstraat 11a
6981 DH Doesburg

0313-475963

www.etos.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	  	  

Bloemwerk
Workshops
Rouw en trouwbloemwerk
Potterie o.a. Dutz en Michiel Drijver
Kaarsen van ester en erik
Bestellen via eigen website mogelijk
Euroflorist lid

•
•
•
•
•
•
•

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

huid- en voetverzorgingsinstituut

email info@wildegeest.nl

www.wildegeest.nl
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Deel uw passie voor 
tuinen en natuur       
Doe mee en stel uw tuin open!
Werkt u met veel plezier in de tuin? Bent u trots op uw tuin en 
lijkt het u leuk deze eens aan anderen te laten zien en erover 
te vertellen? Doe dan mee!
Een werkgroep van het Toeristisch Platform DHK, werkt op dit 
moment aan een flyer over tuinen en de prachtige natuur van 

Drempt, Hummelo en Keppel.  De tuinen die hierin worden  

beschreven, zullen in het voor- en najaar tijdens  een Tuin-

Weekend geopend zijn, en eventueel ook op afspraak.  

Ook úw tuin kan in de flyer komen te staan.  Hiervoor hoeft u 

helemaal geen tuin ‘uit een tijdschrift’ te hebben: de werk-

groep zoekt juist verschillende tuinen – bloementuin, moes-

tuin, stadstuin, beeldentuin, natuurtuin etc. – met een eigen 

verhaal. Uw verhaal?

Belangstelling? Voor meer informatie kunt u bellen met Karen 

Bertram: tel. (0314) 383620 of (06) 40491270 of mailen: 

karen@kwaliteitstuin.nl

Voor de jeugd van nu is computergebruik vanzelfsprekend. 

Zij groeien ermee op en lijken geen last te hebben van de 

aarzelingen of onzekerheid die veel ouderen daarbij parten 

spelen. Die ervaren nogal eens een hoge drempel, schrikken 

van alle moeilijke termen, zijn bang om fouten te maken – of 

nog erger, dat alles wat net zo keurig in een document is gezet 

zomaar verdwijnt en niet meer is terug te halen – en dat maakt 

het pc-gebruik er niet aantrekkelijker op. Toch blijkt dat hoe 

vaker je achter de pc gaat zitten en blijft volhouden, hoe meer 

je bekend raakt met alle handelingen en meer ervaren wordt, 

ook in het oplossen van problemen.  En wie eenmaal de on-

gekende mogelijkheden van de digitale wereld heeft ontdekt,  

gaat daar steeds meer plezier aan beleven. Een nieuwe wereld 

gaat open, zoals ook het artikel over onze oud-inwoners dit 

bevestigt. 

Seniorweb, de Stichting Welzijn DHK en ouderenbonden bie-

den regelmatig cursussen aan op het gebied van pc-gebruik 

Hulp en ondersteuning bij computergebruik

en de diverse extra toepassingen. Verschillende banken doen 

dit voor internetbankieren.

Een andere, misschien iets minder bekende organisatie is de 

HCC!SeniorenAcademie, een stichting zonder winstoogmerk 

die via haar website, helpdesk, vraagbaak, lezingen en bijeen-

komsten hulp en ondersteuning biedt aan startende compu-

tergebruikers en ‘voor de beginner die hiermee verder wil’.

De dienstverlening is betrouwbaar, veelomvattend en ge-

bruiksvriendelijk. De meest gestelde vragen aan de helpdesk 

bijvoorbeeld zijn, op rubriek en alfabet, in een archief verza-

meld. Deze vraagbaak is via de website ook vrij toegankelijk 

voor niet-leden. Naast de reeds genoemde diensten zijn er 

ook handleidingen beschikbaar. En wie zich hiervan op de 

hoogte wil stellen: het onlangs vrijgegeven besturingssysteem 

Windows 8 wordt stap voor stap toegelicht. 

Een kijkje nemen op de website van de stichting: 

www.hccsenioren-academie.nl, is dus zeker de moeite waard. 

Foto: Karen Bertram
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Waterslag Watertechniek 

sterk in schone oplossingen

Die vaardigheid is een specialisme. Er zijn maar enkele 

bedrijven in Nederland die zich hebben toegelegd op 

het ter plekke reinigen van vervuild grondwater. “Wij 

worden ingehuurd door infra- en milieuaannemers die 

een bodemsanering aanpakken. Het schoonmaken van 

het grondwater laten ze over aan onderaannemers met 

specifi eke kennis en apparatuur,” legt Hans Hakvoort uit.

Omdat er maar enkele van dit soort specialisten zijn krijgt 

hij opdrachten uit het hele land. “We zijn relatief klein, 

dus weinig overhead, fl exibel en creatief. Dat kan heel 

voordelig werken.”

Op locatie reinigen

Op de parkeerplaats bij het bedrijfskantoor aan de 

ZE-weg is af en toe een grote container te zien, die van 

binnen een complete straat voor vervuild water bevat. Een 

procedé met pompen, fi lters en perslucht is ingebouwd 

en kan op locatie worden neergezet om in enkele weken 

of soms vele maanden grondwater te reinigen.

Een soortgelijke installatie is in Arnhem ingezet, 

noemt Hakvoort als voorbeeld, waar riolering wordt 

vernieuwd. In de bodem zat een vlek met olievervuiling, 

die opgeruimd moest worden. Wanneer grondwater 

Het is niet helemaal toevallig dat Waterslag Watertechniek gevestigd is aan de Zutphen-Emmerikseweg in Toldijk. 

Ooit hielp Hans Hakvoort, oprichter en eigenaar van Waterslag Watertechniek, tijdens zijn studietijd bij de buren 

van de fi rma Verhey. Beide bedrijven hebben gemeen dat ze met water te maken hebben, maar ze werken in 
totaal verschillende markten. Waterslag is namelijk expert in het schoonmaken van vervuild grondwater. 
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advertorial

Waterslag Watertechniek

Zutphen-Emmerikseweg 9

7227 DE  Toldijk

T: 0575-450421 

E: h.hakvoort@waterslag.nl

I: www.waterslag.nl

van de fi rma Verhey. Beide bedrijven hebben gemeen dat ze met water te maken hebben, maar ze werken in 

met een bronbemaling wordt weggetrokken op de plek 

van de vervuiling, moet dat water wel eerst gereinigd 

worden voordat het geloosd mag worden op het 

oppervlaktewater.

Injecteren van ozon

Naast de conventionele manier van schoonmaken 

gebeurt het  “in situ” - saneren in de bodem zelf. 

Injecteren van ozon en zuurstof maakt dat de vervuiling 

wordt afgebroken door een chemisch proces. Hakvoort 

maakt de vergelijking met een verbrandingsmotor, 

waar samenbrengen van brandstof en zuurstof energie 

oplevert, waarbij kooldioxide en water overblijven. 

Ook kunnen biologische middelen (bacteriën) worden 

gebruikt om vervuilingen af te breken. Bodemopwarming 

is ook een manier om ter plekke grondwatervervuiling 

te bestrijden. Het bedrijf bestaat pas vier jaar. Hans 

studeerde werktuigbouwkunde aan de HTS en werkte 

daarna 11 jaar bij Verhoeve in Hummelo. Daar leidde hij 

een afdeling met twaalf mensen, die zich bezig hield met 

bodemsanering en waterzuivering. 

“Ondanks een erg mooie tijd daar heb ik mijn baan 

opgezegd om zelf een bedrijf starten. Wel eng hoor! 

Ook het thuisfront heeft hier nog wel eens een slapeloos 

nachtje van gehad, maar als je ergens vertrouwen in hebt 

moet je er 100% voor gaan. Daarnaast motiveert het mij 

erg dat Waterslag zorgt voor een inkomen bij meerdere 

families.”

Groei

In het bedrijfsgebouw, dat deels leeg kwam te staan 

nadat de fi rma Verhey naar nieuwbouw was verhuisd, 

huurde Hakvoort kantoorruimte en later ook een deel van 

de werkplaats.  Waterslag Watertechniek groeit elk jaar 

gestaag en doet dat op eigen kracht. Verdiensten worden 

direct geïnvesteerd in nieuw materieel (voor verhuur), 

Vervuilingen en oplossingen

Gelijk op met de industrialisatie van de samenleving is in het verleden onze leefomgeving vervuild. Soms zijn 

de effecten pas jaren later merkbaar. Inmiddels hebben we geleerd beter om te gaan met het milieu en zijn er 

technieken ontwikkeld om vervuilingen op te lossen.

Voorbeelden van vervuilingen die Waterslag Watertechniek tegenkomt zijn oplosmiddelen (trichlooretheen, 

perchlooretheen), aromaten (benzeen, tolueen), olie, pesticiden en zware metalen (lood, zink arseen). 

Schoonmaken gebeurt onder meer met zandfi lters (afvangen van zwevende deeltjes), actief koolstof (adsorptie), 

striptorens (uitdampen), chemische oxidatie, waterbuffers en waterpompen.

dat zo weer omzet oplevert.  “Misschien zouden we met 

hulp van externe investeerders harder kunnen groeien, 

maar ik verwacht niet dat ik daar gelukkiger van word. 

Op dit moment hebben we een enthousiast, technisch en 

creatief team, waar we veel werk mee verzetten.” 

 

Die groei betekent wel dat Waterslag op dit moment een 

vacature heeft voor een goede, enthousiaste allround 

monteur. De kern van het bedrijf vormt Hans Hakvoort nu 

samen met echtgenote Chantal, projectleider Sebastiaan 

Henrix, uitvoerder Martijn Baars en monteur Michel van 

der Beek. Op jaarbasis huurt Waterslag gemiddeld ook 

nog eens twee tot drie mensen in. “Bovendien hebben we 

op zaterdag goede hulp van techniekstudenten Jeffrey 

Messing en Stijn Heitkönig”, voegt Hakvoort daaraan toe.

Toekomst

Hij is blij met de manier waarop het bedrijf zich ontwikkelt. 

“Het is een luxe dat het zo kan. De fi rma Verhey heeft zich 

ook fl exibel opgesteld in de afgelopen jaren. Dat waardeer 

ik zeer.”

Wat de toekomst gaat brengen is in de huidige 

economische situatie onzeker. “Maar aan vernieuwing 

en creativiteit in ons vakgebied is altijd gebrek,” zegt 

Hakvoort. “Ik hoop nog wat jaartjes door te kunnen 

bouwen met Waterslag. Daar gaan we voor.”

- V A C A T U R E -

Werken bij Waterslag?

ALLROUND WERKPLAATSMONTEUR NIEUWBOUW+ONDERHOUD 

- Technische beroepsopleiding installatietechniek/werktuigbouw

- Leidingwerk:  aanleg van pvc-, hdpe-, pp-, stalen leidingwerk 

- Procestechniek:  plaatsen waterpompen, blowers, kleppen etc.

- Elektrotechniek:  aansluiten kabelwerk, motoren en sensoren.

- Metaal:  klein laswerk en/of reparaties

- Rijbewijs B+E.

- Standplaats Toldijk.

Interesse?  Neem contact met ons op.
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fam. Wunderink

Zutphen-Emmerikseweg 37

7227 DG Toldijk

Tel. 0575-451205

www.denbremer.nl

geopend van donderdag tot en met 

maandag vanaf 11.00 uur en verder 

op afspraak voor groepen

Café Restaurant “Den Bremer” 
Voor elke gelegenheid een passende zaal.

www.reisburolensink.nl
Online zoeken & boeken

Omdat uw tijd kostbaar is en wij specialisten zijn!

Meipoortstraat 53

Doesburg

Tel: 0313 472828

Email: info@reisburolensink.nl

 

 

WARENHUIS

Véél winkels onder één dak

Markt 7 • Doesburg • Tel. 0313 - 47 23 13
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zaterdag 15 en 22 december 
extra geopend van 11.00 tot 
17.00 uur voor het ophalen 

van uw kerstdessert, natuurlijk 
onder het genot van een kopje 

koffie of chocolademelk in 
onze ontvangstruimte!

Bestel nu!

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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Op de Feestfabriek zijn we vanaf begin augustus al druk 
bezig met de voorbereidingen van de Zwarte Cross. Het is 
voor een bezoeker misschien lastig zich voor te stellen dat we 
hier het hele jaar met twintig man fulltime voor op kantoor 
zitten. Het lijkt nog ver weg, maar voordat we starten met de 
inschrijving en voorverkoop, en dat is al in november, hebben 
we het vergunningstraject en de onderhandelingen met de 
23 verschillende grondeigenaren er al op zitten. Dan moeten 
we de nieuwe crossklassen verzonnen hebben en moet de 
tekening met alle podia klaar zijn. Het festivalterrein gaan we 
helemaal omgooien, dus een volledige nieuwe indeling. Dat 
kost veel tijd, maar we vinden het mooi om steeds te blijven 
veranderen. 
Vorig jaar hadden we voor het eerst een thema en binnenkort 
gaan we een nieuw thema voor 2013 verzinnen, want het 
beviel ons goed. Het thema van de afgelopen editie was dat 
we een heilstaat hadden gesticht; een klein stukje grond in 
de buurt van Lichtenvoorde, onafhankelijk van Nederland. 
Alle sympathisanten van deze heilstaat konden medio juli 
een massale pelgrimage volbrengen; wel 150.000 volgelingen 
zouden hier de geestelijk en militair leider, tante Rikie, kunnen 
komen vereren. En zo geschiedde. 
De naam van de heilstaat was ‘Uitopia’. Toen we in 1992 met 
onze Hummelose boyband begonnen was het lievelingsge-
recht van Tante Rikie zilveruitjes en nu twintig jaar later is het 
lievelingsgerecht van 
de Festivaldirectrice 
nog steeds zilveruitjes! 
Wie is er steviger met 
de beentjes op de 
steentjes blijven staan 
dan de grote denker 
zelf.
De slogan van de heil-
staat was ‘Voorwaarts 
Gas!’, evenals de titel van het door onszelf gecomponeerde 
Zwarte Crosslied 2012. En in het manifest ‘D’n Goeien Zin’ werd 
de herschepping van de wereldorde door middel van muziek, 
theater, feest en motorcross beschreven. ‘Zo kan het dus 
ook Assad, i-j waardelozen drietdictator!’ aldus het offi  ciële 
paspoort alias programmaboekje dat aan alle bezoekers werd 
uitgedeeld bij de hemelpoort. 
Met dit soort dingen helpen verzinnen en maken kan ik, naast 
de gewone beslommeringen, elke dag en avond bezig zijn. 
Die passie blijft onverminderd! Voor een evenement waar 
je het kind in elke bezoeker kunt boven laten komen, is het 
niet gek dat we zelf nog steeds dingen verzinnen als een stel 
enthousiaste kinderen.

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.

van Gijs
Het thema

Het leuke van zo’n thema, we zullen er waarschijnlijk an sich 
geen bezoeker extra door trekken, is dat we er creatief hele-
maal los in kunnen aan. We maken de posters in de stijl van 
de jaren 30 en 40  propaganda. Wist u trouwens dat de stijl en 
de gebezigde retoriek van de communisten en de nationaal 
socialisten, elkaars aartsvijanden, bijna exact dezelfde was? 
Met van die gezonde gezinnen met blond haar en blozende 
wangen die schuin omhoog de hemel in kijken en gelukkig 
zijn dankzij hun grote leider. We hebben in het algemeen 
vrij weinig te danken aan welke grote leider dan ook, maar 
persoonlijk geluk natuurlijk al helemaal niet. Maar we laten 
waardeoordelen en vergelijkingen met populistische poli-
tici van toen en nu liever aan mijn vader over, hahaha, die 
trouwens Tante Rikie voor het ontwerp van de Zwarte Cross 
poster prachtig tekende, precies in de goeie stijl. Het belang-
rijkste dat we van de geschiedenis kunnen leren is dat we 
telkens helemaal niets van de geschiedenis hebben geleerd. 
Iets subtieler verwoord zeg ik hiermee dat mijn vader in deze 
discussie eigenlijk best een punt had, ook al blijft die Hitler 
altijd een bijzonder marketinginstrument om een nieuwe cd 
te promoten. Maar dat terzijde. Met de Zwarte Cross nemen 
we onszelf, zoals u hierboven kunt lezen, allesbehalve serieus! 
Als er al een boodschap in zo’n thema zou zitten dan is het 
bijvoorbeeld om met een knipoog  de infantiliteit van elke 
heilstaat aan te tonen. En die van onszelf.

Ik verheug me alweer 
op een thema dat nog 
zinlozer is dan het vo-
rige. Bijvoorbeeld een 
extremistisch vredelie-
vende sekte oprichten. 
Zodat iedereen zich 
eind juli helemaal 
in het rood en paars 
kan kleden en uit alle 

windstreken zich aan kan sluiten bij de door bouwhekken 
ommuurde sekte om zich drie dagen al feestvierend te laven 
aan ceremonies van een zwevende sjamaan met een baard in 
een draagstoel. Wie zou dat zijn? Spannend, haha! De slogan 
zou ‘Flower Horse Power’ kunnen zijn, maar omdat er ook nog 
gewerkt moet worden voegen we er meteen aan toe: ‘Niet 
knuff elen, maar buff elen!’ Als u dit leest, is het thema inmid-
dels verzonnen en bekendgemaakt,waarschijnlijk totaal wat 
anders, maar dat maakt niet uit! Dan gaan we weer sprekken 
en begint het dus weer van voren af aan. 

Allemaal fi jne feestdagen en veel plezier met het verzinnen 
van uw persoonlijke thema voor volgend jaar!

Foto: Wim van Hof
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Oud-dorpsgenoten 

in den vreemde…

In de laatste decennia zijn diverse dorpsgenoten uit de gemeente Hummelo en 

Keppel vertrokken om ‘elders in de wereld’ een nieuw bestaan op te bouwen, een 

nieuwe uitdaging aan te gaan. Nieuwsgierig naar hoe het hen is vergaan, heb-

ben we een dertigtal via e-mail benaderd en gevraagd hierover een en ander te 

vertellen. Tweederde reageerde enthousiast, soms kort en bescheiden, maar ook 

uitgebreid met veel interessante informatie. Daarnaast ontvingen we een groot 

aantal foto’s. Het werd een boeiend weerzien.

Chris Buunk vanuit Noorwegen:
Boven de poolcirkel is het rustiger dan in Nederland…

Chris Buunk (60) vertrok in september 1979 vanuit Laag-
Keppel naar het Noorse Harstad, boven de  poolcirkel. De 
liefde voor de Noorse Lisbeth (57) was de reden om Nederland 
vaarwel te zeggen.
Hij werkt als rector aan de Volkshogeschool. Lisbeth is ver-
pleegkundige. Zij hebben vier kinderen: Marion (29, chiro-
practor), Andreas (27, student), Caroline (24, sportofficier bij 
de Noorse marine) en Irene (21, student). Inmiddels is ook het 
eerste kleinkind geboren. Benjamin, het zoontje van Andreas 
en schoondochter Anette. 
Het is Chris al die jaren prima bevallen in zijn nieuwe vader-
land. Toch komt hij ongeveer twee tot drie keer per jaar op be-
zoek bij zijn moeder en familie in Nederland. Hij blijft daardoor 
goed op de hoogte, aangevuld met kranten en internet.
Het is niet de bedoeling ooit weer terug te keren. Volgend jaar 
gaat hij met pensioen en zal dan wel wat langer, bijvoorbeeld 
een maand, naar Laag-Keppel komen.
Op de vraag wie hij de groeten wil doen, antwoordt hij: ‘Mijn 
klasgenoten van de lagere school in 
Hoog-Keppel en de oud-leden van De Sperwer en van DWL. 
Verder allen die mij nog kennen van vroeger.’

Harstad, boven de poolcirkel in Noorwegen
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Gidion Schriek vanuit Canada:
Meer ruimte en veel minder regels...

Gidion Schriek (43) was bijna 26 toen hij in 1995 vanuit Achter-
Drempt vertrok naar Chesley in Ontario, Canada. Samen met 
Sandra (43) heeft hij drie kinderen die allen in Canada zijn 
geboren: Ryan (13), Zoe (7) en Romy (4).
De reden van vertrek was de verwachting in Canada een 
betere toekomst te hebben in de landbouw, mede door lagere 
kostprijzen en betere melkprijzen. In Chesley hebben zij nu 
een prachtig melkveebedrijf.
Veel ruimte en (tot nu toe) veel minder regels.
De eerste vijf jaar was het wel moeilijk, veel werken, weinig 
vrije tijd en altijd bezig met het bedrijf. Daarna ging het elk 
jaar beter. Door het inzetten van wat (hulp)medewerkers 
kreeg men wat meer tijd voor het sociale leven en voor de 
school en sport (voetbal en ijshockey) van de kinderen. Ze 
hebben het nu prima naar hun zin.
Men probeert goed op de hoogte te blijven van Drempt, 
Hummelo en Keppel en de Achterhoek via BVN (tv), internet 
en Skype. Meestal een keer per jaar even terug voor familiebe-
zoek, een bruiloft of de Dremptse kermis (twee jaar geleden 
nog: ‘Super’). Vaak gaan ze dan om de beurt, omdat ze vinden 
dat een van beiden op het bedrijf aanwezig moet zijn. En is er 
tijd om tijdens dat bezoek even naar de Superboeren te gaan 
dan is er bij de kreet ‘boeruuuhhh’ toch een beetje kippen-
vel waarneembaar. Een belangrijke activiteit is het skiën in 
Oostenrijk. Elk jaar een keer met het gezin en een keer met de 
vrienden uit Hummelo en Keppel. Dat laatste is natuurlijk een 
fantastische manier om de contacten te onderhouden. Sandra en Gidion Schriek met hun kinderen Ryan, Zoe en Romy

Gidion en Sandra geven aan dat het niet in de verwachting 
ligt ooit terug te keren naar Nederland. Na een weekje in het 
vaderland is er toch de heimwee naar de boerderij in Ontario. 
Maar dat neemt niet weg dat ze soms de gezelligheid van de 
Achterhoek wel missen. 
Gidion tot slot: ‘Verder willen we alle mensen in de Achterhoek 
en omstreken de groeten doen.’

Karin van Til vanuit Nieuw-Zeeland:
Prachtige natuur, een layback lifestyle…
Karin van Til (41) vertrok in 1989 vanuit Hummelo naar Den 
Haag voor een fotografiestudie aan de kunstacademie. Zij is 

na afronding van de studie daar blijven wonen en van daaruit 

vertrokken naar Nieuw-Zeeland. In 2008/2009 maakte zij 

samen met haar man Hans Tetteroo (44) een lange wereldreis, 

ondermeer naar Nieuw-Zeeland, waar zij o.a. Raglan bezoch-

ten. De liefde voor Nieuw-Zeeland was geboren. Zij vonden 

daar eigenlijk alles wat ze zochten: prachtige natuur, een 

layback lifestyle en erg vriendelijke bewoners met als extra de 

interessante Maori-cultuur.

Karin en Hans hadden zich altijd al voorgenomen om een 

aantal jaren naar het buitenland te vertrekken. Het was nu wel 

duidelijk waarheen. Dat het aan de andere kant van de wereld 

was weerhield hen niet om er naartoe te verhuizen. ‘Je kunt 

niet zomaar even terug naar huis, hetgeen de wil om het te 

laten slagen en het doorzettingsvermogen erg versterkt.’

Zij wonen nu in Raglan, het dorp van hun eerste vakantiebe-

zoek. Karin: ‘Het is hier een paradijs. Met de Tasmanzee naast 

de deur. Het dorp heeft een interessante mix van culturen: 

Kiwi’s, Maori’s en veel Europeanen uit vele landen. Raglan 

heeft normaal 3.000 inwoners, maar in de zomer groeit dit 

door toeristenbezoek aan tot 10.000. Het dorp staat in de 

wereld top-tien van beste surfspots.’

Karin van Til heeft een eigen bedrijfje als freelance fotograaf 

en voorlopig een werkvisum tot 2015. Een verblijfsvergunning 

heeft ze nog niet, dus blijven of (gedwongen) terugkeren is 

nog niet helemaal duidelijk. Maar blijven heeft duidelijk haar 

voorkeur. Via internet en familie en vrienden blijft ze op de 

hoogte van de situatie in Hummelo en Nederland. ‘We zijn 

niet weggegaan vanwege de Europse crisis maar de timing is 

toevallig wel goed.’ Ze is tot nu toe één keer terug geweest om 

allerlei visumpapieren te regelen. Het liefst zou ze een keer in 

de twee jaar naar Nederland willen komen, maar of dit finan-

cieel haalbaar zal 

zijn moet nog 

blijken. ‘Maar in 

november komen 

mijn moeder en 

oom en tante 

deze kant op, erg 

leuk om hen ons 

leven hier te kun-

nen laten zien!’

Op de vraag wie 

ze de groeten wil 

doen is het kort 

en bondig ‘mijn 

familie.’

Hans Tetteroo en Karin van Til genieten met volle teugen in Nieuw-Zeeland
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Michel Bensink vanuit Singapore:
Singapore is even groot als de Noordoostpolder…
Michel Bensink (35) uit Voor-Drempt is getrouwd met Leonie 

van Lieshout (30). Zij zijn nu voor de tweede keer in het bui-

tenland. Van 2006-2008 hebben ze in Amerika gewoond waar 

Michel voor een Nederlands IT-bedrijf heeft meegeholpen 

een vestiging op te starten in Boston. Na tweeënhalf jaar in de 

Verenigde Staten te hebben gewoond, toch weer terug naar 

Nederland. Maar het werken ‘in den vreemde’ was erg goed 

bevallen, het kriebelde al snel weer voor een nieuw buiten-

lands avontuur. Het werd de stadstaat Singapore. Zo groot 

als de Noordoostpolder met maar liefst 5 miljoen inwoners. 

Onder hen 4.000 Nederlanders. Michel werkt hier als zelf-

standig IT-consultant en Leonie is hoofd Interne Zaken bij de 

Nederlandse ambassade. Het leven in de bruisende en goed 

georganiseerde stad bevalt hen erg goed. Regelmatig worden 

er tripjes gemaakt naar de omliggende landen zoals Thailand, 

Maleisië en Indonesië. Door wekelijks te skypen met de ouders 

blijft men op de hoogte van het wel en wee in de Achterhoek 

en dagelijks wordt gekeken naar de Nederlandse nieuwssites. 

Jaarlijks probeert men een of twee keer op familiebezoek te 

gaan. Gezellig, maar altijd een erg druk programma.

Nu ruim elf maanden geleden is zoon Mayson geboren. Het 

is de bedoeling om in 2013 weer dichter bij de opa’s en oma’s 

(‘en onze zussen met de kids’) te gaan wonen.

Binnenkort dus weer tot ziens, maar voor nu de groeten aan 

alle jongens met wie Michel bij HC’03 en Drempt Vooruit heeft 

gevoetbald!

Michel en Mayson Bensink

Nel Greven vanuit Zweden:
De lange donkere dagen hier vallen best mee…

Nel Greven (53) en Gerard van der Bij (47) vertrokken op 26 

juni 2008 vanuit Hoog-Keppel naar Vikmanshyttan in Zweden. 

Het is een dorp van ongeveer 900 inwoners in het fraaie land-

schap van Dalarna, 250 km ten noordwesten van Stockholm. 

Nel en Gerard hadden een beetje genoeg van de drukte en 

de regeltjes in Nederland. Nel is de hele week ‘thuis’ op de 

boerderij en Gerard heeft een eigen transportbedrijf en rijdt 

regelmatig naar Nederland. Nel vertelt: ‘We hebben een kleine 

boerderij gekocht met elf hectare grond. Hiervan verpachten 

we acht hectare aan een buurman voor landbouw. De rest is 

gedeeltelijk bos en gras, waar mijn beesten lopen. Ik ben dus 

een echte hobbyboerin: met zestien kippen, vier hanen, twee 

cavia’s en één konijn. In de toekomst nog wat schapen, geiten 

en een varken!’ Het land bevalt hen, mede vanwege de heer-

lijke winters (35 graden onder nul en twee meter sneeuw!), bij-

zonder goed. ‘De donkere dagen vallen best wel mee, het gaat 

geleidelijk dus je raakt er aan gewend’, aldus Nel. ‘In juni en juli 

is het heel lang licht dan gaat de zon maar een uurtje onder. 

Het was alleen wennen aan de lange afstanden die je hier 

moet afleggen om ergens te komen. Maar je staat nooit in de 

file en het is lekker rustig op de weg.’ Nel en Gerard blijven op 
de hoogte via familie, vrienden (Skype), internet en sateliet-tv 
(dus ook TV Gelderland). De Hummelse kermis wordt gevolgd 
via de computer. Nel: ‘En mocht ik iets missen..., zover is het 
niet naar Nederland. Ik kan dan met Gerard meerijden. Hij 
vertrekt op zaterdag en is zondag al in Hummelo. Donderdag 
of vrijdag alweer thuis in Zweden.’ Normaal komen beiden één  
keer in de twee jaar samen naar het vaderland. Zoals de zaken 
nu staan ligt het niet in de verwachting om weer terug te 
keren naar Nederland, het bevalt hen veel te goed in Zweden.
Ze willen graag de groeten doen aan Toon Nijman in Hoog-
Keppel, ‘de jongens’ van Jansen die hebben geholpen met de 
verhuizing naar Zweden en de familie Garretsen (Garvo) uit 
Drempt, ook vanwege het voer. ‘Het voer van Garvo is veel 
beter van samenstelling dan voer  in Zweden en Gerard kan 
het zo meebrengen.’

Gerard van der Bij en Nel Greven
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Het gezin Eggink tijdens een vakantie

Hans van Zadelhoff vanuit Duitsland:
Duitsland is leuk door z’n vele tradities…

Hans van Zadelhoff (38) uit Achter-Drempt is in 1998 ter afsluiting van 

zijn studie voor een stage naar Duitsland vertokken. Na deze stage 

kreeg hij bij zijn huidige werkgever een baan aangeboden en is toen 

gebleven. Hij woont nu samen met Walburga Meyer (52), zij hebben 

samen twee kinderen: Johann (9) en Finn (7). Walburga heeft nog een 

tweeling van 27: Alexandra en Cora. Bij Cora is onlangs hun eerste 

kleinkind geboren, Charlotte.

Hans is softwareprogrammeur voor landbouwmachines van het 

merk Grimme, daarnaast begeleidt hij veel prototypes en nieuwe 

ontwikkelingen. Grimme is een familiebedrijf met wereldwijd 1700 

werknemers, waarvan 1200 in Duitsland. De familie Van Zadelhoff 

woont in het plaatsje Damme in Niedersachsen, ongeveer zo groot als 

Doesburg, in de wijk ‘Glück-auf’. Van oorsprong ontstaan door de ijzer-

ertsmijnbouw in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. De mensen 

zijn erg vriendelijk en staan open voor import. Hans: ‘Wat hier in Duitsland erg leuk is zijn de vele tradities. Een schuttersfeest is 

daar toch duidelijk anders van opzet als hier een kermis. Ook worden ronde verjaardagen (30, 40, 50 etc.) heel anders gevierd 

dan hier. Wat in Damme een high-light is, is het carnaval. Een grote optocht en heel veel feesttenten. Duitsland is het land 

van de verenigingen en clubjes. Iedere Duitser is minimaal lid van drie verenigingen. Als je daar een beetje tussen zit, word je 

snel in de gemeenschap opgenomen.’ Men blijft goed op de hoogte van alles wat er in Nederland gebeurt. Via de schotelan-

tenne ontvangt men de Nederlandse zender BVN die een compilatie uitzendt van Nederlandse programma’s van de publieke 

omroep. En natuurlijk via internet al het algemene nieuws en alles over HC’03. Met zijn ouders heeft Hans regelmatig contact 

per telefoon en email. Daarnaast komen ze bijna elke twee tot drie weken wel naar Drempt voor familiebezoek. Als we vragen 

naar terugkeer naar Nederland: ‘In mijn achterhoofd speelt dit wel, wanneer dat gaat gebeuren staat echter nog in de sterren.’ 

Tot slot: zijn er nog inwoners die je de groeten wilt doen? ‘Dat zijn er wel heel erg veel, maar om het wat kort te houden, wil ik 

de groeten doen aan mijn ouders Guus en Mies van Zadelhoff, daarnaast aan Dineke, Wilko, Siem en Syll Pelgrom. Dan nog aan 

iedereen die HC’03 een warm hart toedraagt.’

Hendrik Eggink vanuit de Verenigde Staten:
Een jongensdroom is werkelijkheid geworden…

In 1997 vertrokken Hendrik (42) en Annemarie Eggink naar de Verenigde Staten. De reden voor het vertrek is eenvoudig: ‘koeien 

melken’. En dat is gelukt, Hendrik is met veel plezier melkveehouder in Deckerville in de staat Michigan. Het bevalt de familie Eg-

gink uitstekend: ‘Heel erg goed, veel ruimte, prettige mensen, grote mogelijkheden.’ Ze hebben een gezellig, groot gezin. Naast 

Hendrik en Annemarie zijn er de kinderen Wilke (15), Bram (13), Sophie (11), Bette (8), Liam (6), Luke (4) en Charlotte (2). Bij het 

verschijnen van dit nummer is naar ver-

wachting de jongste telg geboren. Het 

contact met familie en vrienden vindt 

met name via de telefoon plaats. Hendrik 

is vanaf het vertrek twee keer terug 

geweest in Nederland. Hij verwacht ook 

niet om ooit weer naar ons land terug te 

keren.

Op de vaste eindvraag, wie wil je nog de 

groeten doen: ‘Teveel om op te noemen, 

maar toch wil ik er vier speciaal noemen: 

Gerrit en Dinie Oosterink en de heer en 

mevrouw Boschman.’

Tot slot vertelt hij: ‘We kijken met veel 

plezier terug op de tijd die we in Hum-

melo en omgeving hebben gewoond. 

God heeft ons gezegend met een gezond 

gezin en een jongensdroom (melkvee-

houder worden) die waarheid is gewor-

den. Spreuken 3:5-6 (Ken de Here in al je 

wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken, 

red.).

Hans en Walburga met hun zonen Johann  en Finn

71De Hessencombinatie | december 2012



DORPSSTRAAT  14-16      STEENDEREN

1200 m2 Winkelplezier 750 m2 Parkeerruimte

Steenderen

SONNEVELD ADMINISTRATIE-

EN BELASTINGADVIESBUREAU

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

Kerkstraat 4a                                                                                                                             
6996 AH  Drempt

T 0313 48 40 99                                                           

Jaarrekeningen  +  Analyse
Loonadministraties     Belastingadviezen
Bedrijfsadministraties     Belastingaangiften        

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

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

72



Hans Bruggemann vanuit Zwitserland:
Als fysiotherapeut vrijwel geen werk in Nederland…

Hans Bruggemann (51) vertrok in 1982 vanuit Laag-Keppel 
naar Zwitserland. Hij woont hier nu samen met zijn vrouw Rita 
(48) in Hausen am Albis, een plaatsje in het kanton Zürich. 
Als fysiotherapeut was in de beginjaren tachtig van de vorige 
eeuw in Nederland vrijwel geen werk te vinden. Die mogelijk-
heden waren er wel in Zwitserland. Nu, vele jaren later, heeft 
Hans een eigen praktijk met een aantal medewerkers.
Het land bevalt hem heel goed: ‘vooral door de vele mogelijk-
heden die we hier hebben om buitenshuis te sporten. Skiën 
en langlaufen in de winter, het hele jaar door mountainbiken 
en ’s zomers zwemmen in de vele meertjes.’
Via de familie in Laag-Keppel en internet blijven Hans en Rita 
op de hoogte van het wel en wee in onze regio en ons land. 
Meestal komt men een of twee keer per jaar voor familiebe-
zoek weer even terug in de Achterhoek.
Of ze ooit nog terugkeren? ‘Zeg nooit nooit!’

Christel Geurts vanuit Duitsland:
In 1994 hebben we een vroegere LPG gekocht…

Christel Geurts 
(43) vertrok in 
1992 met haar 
man Jurgen 
Kouwert (44) 
eerst naar De 
Lutte in Twente. 
Jurgen ging daar 
aan de slag als 
bedrijfsleider op 
een melkveebe-
drijf en Christel 

werkte als verzorgende in de thuiszorg. In 1994 deed zich de 
mogelijkheid voor om in Zinna, gelegen in het Duitse Sachsen, 
een vroegere LPG te kopen. Een LPG was in de tijd van de DDR 

Rita en Hans Bruggemann

een Landwirtschaftliche Produktions Genossenschaft. Christel: 
‘Hier melken we Holsteiners en Jersys. In 2009 hebben we een 
nieuwe ligboxenstal gebouwd.’
Het gezin Kouwert heeft het erg naar de zin in Zinna. Het is een 
leuk dorp in de buurt van Torgau, waar alle voorzieningen zijn. 
Christel is hier ook muzikaal actief (zang en gitaar). Hun vier kin-
deren, Laura (16), Kirsten (15), Marit (11) en Harm (8), zijn in Zinna 
geboren. De scholen zijn allemaal in de buurt. Op de hoogte 
blijven ze door de nieuwe media en natuurlijk via de familie. 
Ongeveer twee keer per jaar komen ze even naar Achter-Drempt. 
‘Ik denk niet dat we ooit terugkeren’, zegt Christel. ‘We hebben 
hier een mooie boerderij opgebouwd, wat voor ons in Nederland 
nooit mogelijk was geweest!’
Uiteraard ook de groeten: ‘Aan mijn moeder Greetje Geurts, mijn 
zussen Inge en Heidi, mijn vriendin Jacqueline en hun gezinnen.’

Christiaan Seegers vanuit Duitsland:
We produceren hier landbouwmachines…
Christiaan Seegers (47) vertrok in 1990 vanuit Drempt naar 
Duitsland. Hij woont nu met zijn vriendin Simona Zuck in 
Schönebeck aan de Elbe in Sachsen-Anhalt.
Hij vertrok vanwege de grotere mogelijkheden in de land-
bouw en heeft nu een bedrijf waar landbouwmachines wor-
den geproduceerd. Het bevalt hem prima en hij verwacht dan 
ook niet terug te zullen  keren: ‘Maar je weet maar nooit...’
Over het wel en wee in onze regio blijft hij op de hoogte via 
familie en internet. Afhankelijk van de drukte komt hij één 
keer per maand even terug, meestal voor familiebezoek.
Hij wil graag de groeten doen aan zijn familie en 
‘alle bekenden’. 

Christiaan en zijn vriendin Simona Zuck afgelopen zomer aan de Elbe. 

In hun midden moeder Marietje Seegers op bezoek in Schönebeck. 

Christel is ook in Duitsland actief met zang  en gitaar
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Hans Aal vanuit Duitsland:
Mijn opleiding werd in Duitsland hoger gewaardeerd…

Hans Aal (63) uit Hoog-Keppel is getrouwd met Annelie Buij-
tenhuijs (61). Zij hebben een zoon Jelle (32) en een dochter 
Frouke (30). Hun huidige woonplaats is Bad Pyrmont, een 
prachtig kuuroord in het Weserbergland (Niedersachsen).
Hans heeft een opleiding gevolgd als ‘etaleur, reclameschrij-
ver en creatief denker.’ Gepast werk vinden in Nederland was 
erg moeilijk. Een eerste sollicitatie in Duitsland (Karstadt) 
had direct succes. Zijn eerste standplaats werd Hamburg, hij 
vertok op Koninginnedag 1971. Daarna volgden vestigingen 
in Essen, Velbert en Bocholt. In 1978 kreeg hij de kans om in 
Noord-Duitsland een vertegenwoordiging in etalagemate-
riaal over te nemen. ‘We verhuisden naar Bodenwerder (de 
Baron van Münchhausen-stad), waar we tot 2004 hebben 
gewoond. Thans is onze woonplaats Bad Pyrmont (rond 
1870 de woonplaats van de prinsessen van het huis Waldeck-
Pyrmont, onder wie Emma, onze latere koningin, red.) Ik ben 
nu sinds anderhalf jaar gepensioneerd.’ Hans geeft aan dat 
Duitsland inmiddels zijn tweede vaderland is geworden: ‘Het 
bevalt mij zeer goed, waar anderen op vakantie gaan...’ Via o.a. 
internet blijft hij uitgebreid op de hoogte van alles wat er in 
ons land gebeurt. Hij heeft er ook een duidelijke mening over. 
De gemeentelijke herindeling van Hummelo en Keppel vindt 
hij ‘zeer bedenkelijk’. ‘Hoe is het mogelijk dat een zo hechte 
kern van dorpen wordt overgeheveld naar Bronckhorst? Heeft 
men toentertijd niet nagedacht over de consequenties voor 
bijvoorbeeld de ouderen? Was Doesburg of Doetinchem 
niet menselijker geweest?’ Je bespeurt zijn teleurstelling en 
verbazing. Naar Nederland terugkeren is voor Hans Aal feitelijk 
ondenkbaar. ‘Wij hebben hier onze vrienden, zijn langer in 

Duitsland dan in Nederland en leven hier in een voor ons 
bekend land.’ Een aantal jaren geleden kwam men regelmatig 
even terug, maar dat is door afnemende mobiliteit minder 
geworden. De groeten? ‘Ja, natuurlijk wil ik de groeten doen, 
aan een iedereen die mij nog kent!’

Pater Toon te Dorsthorst vanuit Suriname:
Als priester single in de jungle…

Pater Toon te Dorsthorst (69) 
werd tijdens de Tweede We-
reldoorlog in Eldrik geboren en 
groeide op in een gezin met elf 
kinderen. In 1968 vertrekt pater 
Toon om als missionaris ontwik-
kelingswerk te gaan doen in 
Suriname. Met name in de bos-
landdorpen van de inheemsen 
en de Marrons. ‘Als boslandpater 
ben ik verantwoordelijk voor 
de opleiding van lokale pasto-
rale leiders en daarnaast zijn 
een twintigtal dorpen met een 
katholieke gemeenschap aan 
mijn zorg toevertrouwd. Dit alles 
in een gebied van ruwweg 300 
bij 300 km.’

Zoals blijkt uit een verblijf van 45 jaar bevalt het pater Te 
Dorsthorst bijzonder goed in Suriname. ‘Het is een boeiend 
land, volop in opbouw. Het heeft een zeer diverse bevolking: 
Creolen en Marrons, Hindoestanen, Javanen, Chinezen en 

natuurlijk de oorspronkelijke inwoners de indianen.
Ik blijf vrij goed op de hoogte van het nieuws in Nederland 
doordat een oud-pastoor in Nederland mijn abonnement 
op weekblad Elzevier betaalt en we krijgen in Suriname elke 
avond via  twee  tv-zenders het NOS-journaal voorgeschoteld. 
Dat is alleen in Paramaribo en omstreken mogelijk. In het bos-
land, waar ik de helft van de tijd ben, is geen tv te ontvangen, 
noch de gewone radiozenders.’
Pater Toon komt de laatste jaren elk jaar naar Nederland om 
zijn uitgebreide familie te bezoeken. De meeste tijd besteedt 
hij tijdens zijn verlof aan fondsenwerving voor projecten in 
de boslanddorpen. Als hij redelijk gezond blijft, hoopt hij in 
Suriname oud te worden en te sterven. ‘Mocht ik gebrekkig 
worden en hier anderen tot grote last, dan is het denk ik beter 
om terug te keren naar Nederland, waar de voorzieningen 
stukken beter zijn.’ Tot slot: ‘Graag wil ik de groeten doen aan 
mijn tweelingbroer Jan, die nog thuis op de ouderlijke boerde-
rij in Eldrik woont en daar op bescheiden schaal verder boert. 
Als ‘hobbyboer’,  omschrijft hij het zelf. Verder alle buurtbewo-
ners van heel Eldrik, dat wondermooie plaatsje met een grote 
sociale saamhorigheid.’

Annelies en Hans Aal

Pater Toon te Dorsthorst
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Ruurloseweg 16
Hengelo (Gld)
Tel. 0575 - 46 12 64

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

Openingstijden

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

A lles op gebied van smering!

 
www.petersolie.nl
www.innoself.nl  

geen verkoop aan particulieren
0313-475918  •  info@petersolie.nl

VOORVERKOOP  

T/M 27 DECEMBER!

• Tijd: 35 sec
• Hoogte: 20-25 m
• Aantal schoten: 48
• Breedte diameter: 6 m

39.95

• Tijd: 35 sec
• Hoogte: 20-25 m
• Aantal schoten: 48
• Breedte diameter: 6 m

39.95

TOLDIJK
Zutphen-Emmerikseweg 35, tel.: 0575 -

451441

BESTEL VOOR 28 DECEMBER

De Buurtbaas! 
• Tijd: 35 sec
• Hoogte: 20-25 m
• Aantal schoten: 48
• Breedte diameter: 6 m

19.95
39.95

408 GRAM

BESTEL VOOR 28 DECEMBER
op www.goedvuurwerk.nl en maak kans op 

1 van de 10 gratis pakketten met 25 kg vuurwerk! 

• Tijd: 35 sec
• Hoogte: 20-25 m
• Aantal schoten: 48
• Breedte diameter: 6 m

39.95

Vo 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

76



Ad Bruggemann vanuit Oostenrijk:
Ik ben mijn vrouw gevolgd naar de Alpen…

Ad Bruggemann (50) vertrok in 1991 uit Laag-Keppel. Hij heeft zijn vrouw Birgit (47) in 
Zwitserland leren kennen, zij wonen nu met hun twee zonen (Florian (17) en Armin (14)) 
in het Oostenrijkse Mils. Mils ligt op een hoogte van 605 meter in het Innsbruckerland 
(Tirol). Ad is werkzaam als hoofd van de keuken in een bejaardenhuis te Kitzbühel. Ad: 
‘Oostenrijk en daarmee natuurlijk Tirol, is een heel mooi land met heel veel verschillende 
facetten. In de winter kunnen we heerlijk skiën en in de zomer fijn wandelen en fietsen 

in de bergen.’ Over de bijzonderheden in onze regio blijft Ad hoofdzakelijk op de hoogte 

via de familie in Laag-Keppel. Meestal komt hij elk jaar wel even terug naar de Achter-

hoek. Zoals de situatie momenteel ligt is het niet te verwachten dat hij zal terugkeren. 

Tot slot wil hij ‘iedereen graag de groeten doen die mij nog van vroeger kent.’

Ad en Birgit Bruggemann

Simone van Til vanuit Engeland:
Londen is werkelijk fantastisch…

Simone van Til (30) uit Hummelo woont al sinds 2002 in Londen. Na twee jaar 

Zwolle ging zij voor studie naar Groot-Brittannië. ‘En dan ontmoet je een vriendje, 

vind je een leuke baan en voor je het weet ben je tien jaar verder...’ Begin dit jaar is 

ze met een nieuwe uitdaging begonnen: senior sales executive bij Vocus, een Ame-

rikaans PR softwarebedrijf. Het Europese hoofdkantoor zit in Londen. Voor haar 
werk gaat ze maandelijks een keer naar Zwitserland en naar België. Simone vertelt: 
‘Dat betekent voor mij een zeer afwisselende uitdaging, waarbij ik de ene week 
in Zwitserland bij verschillende UN-organisaties aan tafel zit en een week later bij 
een van de grootste Japanse autofabrikanten of een zeer bekend chocolademerk!’ 
Het bevalt haar in Londen voortreffelijk: ‘Zoveel culturen en mensen samen geeft 
een hele interessante woon- en werkomgeving.’ Of ze ooit terugkomt? ‘Misschien.’ 
In haar vrije tijd maakt ze graag een wandeling in een van de parken of bezoekt 
een van de vele, soms onontdekte restaurantjes. Daarnaast gaat ze regelmatig 
naar de sportschool. En uiteraard af en toe terug naar de Achterhoek om familie 
en vrienden te bezoeken. Ze luistert dagelijks nog steeds naar Radio 538 en volgt 
het nieuws via internet. ‘Mijn moeder heeft zich helemaal ingewerkt in Twitter en 
Facebook, dus zo blijf ik ook mooi op de hoogte van de lokale ontwikkelingen.’ Aan 
het eind geeft Simone aan graag de groeten te willen doen aan opa en oma Van Til 
in Hummelo!

Petra van der Winden vanuit België:
En zo ver weg is Nederland nou ook weer niet…

Petra van der Winden (39) vertrok in 2004 vanuit Hoog-Keppel met 
partner Ivo Knobbe (36) naar België. Ivo had daar een interessante baan 
gekregen en Petra kon zelf aan de slag als IT-specialiste voor bedrijfs-
software. In België werden ook hun twee dochters geboren, Femke (5) 
en Laura (3). Het gezin woont in Willebroek, een gemeente met bijna 
25.000 inwoners in de provincie Antwerpen. Petra: ‘Het bevalt ons hier 
prima, we voelen ons hier erg thuis. En zo ver weg is Nederland nou ook 
weer niet.’
Op de hoogte van alles in ons land blijft men via televisie, internet, Face-
book, kranten, vrienden en natuurlijk familie. We gaan ongeveer zes keer 
per jaar even terug. Meestal met verjaardagen en feestdagen.” Voorlopig 
hebben ze het goed naar hun zin in België en zijn er (nog) geen plannen 
om terug te keren.

Petra en Ivo met Femke en Laura

Simone van Til
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10%
premie voor 10 jaar sparen

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

Het kan weer!
Zilvervloot Sparen
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Marti Bulten
J.F. Oltmansstraat 1, 7221 NA Steenderen
Kokstraat 37, 7211 AN EEFDE
T (0575) 45 19 78 Steenderen
T (0575) 54 97 68 EEFDE 
I www.regiobank.nl
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Hans Tankink vanuit Australië:
De mensen zijn hier erg gastvrij…
Hans Tankink (43) uit Achter-Drempt, woont samen met Marie-
José (43), Brent (8) en Yori (3) in Wyee Point (Australië).Wyee 
Point ligt in Nieuw-Zuid-Wales aan de oostkust.
Reden van vertrek: ‘Begin 1998 werd bij mij een kwaadaardige 
tumor op mijn achterhoofd ontdekt. Na een operatie en een 
korte herstelperiode besloot ik dat het tijd was om dingen 
te doen die ik al langer wilde doen. Een van die dingen was 
om een uitgebreide reis door Australië en Nieuw-Zeeland te 
maken. Al snel bleek dat we voor een verblijf van meer dan 
drie maanden een tijdelijke verblijfsvergunning nodig hadden 
en dat die niet zo heel gemakkelijk te verkrijgen was. Daarom 
besloten we in Australië te solliciteren. Dat ging allemaal 
veel sneller dan verwacht. Binnen een week hadden we een 
sollicitatiegesprek in Londen en daar werd ons een baan in 
Sydney aangeboden. Zodoende zijn we eind 1998 vertrok-
ken. Eerst drie maanden rondgetrokken door Australië en 
Nieuw-Zeeland en vervolgens in Sydney aan het werk. Thans 
is Hans radiotherapeutisch laborant of zoals ze het in Australië 
noemen: ‘Medical Radiation Scientist.’ Kortweg: het bedenken 
van behandelingsplannen en het uitvoeren van bestralingen  
van mensen met kanker. Australië bevalt hen uitstekend. Na 
aanvankelijk bijna twee  jaar in Sydney te hebben gewerkt, 
gingen ze voor een jaar naar Christchurch (Nieuw-Zeeland). 
Vervolgens  keerden ze terug naar Nederland, maar konden 
hier niet echt meer wennen. Een jaar later zijn ze  definitief 

naar Australië vertrokken.

Hans: ‘Het klimaat is fantastisch hier, een beetje te vergelij-

ken met Zuid-Europa. We hebben  acht maanden per jaar 20 

graden of meer waarbij het in de zomer niet ongebruikelijk is 

om temperaturen boven de 40 graden te hebben. Het enige 

wat niet zal wennen voor ons, is dat het klimaat hier precies 

tegenovergesteld is van Nederland. Dat betekent dat wij met 

kerst hier in de zomer zitten en steevast temperaturen hebben 

van een graad of 35. Niet echt een kerstgevoel!’

Het leukste van Australië is echter dat de mensen hier erg 

gastvrij zijn. Altijd bereid om elkaar te helpen.’

Hans geeft aan niet echt op de hoogte te zijn van alle zaken in 

Hans, Yori, Marie-José en Brent Tankink

Josephine Lucassen vanuit Portugal: 
Door mijn werk regelmatig contact met Nederlanders…

Josephine Lucassen (58) vertrok in 1985 vanuit Achter-Drempt naar Portugal om vrijwil-

ligerswerk te gaan doen in een kindertehuis in Lissabon. In Lissabon leerde ze ook haar 

Portugese man Jorge (55) kennen. Ze hebben samen een zoon en een dochter: Frederico 

(23) en Alice (15).

Josephine is actief in de toeristensector. Zij heeft aan de universiteit van Lissabon een oplei-

ding gedaan voor beëdigd gids in Portugal en in het bijzonder Lissabon. ‘Het bevalt mij hier 

heel goed. De mensen, het klimaat, de natuur. Door mijn werk als gids heb ik regelmatig 

contact met Nederlanders en blijf zo goed op de hoogte. Ook via mijn familie, af en toe 

een bezoekje en uiteraard internet (het NOS-journaal of de Volkskrant).’  ‘Ik denk niet dat ik 

ooit nog zal terugkeren; mijn man is Portugees. Maar men weet niet wat er allemaal nog 

kan gebeuren.’ Wil je nog mensen de groeten doen? ‘Ik heb zelf nog steeds contact met een 

jeugdvriendin. Ik weet niet zo gauw aan wie ik de groeten moet doen.’ 

Josephine Lucassen in het Athene-museum te Lissabon

Nederland. Natuurlijk hoort hij nog wel eens wat via zijn ou-

ders maar het enige wat hij nog volgt is de sport en dan vooral 

HC’03, De Graafschap en het Nederlands elftal. 

Voor familiebezoek probeert een keer in de twee  à drie jaar 

terug te gaan naar Nederland. Vooral voor de kinderen is het 

een behoorlijke reis. Totaal 24 uur en dan nog het tijdverschil. 

De kans op terugkeer naar Nederland is erg klein. Zowel Brent 

als Yori zijn in Australië geboren en  inmiddels echte kleine 

Ozzies geworden. Waar Marie-José en Hans beiden nog in het 

Nederlands denken, denken de kinderen allebei in het Engels.

Wie wil je de groeten doen? ‘Natuurlijk aan mijn hele familie 

en daarnaast aan alle mensen rondom en binnen HC’03, 

vooral de vele vrijwilligers die ongelooflijk veel tijd en uren 

steken in de vereniging en de vele trouwe supporters die altijd 

weer komen opdagen. In het bijzonder wil ik nog de groeten 

doen aan Pierre Seegers, Truus en Dirk Nusselder, René Hattu 
en Theo van Londen.
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www.heekenbroek.nl

Terras - Rondleidingen - Proeverijen - Workshops - Bed & Breakfast

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

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!

* Post     NL

* (digitale)Fotoservice

* Drogisterij    

* Kopieerservice

* Stomerij   

* Bloemen & Planten

* Bezorgservice  

* Telefoonkaarten

* Gratis parkeren  

* Gratis Pinnen

Janssen Hummelo

Dorpsstraat 20, Hummelo Tel. 0314-381281

Janssen

Mijn buurt, mijn parS

Stationsstraat 20  -  7021 CK  Zelhem  -  T  0314 - 62 13 79

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

Verkoop, onderhoud en reparatie

Controle van verlichting, banden, remmen, 

versnelling, spaken en wielen en ketting.

En uw fiets wordt geheel gepoetst 

en gesmeerd voor € 49,00*
Atb, Race & Hybride € 63,00*

*exclusief onderdelen

Nu ook winterbanden leverbaar!

Bel voor een afspraak, uw fiets is binnen 

2 dagen weer klaar. Leenfiets ter beschikking!

Fietshuis Jansen Zelhem weet wat fietsen is !

Uw fiets in 
Topconditie voor de winter!!

Controle van verlichting, banden, remmen, 

v.d.

voor al uw schilderwerk

Drempt
06-52007080
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Ellen van Holland vanuit Sint Maarten:
Zon, wuivende palmbomen en een turquoise zee…

Ellen van Holland-Little (38) uit Voor-Drempt, is in 1996 ver-
trokken naar Pelican Key op Sint Maarten. Ze woont daar nu 
met haar Australische echtgenoot Derek (51) en hun 1-jarig 
zoontje Luke. Het begon allemaal met een vakantie bij haar 
ouders Betty en Guus. Haar vader was als architect twee jaar 
op Sint Maarten en was betrokken bij de herbouw van scholen 
als gevolg van de orkaan Luis in 1995. Door haar toerismeo-
pleiding had ze binnen een maand werk in een hotel/health 
spa. Werken in de toeristensector is ze tot 2008 blijven doen. 
Maar door de recessie in Amerika kwam er een terugloop in 
die sector en besloot Ellen van baan te veranderen. Ze werkt 
nu bij een internetprovider. Op de vraag hoe het bevalt: ‘Zon, 
wuivende palmbomen en een turquoise zee. Uitzicht op Saba, 
St. Eustatius en St. Kitts, zelfs als je gewoon naar je werk rijdt, 
what is not to like… It’s Paradise!’ Het eiland is erg divers, met 
een Nederlands en een Frans gedeelte. Er zijn meer dan 100 
nationaliteiten. Het is een eiland, dus heeft het zijn beper-
kingen en af en toe tropische depressies. Ellen blijft op de 
hoogte via kranten en internet, Skype en Facebook. Natuur-
lijk veel mailtjes: ‘bijna dagelijks met mama Betty, Maarten 
en Marjon; met mijn vriendinnen uit Hummelo en Keppel 
maandelijks.’ Meestal komt Ellen om het jaar naar Nederland. 
Afgelopen september hebben Derek en Luke voor het eerst 

Derek en Ellen met Luke, de enige Sint Maartener

André Til vanuit Duitsland:
Aan de Waddenzee tussen de windmolens…

André Til (45) 
werd in Achter-
Drempt geboren, is 
getrouwd met Ria 
Rossel uit Vierakker. 
Samen hebben zij 
drie zonen: Remko 
(15), Frank (12) en 
Jasper (8).
In 1996 is men ver-
tokken naar Duits-
land omdat bleek 
dat overname 
van het ouderlijk 
bedrijf in Steen-

deren niet mogelijk was. Zo kwam het jonge stel terecht in 
Westerholt In Noord-Duitsland. Hier heeft men in het prach-
tige Oost-Friese landschap een melkveebedrijf (180 koeien) 
tussen de windmolens aan de Waddenzee. Het gezin Til heeft 
al jaren het gevoel ‘thuis’ te zijn. Ze zijn volledig geïntegreerd 
en vooral geaccepteerd. Alles was nieuw: buurt, vrienden en 
kennissen. Ook door de geboorte van hun drie jongens werd 
de integratie gemakkelijk. Men is zeer actief binnen de sport-
vereniging Tus Holtriem. De jongens zijn in het voetspoor van 
vader getreden en spelen allen in de selectieteams van deze 
voetbalclub. Twee zonen zijn enthousiast Schalke 04-fan met 
natuurlijk Klaas-Jan Huntelaar. In 2009 heeft André nog een 

wedstrijd georganiseerd tussen zijn ‘Altherren-mannschaft’ 
van Tus Holtriem en zijn oud-teamgenoten van vroeger bij 
Drempt Vooruit. ‘De eerste en tweede helft werd gewonnen 
door Drempt Vooruit maar de derde helft was duidelijk voor 
Tus Holtriem…’ Via de televisie (een speciale Nederlandse 
receiver) blijft men goed op de hoogte. Zelfs van ‘Boer zoekt 
vrouw. On-line lezen we altijd het Contact en we hebben o.a. 
abonnementen op Veehouderij Techniek en Naobers. Onze 
paspoorten zijn en blijven Nederlands. Boodschappen doen 
we af en toe net over de grens bij Winschoten. Speciaal voor 
producten als rookworst, hagelslag, pindakaas, koffie, specu-
laas en pepernoten, vla en yoghurt, kroketten en frikadellen.’
‘Onze jongens beheersen naast het Duits ook de Nederlandse 
taal. De een wat beter dan de ander. Daarbij dan nog ons 
Achterhoeks en het Ost-friesisch plat; de ‘proemenpot’ is 
compleet.’ Het bezoek aan Nederland wordt steeds minder. 
‘We hebben een vol en druk programma: school, voetbal, het 
bedrijf. Elke keer is er wel wat waardoor we niet weg kunnen. 
Twee sociale levens onderhouden, van vroeger in Nederland 
en van nu hier in Duitsland, is bijna niet mogelijk. Omgekeerd 
wordt helaas het bezoek uit Nederland ook steeds minder. Het 
ligt daarom ook niet in de bedoeling om terug te keren naar 
Nederland. Iedereen verandert, wij ook. We voelen ons Neder-
landers, maar niet meer echt thuis in Nederland.’
‘Tot slot willen we nog graag de groeten doen aan alle oud-
medespelers van Drempt Vooruit en SV Steenderen, Jantje 
Remmelink, Tonie Rossel en iedereen die ons nog kent.’

Het gezin Til-Rossel

de Dremptse kermis 
meegemaakt. Terugkeer 
naar Nederland? Ellen: 
‘Derek heeft een bedrijf 
met een Zuid-Afrikaanse 
partner, dus voorlopig 
blijven we hier. Heimwee 
heb ik af en toe wel maar 
dat is vooral naar familie 
en vrienden. Australië, 
het geboorteland van 
Derek is ook super, maar 
echt de andere kant van 
de wereld, te ver van mijn 
familie. Ook qua tijdzone. 
Wat de toekomst je brengt weten we natuurlijk niet. Voor nu 
hebben we het heerlijk op St. Maarten. Maar ik ben heel trots 
op mijn Achterhoekse roots!’ Zijn er nog inwoners die je de 
groeten wilt doen, en zo ja wie? ‘Mijn vrienden en vriendin-
nen uit Hummelo en Keppel, ook al zien we elkaar een paar 
jaar niet, ik word elke keer weer met open armen ontvangen, 
gepaard met een hoop gezelligheid. Zeer speciaal!’
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GORESM E N S W E A R

MEIPOORTSTRAAT 13

6981 DH  DOESBURG

TEL.: 0313-472263

Atelier Zepp Gerritsen
RIJKSWEG 25, 6996 AC DREMPT

T: 0313-472601 

M: 06-13572476

E: fransgerritsen@zeppgerritsen.nl

I: www.zeppgerritsen.nl

Zepp Gerritsen verzorgt workshops, cursussen en 

bedrijfsuitjes in beeldhouwen, boetseren, brons-

gieten, tekenen/schilderen en keramiek.

 

  Feestdagen weer in aantocht!!

Ook dit jaar weer volop keus met verse vis voor de kerstdagen en niet te vergeten 

de overheerlijke borrelhapjes voor de gezellige avonden.

                                

Visschotel met salade 4/6 pers. € 35  (bestellen graag voor zaterdag 22 december)

                                

Neem gerust contact met ons op voor uw vragen of kom even kijken in onze winkel

Fieret Visspeciaalzaak 

Bergstraat 29 

6981 DA Doesburg

tel: 0313-472592

    

                                                                                   

Stadshotel, Brasserie & a la carte restaurant 

Hotel Doesburg aan de IJssel betekent genieten van heerlijke gerechten, Achterhoekse gastvrijheid  
en een schitterende entourage waaronder 24 comfortabele hotelkamers en drie vergaderzalen.  

Of u nu met z’n tweeën bent of met een groot gezelschap, bij ons bent u aan het juiste adres. 

‘Sfeervol eten aan de IJssel’ 
In ons a la carte restaurant, kunt u genieten van een prachtig uitzicht, een goede service en mooie gerechten.  

Wij laten de historie herleven door traditionele (streek)producten op een originele wijze te gebruiken.  
Uiteraard hebben vindt u ook heerlijke wildgerechten op de kaart. 

 
‘Loungen aan de IJssel’ 

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

‘Feestje aan de IJssel’ 
Heeft u iets te vieren? Bij Hotel Doesburg bent u aan het juiste adres. Wij bieden gevarieerde programma’s voor de invulling van een onvergetelijke dag.  

Of het nu gaat om een receptie, diner, (barbecue)buffet. 
 

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

 
Wilt u meer informatie, neemt u dan rustig contact met ons op of kijk op onze website www.hotel-doesburg. 

 
Contre Escarpe 32 / 6981 BW Doesburg / Telefoon 0313-740 000 / Fax 0313-740 001 / info@hotel-doesburg.nl  

Wilt u meer informatie, neemt u dan rustig contact met ons op of kijk op onze website www.hotel-doesburg.nl
Contre Escarpe 32 / 6981 BW Doesburg / Telefoon 0313-740 000 / Fax 0313-740 001 / info@hotel-doesburg.nl

Stadshotel, Brasserie & a la carte restaurant

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

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

    

                                                                                   

Stadshotel, Brasserie & a la carte restaurant 

Hotel Doesburg aan de IJssel betekent genieten van heerlijke gerechten, Achterhoekse gastvrijheid  
en een schitterende entourage waaronder 24 comfortabele hotelkamers en drie vergaderzalen.  

Of u nu met z’n tweeën bent of met een groot gezelschap, bij ons bent u aan het juiste adres. 

‘Sfeervol eten aan de IJssel’ 
In ons a la carte restaurant, kunt u genieten van een prachtig uitzicht, een goede service en mooie gerechten.  

Wij laten de historie herleven door traditionele (streek)producten op een originele wijze te gebruiken.  
Uiteraard hebben vindt u ook heerlijke wildgerechten op de kaart. 
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Ook voor bijvoorbeeld een (ontbijt)vergadering of zakelijke bespreking kunt u bij ons terecht. Vanaf 7.00 uur is onze deur geopend. 

 
Wilt u meer informatie, neemt u dan rustig contact met ons op of kijk op onze website www.hotel-doesburg. 

 
Contre Escarpe 32 / 6981 BW Doesburg / Telefoon 0313-740 000 / Fax 0313-740 001 / info@hotel-doesburg.nl  
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Contre Escarpe 32 / 6981 BW Doesburg / Telefoon 0313-740 000 / Fax 0313-740 001 / info@hotel-doesburg.nl  

Zoover Recommended by visitors 2012

Stadshotel, Brasserie & a la carte restaurant

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

op een unieke locatie aan de IJssel. Of het nu gaat om een receptie, diner of een (barbecue)buffet.
(parkeren geen probleem)

Zoover Recommended by visitors 2012

Vuurwerk Verkoop

En er is meer • Super aanbiedingen
  • Voorverkoop aktie
  • Carbid en ballen
  • Kindergeweertjes, fop- en schetsvuurwerk
  • Bestellen via internet: www.beuseker.vuurwerkexpert.nl
  • Denk aan uw vuurwerkkortingsbon (ontvangen nov. 2012)

28, 29 en 31 december

Ook weer volop

CARBID

vrijdag tot 20.00 uur, zaterdag tot 17.00 uur en maandag tot 17.00 uur

WWW.BEUSEKER.NL

Landlustweg 2 Steenderen
0575 - 45 11 98

verkopen wij oliebollen

29 en 31 december 
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Activiteitenkalender
december 2012 t/m januari 2013
Aanvullingen en wijzigingen kunnen worden doorgegeven via het e-mailadres 

watisertedoenindhk@live.nl. 

Voor het maartnummer van De Hessencombinatie kan dit uiterlijk tot 20 februari 

december 2012

do  13  Kerstmiddag Dameskrans Hummelo, FF naar Steef, 

 14.00-16.00 uur  

 Kerstmarkt georganiseerd door KeppelCultuur in en rond 

 de Petrus en Paulus kerk in Hoog-Keppel

 Kerstavond HC’03 in het clubhuis te Achter-Drempt, 

 aanvang 20.30 uur

vr   14 Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt,   

 Oldenkeppel en Hummelo, Kerkhuis Hoog-Keppel,   

 10.00-12.00 uur 

 Kerstmarkt in en om de Dorpskerk te Hummelo, 10.00-16.00 uur

 Vesper in de Sint Joriskerk in Voor-Drempt, 19.30 uur

  Muziekvereniging De Eendracht, huis-aan-huisverkoop 

 van oliebollen, kern van  Hummelo, vanaf 18.00 uur 

za   15 Kerstmarkt in en om de Dorpskerk te Hummelo, 10.00-16.00 uur

 Muziekvereniging De Eendracht, huis-aan-huisverkoop 

 van oliebollen, buitengebied Hummelo, 9.00 uur 

 Ars Nostra Cees Roorda, kerstexpositie met kleine kerstmarkt, 

 atelier/galerie De Witte Hemel, Voor-Drempt, 11.00-16.00 uur       

 Lustrumviering t.g.v. 10-jarig bestaan Scouting Sweder van  

 Voorst met activiteiten in de kern van Hummelo, 12.00 uur

 Kerstmiddag Club 60+ bij FF naar Steef in Hummelo, 14.00 uur 

 Darttoernooi de Hessendarters, Dorpshuis Drempt, 19.00 uur 

 Dronkzitting/prinsenwissel carnavalsvereniging 

 Doar Goat Wi-j Weer, Broekstraat 12, Hummelo, 20.42 uur

zo   16 Ars Nostra en Cees Roorda,  kerstexpositie met kleine 

 kerstmarkt, atelier/galerie De Witte Hemel, Voor-Drempt, 

 11.00-16.00 uur    

 Kerstsamenzang m.m.v. de vier Dremptse zangkoren en 

 muziekvereniging Olden-Keppel, 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 Vrouwen van Nu, alleen voor leden, 

 De Gouden Karper in Hummelo

do  20 Bowlingmiddag voor 50-plussers, Dorpshuis Drempt, 14.00 uur

vr   21 Vesper in de Sint Joriskerk in Voor-Drempt, 19.30 uur

za   22 Kerstconcert muziekvereniging De Eendracht,   

 Dorpskerk te Hummelo, aanvang 19.00 uur

zo  23 Freedance, stijldansavond voor dansparen, 

 Dorpshuis Drempt, 20.00 uur

ma 24 Kinderkerk kerstviering in de Dorpskerk te Hummelo, 19.00 uur

ma 24 Kinderkerstviering in de Sint Joriskerk te Voor-Drempt, 19.00 uur

di   25 Kerstconcert zangkoor Feeling in de St. Willibrorduskerk, 

 Achter-Drempt, 11.00-   12.00 uur

wo 26 Kinderkerst in de St. Willibrorduskerk in Achter-Drempt, 

 10.00 uur

do  27 Zaalvoetbaltoernooi voor de jeugd van HC’03 in de Hessenhal,  

 9.00 uur start E-pupillen; 13.00 uur start C-junioren

  Kinderbowlingtoernooi in het Dorpshuis te Drempt, 

 13.00-18.00 uur

vr  28 Zaalvoetbaltoernooi voor de jeugd van HC’03 in de Hessenhal,  

 9.00 uur start D-pupillen; 13.00 uur start A- en B-junioren

 Vervolg kinderbowlingtoernooi in het Dorpshuis te Drempt,  

 13.00-18.00 uur

za  29 Eindejaars potbiljarten, Dorpshuis Drempt, 19.30-01.00 uur

ma  31 Carbidschieten, Greff elinkallee Hummelo. Aanvang 10.00 uur

 Potbiljarten, FF naar Steef, vanaf 13.00 uur 

januari 2013

di    1 Nieuwjaarsconcert met Timora Rosler(cello) en Hans Eijsackers  

 (piano) in de Dorpskerk te Hummelo, aanvang 15.30 uur. 

 Na afl oop gezellig samenzijn bij De Gouden Karper

 Nieuwjaarsborrel Rijvereniging Hummelo, Hippisch Centrum  

 Groot-Zande, 16.00 uur 

wo   2 Nieuwjaarsborrel Volleybalvereniging Focus, Café Spirit, 

 Hoog-Keppel, 19.30 uur

do    3 Vrouwen van Nu, nieuwjaarsbijeenkomst met tentoonstelling,  

 FF naar Steef, 19.45 uur

za   5 Slipjacht Soestdijkse Jachtvereniging, 11.00-16.30 uur 

 Nieuwjaarsreceptie in het Dorpshuis te Drempt, 20.00 uur

zo   6 Nieuwjaarsquiz HC’03 met aansluitend nieuwjaarsreceptie,  

 kantine ‘t Doornslag, Achter-Drempt, 13.30 uur
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vr 8 t/m ma 11  •  Carnavalsviering De Blauwe Snep, Dorpshuis in Voor-Drempt
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• Belasti ngaangift en  • Bedrijfsadministrati es
• Loonadministrati es  • Fiscale adviezen

Rijksweg 94 A
6998 AK  LAAG-KEPPEL

Tel. : 0314-642044
Email    : verbraekenlaagkeppel@kpnmail.nl

Mobiel Gerie
Mobiel Johan

: 06-18133139
: 06-20749927

Ooipoortstraat 30, Doesburg
Tel. 0313-472314
info@worstepinne.nl
www.worstepinne.nl

De Worstepinne,

Gezellig gourmetten?

Of heerlijk uit eten thuis?

Voor al dat lekkers ga je 

naar worstepinne.nl

en kijk je op onze kerstfolder

Fijne en lekkere feestdagen!

Caprese al Forno, 
een delicatesse 100 gram € 2,45
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Activiteitenkalender
januari t/m maart 2013

wo  9 Scholenmarkt vervolgonderwijs voor leerlingen groep 7/8 en  

 ouders, Dorpshuis te Voor-Drempt, 19.00 uur 

vr   11 Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel 

 en Hummelo, Pastoriezaal Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

za  12 Rookworstenactie c.v. De Blauwe Snep in Drempt en Keppel

zo   13 Vervolg HC’03 klaverjascompetitie, kantine sportpark 

 ’t Doornslag, Achter-Drempt, 20.00 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 De Baerkelzangers, 

 Dorpshuis te Voor-Drempt, 14.00 uur

di   22 Jaarvergadering NBvP-Vrouwen van Nu, De Gouden Karper,  

 19.45 uur

do  24 Bowlingmiddag voor 50-plussers, Dorpshuis Drempt, 14.00 uur

zo  27 Dremptse Dag in het Dorpshuis Drempt, 14.00 uur

ma 28 Vrouwengroep Drempt, jaarvergadering in de pastorie, 

 19.30 uur; aansluitend bowlen in het Dorpshuis vanaf 21.00 uur

februari 2013

vr    1 Lampionnenoptocht Oranje Comité Drempt, start vanaf 

 de Gildeschool, 18.45 uur

za   2 Carnavalsviering Doar Goat Wi-j Weer, Hummelo, met optocht,  

 miniplaybackshow en bal

zo   3 Inloopmiddag met clinic, Bowlsvereniging De Hangmat, 

 Hessenhal, Hoog-Keppel

 Vervolg HC’03 klaverjascompetitie, kantine sportpark 

 ’t Doornslag, Achter-Drempt, 20.00 uur

vr 8 t/m ma 11  •  Carnavalsviering De Blauwe Snep, Dorpshuis in Voor-Drempt

vr    8 Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel 

 en Hummelo, Kerkhuis Hoog-Keppel, 10.00-12.00 uur

wo 13 Vrouwen van Nu, lezing Numerologie, FF naar Steef, 19.45 uur

za  16 Club 60+, optreden folkloristische dansgroep, FF naar Steef,  

 14.00 uur

di   19  FF naar Steef, bezoek aan de Veltins brouwerij in Sauerland,  

 vertrek uit Hummelo 8.00 uur, terug ca.20.00 uur

do  21 Dameskrans Hummelo, bijeenkomst met lezing, Dorpshuis 

 Hummelo, 14.00-16.00 uur

za   23 Feestelijke opening van het dorpshuis Hummelo, 

 aanvang 15.00 uur

zo   24 Sneeuwklokjesdag, De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur 

ma  25 Vrouwengroep Drempt, lezing Dierenambulance; ook voor  

 niet-leden; pastorie, 20.00 uur

do  28 Bowlingmiddag voor 50-plussers, Dorpshuis Drempt, 14.00 uur

maart 2013

vr    1 Sportdag voor chronisch zieke kinderen, Hessenhal, 

 Hoog-Keppel, 14.00 uur

za    2 Hummelo en Oranje, Stratenquiz, FF naar Steef, 19.30 uur 

zo    3 Sneeuwklokjesdag, De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

 Vervolg HC’03 klaverjascompetitie, kantine sportpark 

 ’t Doornslag, Achter-Drempt, 20.00 uur

wo   6 Start voorrondes van het verenigingsbowlen, 

 Dorpshuis in Voor-Drempt, 19.00 uur

vr     8  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel 

 en Hummelo, Pastoriezaal Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

 Kleding inleveren voor P.C Dorpsstraat in het dorpshuis 

 Hummelo, 20.00-22.00 uur

za    9 Rommelmarkt en Violenactie St. Willibrordusschool, op het  

 schoolplein en huis aan huis in  Drempt, Hummelo en Keppel,  

 vanaf 10.00 uur

 Kleding inleveren voor P.C Dorpsstraat in het dorpshuis 

 Hummelo, 11.00-13.00 uur

zo   10 Diner dansant, De Gouden Karper, 17.00 uur

ma  11 Algemene jaarvergadering Dorpsraad Hummelo, 19.30 uur

do   14 P.C. Dorpsstraat Hummelo, tweedehands kleding, accessoires en  

 schoenen. Muziek, modeshow en een drankje in Dorpskerk/ 

 dorpshuis, 19.30 uur 

za   16 Dance the Night Away met de band BPM, Dorpshuis in 

 Voor-Drempt, 21.00 uur 

zo   17 Stinzenplantendag, De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

 Lenteconcert Hummelo’s Gemengd Koor m.m.v. de 

 Görgelpiepen en het Vordens mannenkoor, 

 Dorpskerk Hummelo, 14.00 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

za  23 Evenementencommissie Hummelo, muzikaal evenement, 

 zaal FF naar Steef, 20.00 uur

zo  24 Stinzenplantendag, De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

 Palmpaasoptocht Hummelo, m.m.v. De Eendracht, 

 vertrek vanaf De Woordhof, 10.45 uur

ma 25 Vrouwengroep Drempt, lezing over orchideeën met evt. consult;  

 ook voor niet-leden; pastorie, 20.00 uur

wo  27 Start kwartfi nales van het verenigingsbowlen, 

 Dorpshuis in Voor-Drempt, 19.00 uur

do   28 Bowlingmiddag voor 50-plussers, Dorpshuis Drempt, 14.00 uur

 Opening 14e editie Kunstwandelroute, landgoed Enghuizen  

 Hummelo

zo   31 (1e paasdag), Paasvuur in Hummelo, Rijvereniging Hummelo,  

 20.00 uur 
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Activiteitenkalender

april t/m juni 2013

april 2013

ma  1 Stinzenplantendag, De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

za   6 Rommelmarkt/zolderverkoop, Gildeschool in Voor-Drempt, 

 aanvang 10.00 uur

 Stinzenplantendag, De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

zo   7 Stinzenplantendag, De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

 Afsluiting van de HC’03 klaverjascompetitie, kantine sportpark 

 ’t Doornslag, Achter-Drempt, 20.00 uur

wo 10 Start halve fi nales van het verenigingsbowlen, Dorpshuis in 

 Voor-Drempt, 19.00 uur

vr   12 Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel 

 en Hummelo, Kerkhuis Hoog-Keppel, 10.00-12.00 uur

zo   14 Stinzenplantendag, De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

 KeppelCultuur, verrassingswandeltocht voor jong en oud, 

 vanaf Café Spirit, Hoog-Keppel, 12.00 uur

wo  17 Club 60+, muzikale middag bij FF naar Steef te Hummelo, 14.00 uur

vr   19  Hummelo en Oranje, Kindertoneel, De Gouden Karper, 19.30 uur  

 Dames voorjaars- en zomerkledingbeurs, Rijksweg 27 te 

 Voor-Drempt, 13.00-19.30 uur  

 Finale van het verenigingsbowlingtoernooi, Dorpshuis in 

 Voor-Drempt, 19.00 uur

za  20 Opening openluchtzwembad Hessenbad, Hoog-Keppel

 Voorjaarsplantenruilbeurs, Kerkstraat 3 in Voor-Drempt, 

 12.00-15.00 uur

zo  21 Koffi  econcert muziekvereniging Olden-Keppel, 

 Dorpshuis Drempt, 11.00 uur 

 Stinzenplantendag, De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

 Hummelo en Oranje, Kindertoneel, De Gouden Karper, 14.00 uur

wo 24 Jaarvergadering Dorpsraad Keppel/Eldrik, Café Spirit in 

 Hoog-Keppel, 20.00 uur

do  25 Bowlingmiddag voor 50-plussers, Dorpshuis Drempt, 14.00 uur

za  27 Voorjaarsconcert Zanglust, in de Sint Joriskerk te 

 Voor-Drempt, 20.00 uur 

zo  28 Bloeiende bostuinen bij De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00

di  30 Viering Koninginnedag in alle dorpen, o.a .in Hummelo met  

 Zeskamp op terrein Greff elinkallee, 11.00 uur

mei 2013

vr 3 t/m zo 12  • Kunst10daagse Bronckhorst 2013 (7e editie)

za    4 Bloemenactie Zanglust, in de hele voormalige gemeente 

 Hummelo en Keppel Dodenherdenking, 19.15 uur in Hummelo  

 en 20.00 uur in Hoog-Keppel

do    9 37e Antiek-, Curiosa- en Rommelmarkt HC’03 in Hoog-Keppel,  

 9.00-16.00 uur

vr   10 Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en  

 Hummelo, Pastoriezaal Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

 Hummelo en Oranje, Klootschiettoernooi, 19.00 uur. Nadien  

 Bevrijdingsbal, zaal FF naar Steef

zo   12 Bloeiende bostuinen bij De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00

zo   19 Clubkampioenschappen Rijvereniging Hummelo, 

 HC Groot Zande in Hummelo, 10.00-16.00 uur

 Bloeiende bostuinen bij De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00

ma  20 Laatste dag Kunstwandelroute 2013 landgoed Enghuizen, 

 Hummelo

za   25 Karaokeavond, Dorpshuis in Voor-Drempt, 21.00 uur

do   30 Fietstocht voor 50-plussers, afstand 25-30 km. Start vanaf Burg. 

 Van Panhuysbrink Hoog-Keppel, 14.00 uur

juni 2013

za    8 22e editie Pontifi caal Party in Hummelo, alleen voor genodigden,  

 vanaf 16+ 

zo    9 6e editie van de Keppelrun in Hoog-Keppel, vanaf 10.30 uur

ma 10  t/m vr 14  • Avondvierdaagse; vertrek alle dagen vanaf 

 Dorpsstraat 1 te Hummelo

vr   14 Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en 

 Hummelo, Kerkhuis Hoog-Keppel, 10.00-12.00 uur

zo  16 5e editie Zomercultuur, in en om de Dorpsstraat in Laag-Keppel,  

 12.00-18.00 uur

za 23 en zo  24  •  Zomerfeest met o.a. beachvolleybaltoernooi rond het  

 Dorpshuis in Voor-Drempt

do  27 Fietstocht voor 50-plussers, afstand 25-30 km. Start vanaf Burg.  

 Van Panhuysbrink Hoog-Keppel, 14.00 uur 

•
•

•
•
•

•

•

•
•

•
•
•

•

•
•

•

•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

86



vr 3 t/m zo 12  • Kunst10daagse Bronckhorst 2013 (7e editie)

ma 10  t/m vr 14  • Avondvierdaagse; vertrek alle dagen vanaf 

za 23 en zo  24  •  Zomerfeest met o.a. beachvolleybaltoernooi rond het  
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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
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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
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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:

88


