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Bronckhorst wil per 2030 een energieneutrale gemeente zijn. Dat wil 

zeggen dat de gemeente min of meer als een eiland moet kunnen 

functioneren als het om gas en elektriciteit gaat. Wat we met z’n 

allen verbruiken binnen de gemeentegrenzen moet ook binnen 

de gemeentegrenzen worden opgewekt. Dus geen deals met 

energiemaatschappijen en met  windmolenparken op de Noordzee of 

solarparken in Spanje. Nee, alle energie voor huishoudens, bedrijven, 

publieke gebouwen of wat dan ook, komt straks uit eigen streek. En dan 

ook nog uit hernieuwbare bronnen. Dus geen fossiele energie meer zoals 

(schalie)gas of kolen. Wel windenergie, zonne-energie, biogas en naar het 

zich laat aanzien ook energie uit een kleine waterkrachtcentrale op de 

bodem van de IJssel. 

In de vorm van allerlei projecten gaat die gemeentelijke 

energieonafhankelijkheid gestalte krijgen. In veel gevallen is de gemeente 

vooral projectondersteuner, aanjager. Zoals bij de plannen van de 

inwoners van het stadje Bronkhorst om qua energie al ruim voor 2030 de 

eigen broek op te houden.

Het is goed dat de gemeente een ambitieus doel neerzet en bij de 

uitvoering daarvan ook initiator, gangmaker en stimulator wil zijn. Laat 

Bronckhorst maar een gemeente zijn waar dingen van de grond komen, 

waar ervaring wordt opgedaan met mini-windmolens, waterturbines 

en solarparken op voormalige vuilnisbelten en voetbalvelden 

(Hoog-Keppel!). Daar is niks mis mee. Op een ambitieus streven naar 

energieonafhankelijkheid wil je als inwoner van de gemeente best 

worden aangesproken en zou je trots kunnen zijn.

Maar laat de gemeente tegelijkertijd oppassen voor te kneuterig denken 

oftewel een té lokale of regionale zienswijze.  Er zijn nog steeds goede 

argumenten voor het besluit van de gemeente, vijf jaar geleden, om 

geen windmolens van 80 of 100 meter hoog in ons landschap toe te 

staan. Nu er inmiddels molens met een ashoogte van 150 tot 200 meter 

worden gebouwd met een verhoudingsgewijs grotere opbrengst aan 

windenergie, kun je je echter afvragen of het niet beter is de bouw van 

deze enorme molens elders te stimuleren dan hier ter plekke een veelheid 

aan minimolentjes te laten verrijzen. 

Lokale of regionale opwekking moet geen doel op zich worden.  Als er 

iets gemakkelijk kan worden getransporteerd door Europa is het wel 

elektriciteit.

Ook hier geldt dat het goed is om het ene te doen en het andere niet te 

laten. 
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Column Jeroen Huis in ‘t Veld
Voorzitter HC‘03

Foto: Wim van Hof

Shit!
Teruggekomen van een wandelingetje vanaf het voetbalveld, neem ik even plaats aan de 

keukentafel  met een bakje koffi  e, als ik opeens een penetrante lucht ruik. Ik heb er niet 

zo erg lang voor nodig om de bron van deze lucht te achterhalen. Op de zool van mijn 

rechterschoen zit een plakkaat verse hondenstront. Jeroentje, poep aan je schoentje, zou je 

als lezer nu kunnen aanvullen. Iets wat ik natuurlijk nooit eerder heb gehoord… Maar, het 

is nu al de derde keer deze maand dat ik of een van mijn gezinsleden of de wandelwagen 

getrakteerd word op een ongevraagd cadeautje van de hond van iemand anders. Dat 

irriteert me mateloos. Net zoals ik me mateloos erger aan het feit dat er een breed scala aan 

katten door mijn tuin loopt en erin plast en poept. Ik vind dat huisdiereigenaren in Achter-

Drempt, maar ik heb het vermoeden dat dit ook wel eens voor andere dorpen zou kunnen 

gelden, wat meer verantwoordelijkheid mogen nemen voor hun ‘schatjes’, alsook voor de 

restproducten die ze achterlaten in tuin, park of op de stoep. Het argument dat ik vaak hoor 

van mensen als ik ze vraag waarom ik hun poesje in mijn tuin mocht verwelkomen: ‘Ik kan 

een kat niet binnenhouden.’ Maar dat is toch niet mijn probleem? Jij wilt toch een kat als 

huisdier, niet ik.

Ik hoor je denken: wat is die Huis in ‘t Veld toch aan het zeiken. Misschien is dat ook wel 

een beetje zo, maar het zit me dwars. Aangezien ik niet het type ben dat zo’n kat dan 

insmeert met kettingvet om zo de bank van zijn baasje te bevuilen, of de hondendrol door 

de brievenbus van de eigenaar gooit, wil ik het eens langs deze weg aan de kaak stellen. In 

de hoop dat huisdiereigenaren in de spiegel gaan kijken en zelf eens nadenken hoe ze een 

huisdier kunnen houden, zonder dat iemand anders daar last van heeft. En lukt dat niet, dan 

heb ik in ieder geval even de frustratie van me afgeschreven.

Overigens dat wandelingetje vanaf het voetbalveld werd voorafgegaan door een prachtige 

middag waarin de promotie van het eerste elftal naar de derde klasse KNVB werd gevierd. 

De hoofdmacht won met 2-0 van directe opponent RKPSC en kon door het bereiken van 

de tweede plek promotie bewerkstelligen. Met een grote groep supporters werd dit feest 

gevierd in en buiten de tijdelijke kantine. Ik ben trots op de prestatie van deze groep spelers 

en begeleiding. Ze zitten al een paar jaar tegen een hoger niveau aan te hikken en daarom is 

het goed dat promotie nu een feit is. Ik geloof er ook in dat ze zich in de derde klasse kunnen 

handhaven, omdat het een jonge en talentvolle groep is. Daarnaast zit er nog een aantal 

talentvolle jeugdspelers aan te komen, dus dat zit wel goed.

Ik bedenk me ineens dat dat hondendrolletje ook wel eens door eigen onoplettendheid 

onder mijn zool terecht kan zijn gekomen. Ik moet eerlijk bekennen dat door de genuttigde 

hoeveelheid bier op het feestje mijn gedachten later die avond niet helemaal meer bij de 

nog af te leggen route waren. 

Kortom, wellicht had ik wat beter op moeten letten, maar nog beter was het geweest als dat 

hondenpoepje er helemaal niet had gelegen…

Gefrustreerd door 

poep op de stoep 

en trots op de 

promotie van het 

eerste elftal
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Gemeente Bronckhorst 

gaat voor 

energieneutraal
In 2030 maken we al onze energie zelf

Tekst: Leo Tholhuijsen

Foto’s: Wim van Hof en Leo Tholhuijsen
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horst 

De gemeente Bronckhorst wil in 2030 energieneutraal zijn. Daarvoor zijn verschillende 

plannen in de maak. In de IJssel bij Bronkhorst  komt een waterturbine. En mogelijk worden 

de voormalige voetbalvelden in Hoog-Keppel omgetoverd tot een solarpark.  

Het kan heel goed zijn dat tegen het einde van dit jaar in de 

IJssel bij het stadje Bronkhorst een waterkrachtinstallatie 

elektriciteit opwekt. In de constructiehal van Pasman Motoren 

aan de Zutphen-Emmerikseweg in Baak staat een prototype 

van de  Oryon Watermill klaar voor de vuurdoop. Het is een 

ingenieus waterrad voor de opwekking van groene stroom, 

ook in een relatief traag stromende rivier als de IJssel.

Bij de vernieuwing van de veerstoep van het Bronkhorster 

pontje is het de bedoeling dat de turbine daar geplaatst 

wordt. De watermolen bestaat uit een unit met een aantal 

achter elkaar geplaatste schoepenraderen. Het geheel wordt 

verticaal op de bodem van een rivier geplaatst. Een trechter 

aan de voorkant zorgt ervoor dat het water sneller langs de 

raderen stroomt.

De gemeente Bronckhorst timmert aan de weg als het gaat 

om verduurzaming van de energieproductie. Met andere 

gemeenten in de Achterhoek heeft Bronckhorst afgesproken 

om in 2030 energieneutraal te zijn. ‘Strikt genomen komt het 

erop neer dat we binnen de grenzen van de gemeente niet 

meer energie gebruiken dan er wordt opgewekt uit hernieuw-

bare bronnen’, vertelt duurzaamheidscoördinator Erik Mol van 

de gemeente. ‘Of anders willen we tegen die tijd alle energie 

die we in huishoudens, bedrijven, industrie et cetera gebrui-

ken ook binnen de gemeentegrenzen opwekken. We praten 

over stroom en gas uit hernieuwbare bronnen, niet fossiel. 

Dat streven naar energieneutraal willen we trouwens niet 

alleen bereiken via alternatieve opwekking van energie. Er zijn 

drie sporen: eerst besparen, denk aan isolatie van woningen, 

dan duurzaam opwekken en vervolgens de energie efficiënt 

gebruiken, er zuinig mee omgaan.’

Het is ook echt de bedoeling dat Bronckhorst dit voor het 

grootste gedeelte binnen de gemeentegrenzen gaat doen of 

samen met gemeenten in de buurt. Dus niet de doelen gaan 

halen door te participeren in windmolenparken ergens voor 

de kust. Om een en ander wat aan te jagen is er een Achter-

hoekse Groene Energiemaatschappij in oprichting. Deze 

Agem moet partijen gaan stimuleren initiatieven van de grond 

te krijgen.

Alles bij elkaar zeer ambitieus om in 2030 zelfvoorzienend te 

willen zijn voor gas en elektriciteit. ‘Toch is dat wel de bedoe-

ling’, zegt Mol. ‘Je moet een stip aan de horizon hebben. Bedrij-

ven kunnen met de ontwikkeling in die richting ook nieuwe 

markten aanboren. Dat geeft werkgelegenheid en daardoor 

verbetert hier weer de leefbaarheid.’

Solarparken

Ondertussen is in de gemeente al het een en ander gaande. 

Plannen zijn er volop. Zo zou het zomaar kunnen gebeuren 

dat het voormalige sportpark in Hoog-Keppel wordt omgeto-

verd in een solarpark, een vlakte met zonnepanelen. Concreet 

is het allemaal nog niet. Het zijn nog maar gedachten, maar 

op het gemeentehuis wordt een solarpark op die locatie ook 

niet uitgesloten. Elders in de gemeente zijn concretere plan-

nen voor velden met zonnepanelen. In Hengelo gaat het om 

het realiseren  van solarpark De Kwekerij. Voor de financiering 

daarvan wordt ook gekeken naar de mogelijkheden van 

crowdfunding. ‘Burgers kunnen dan panelen adopteren’, zegt 

Erik Mol. ‘Niet zozeer omdat anders het geld niet wordt gevon-

den, maar om de samenleving bij het project te betrekken.’

Verder wordt gesproken over een solarpark op de voormalige 

vuilnisbelt De Langenberg te Zelhem. De gemeente  staat er 

positief tegenover en kijkt naar bestemmingsplanwijziging 

om een park daar mogelijk te maken.

Daarnaast zijn er in de Achterhoek ook plannen om via een 

apart, nieuw aan te leggen leidingstelsel, lokaal geproduceerd 

biogas te distribueren. Daarvoor is er een samenwerkingsver-

band van gemeenten. Erik Mol: ‘Hier in de gemeente hebben 

we het al op kleine schaal. Aviko in Steenderen levert haar af-

valwater aan de zuivering in Olburgen, waar het wordt vergist. 

Het gas uit die vergister gaat via een aparte leiding terug naar 

de Aviko voor verwarmingsdoeleinden. 
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Kleine windmolens

Een ander in het oog springend project in de gemeente Bronck-

horst is de proef met kleine windmolens. Grote windmolens 

zijn in Bronckhorst uit landschappelijke overwegingen niet 

toegestaan. Maar om tegemoet te komen aan vijf concrete 

verzoeken van vooral boeren is in de Structuurvisie Bronck-

horst van oktober 2012 bepaald dat er een pilot komt met vijf 

kleine windmolens. Inmiddels zijn er vier concrete plannen 

voor zo’n miniwindmolen. De proef moet antwoord geven op 

de vragen hoe rendabel zo’n molen kan zijn, hoeveel trilling- 

en/of geluidsoverlast hij veroorzaakt en hoe die bouwsels in 

het landschap passen.

Kleine molens, maximaal 20 meter hoog, zijn er in allerlei 

vormen. Meestal niet met de klassieke wieken. Wie wil weten 

hoe een molen er kan uitzien zou eens kunnen gaan kijken in 

de Rozenstraat 11 in het buitengebied van Baak. Daar staat al 

langere tijd zo’n molen en deze is nu ook in het project opge-

nomen. Andere molens komen op stallen in Wichmond (vijf 

minimolens op rundveestal), Baak (verschillende molens op 

een nieuw te bouwen stal) en in Vierakker (drie verschillende 

minimolens).

De afstanden van de molens tot woningen in de buurt 

variëren van 35 tot 400 meter.

Volgend jaar, in 2014, gaat geëvalueerd worden en komen er 

wellicht mogelijkheden voor meer van dit soort molentjes.

Zonnepanelen op dak

Tot slot zijn er de mensen zelf die investeren in zonnepanelen. 

Dit in navolging van aanleg van zonnepanelen op gemeente-

lijke gebouwen, aangespoord door een rijkssubsidie en door 

grote technologische stappen voorwaarts. ‘Concrete cijfers 

over hoeveel er in de gemeente Bronckhorst zijn geïnstalleerd, 

heeft Mol niet. Daarvan is geen sluitende registratie. ‘Maar kijk 

maar eens rond, je ziet de panelen overal verschijnen.’

Misschien niet tot ieders genoegen, sommigen vinden de 

glimmende zwarte platen foeilelijk, maar de trend is onmis-

kenbaar. De combinatie van energieopbrengst, levensduur en 

kosten is inmiddels zodanig dat investeren in zonnepanelen 

op het eigen dak per saldo geld gaat opleveren. In het kader 

zien we een mooi voorbeeld van een initiatief in Voor-Drempt, 

waarbij drie huishoudens gezamenlijk – maar wel ieder voor 

eigen rekening – ruim 5.000 euro investeren in de opwekking 

van elektriciteit. Ze komen daarmee op het vlak van elektrici-

teit al dicht in de buurt van de nagestreefde energieneutrali-

teit in 2030.
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In februari van dit jaar zaten de bewoners van de nummers 

11, 13, 15 en 17 van de Wittehemelweg in Voor-Drempt met 

elkaar rond de tafel om te praten over zonnepanelen op hun 

daken. Wat zouden die panelen kosten, wat zouden ze opleve-

ren. Welke voordelen hebben ze, welke nadelen?

Krap zes weken later, in de laatste week van maart, liggen de 

panelen bij drie van de vier op het dak, zetten ze zonlicht om 

in elektriciteit en leveren die af in de meterkast. Over pak-

weg tien jaar moeten ze zoveel stroom hebben opgeleverd 

dat ze zichzelf hebben terugverdiend. Vanaf dat moment is 

de stroom uit de zonnecellen in feite gratis en gaan ze geld 

opleveren.

Begin mei zitten Bert Gudden,  Gerard Mentink, Sander Meme-

link en Gerrit Lobeek opnieuw aan  tafel. Drie van hen hebben 

het over hun netto-investering van € 5.300 in zonne-energie, 

en Gerard Mentink legt uit waarom hij de investering na rijp 

beraad niet interessant vond. 

In wezen is de becijfering betrekkelijk eenvoudig. Qua opper-

vlakte kunnen op ieder dak van de (identieke) huizen 12 zon-

nepanelen. Dat aantal kan ongeveer zoveel stroom leveren als 

nodig is voor een huishouden. Niet precies, het maakt bijvoor-

beeld nogal wat uit of je elektrisch kookt of niet.

De panelen leveren, zo is de verwachting, zo’n 2.500 kWh per 

jaar. Vermenigvuldigd met het huidige tarief van 21 cent per 

kWh, vertegenwoordigt die stroom een waarde van € 525. Dat 

is het jaarbedrag waarmee de investering van € 5.300 (€ 5.950 

minus € 650 rijkssubsidie) moet worden terugbetaald. Dat zou 

betekenen dat de investering in 10 jaar is terugverdiend.

De werkelijke cijfers blijken wat anders uit te vallen. Bert Gud-

den stelt vast dat de panelen bij hem in april gemiddeld 11,07 

kWh per dag hebben opgebracht, wat per maand neerkomt op 

zo’n 330 kWh ofwel, zonder seizoensinvloeden, een kleine 4.000 

per jaar. Tegen 21 cent per kWh is dat € 840 per jaar.

‘Maar dat kun je zo ook weer niet zeggen, althans nog niet’, 

zegt buurman Sander Memelink van nummer 17. Pas over een 

jaar (inclusief zomer en winter) weten we wat de gemiddelde 

maandproductie is. Verder moeten we er ook rekening mee 

houden dat we ergens tussen de 5  en de 20 jaar de omvormer 

moeten vervangen. Dat is dan ook weer een bedrag van 

€ 1.200.’

De panelen zullen bij voorkeur eenmaal per jaar moeten wor-

den gereinigd. Dat is iets om rekening mee te houden. Net als 

het gegeven dat de capaciteit van de panelen in de loop der 

jaren terugloopt.  Nieuw leveren ze 100 procent, na verloop 

van 25 jaar zakt de capaciteit naar 80 procent.

Daar staat dan weer tegenover dat het aannemelijk is dat tus-

sen nu en 20 jaar de elektriciteitstarieven oplopen en dus op 

een gegeven moment met een grotere opbrengst dan 21 cent 

per kWh gerekend mag worden.

Sander Memelink vindt het mooi dat hij door nu eenmalig te 

investeren structureel zijn vaste kosten kan drukken. Hij erkent 

dat hij natuurlijk ook zijn hypotheek een stukje had kunnen 

aflossen. Bert Gudden: ‘Maar we doen het ook wel een beetje 

voor het milieu (in de maand april een reductie van 175 kg 

CO2 uitstoot) en als het dan ook financieel uit kan ...’

‘Het is toch mooi dat we dan gelijk de maandlasten kunnen 

drukken’, zegt Gerrit Lobeek van nummer 11.

Gerard Mentink (nummer 13) rekent op een wat andere 

manier. ‘Als ik € 5.300 bij de bank moet halen, moet ik rekenen 

met 10 procent (rente en aflossing) jaarlasten dat is € 530. Dat 

is precies zo’n beetje wat de panelen per jaar opbrengen. De 

eerste 10, 12 jaar word ik er dan niet beter van. Komt bij dat ik 

in mijn huis niet zoveel stroom gebruik. En ik vind het niet zo 

mooi om die dingen op het dak te hebben.’

De keuze op een bepaald merk en een installateur is gemaakt 

op basis van uitgebreid internetonderzoek en na het aan-

vragen en beoordelen van vier offertes. ‘We hebben niet de 

goedkoopste gekozen’, zegt Memelink. ‘Naar ons idee hebben 

we wel de beste prijs-kwaliteitverhouding gevonden en een 

goede installateur.’

De rijkssubsidie heeft ieder voor zich geregeld via DigiD, bin-

nen 3 weken was het geld er. ‘Supereenvoudig en supersnel.’

De drie zijn blij met de investering die ze hebben gedaan. Wat 

die hen exact gaat opleveren wordt pas na verloop van een 

paar jaar duidelijk. Maar de verwachting is dat het allemaal 

goed uitpakt.

Wat in ieder geval al mooi is, is de zogenoemde slimme kWh 

meter in de meterkast. Een pijltje – de ene of de andere kant 

op wijzend – laat zien of het huis stroom van het elektriciteits-

net opneemt of er juist stroom aan levert.

Vier huishoudens, waarvan drie met zonnepanelen
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Marko Wieland bij 

HC’03 uitgeroepen 

tot  ‘Speler van het 

seizoen 2012-2013’ 
Supporters roemen doelman om refl exen 

en stabiliteit

Marko Wieland is door vaste supporters van het eerste elftal van HC’03 verkozen tot beste speler 

van het afgelopen seizoen. Wieland wordt vooral geroemd om zijn refl exen op de doellijn. 

Volgens hoofdtrainer André Simmelink is Wieland een van de betere doelmannen uit de regio.

De redactie van De Hessencombinatie vroeg afgelopen tijd 

vaste bezoekers van het eerste team van HC’03 naar hun top 3 

van beste spelers van afgelopen seizoen. Daarbij werd Wieland 

veruit het meest genoemd en het vaakst bovenaan het lijstje 

gezet. In de eindstand volgde aanvoerder Daan Koenders op 

gepaste afstand, gevolgd door Dirk-Jan Kets en Bas Romein.

Marko Wieland is al sinds het ontstaan van HC’03, tien jaar 

geleden, vaste doelman van het eerste team. De uit Rheden 

afkomstige en in Zevenaar woonachtige Wieland is inmiddels 

een echte verenigingsman. Niet alleen is hij doelman van het 

eerste team, ook traint hij keepers van andere teams.

 

Hoofdtrainer André Simmelink betitelt Wieland als een ‘win-

naarskeeper’. ‘Ik kan me op dit niveau geen betere bedenken. 

In één tegen één situaties is hij onverslaanbaar. Hij heeft ons 

op belangrijke momenten met fantastische reddingen en 

refl exen er meerdere malen doorheen gesleept. In de regio 

behoort hij tot de allerbesten. 

Wieland wordt niet alleen geroemd om zijn vaardigheden 

als doelman, ook buiten de lijnen is hij van grote waarde. 

Simmelink: ‘Marko is een sociale jongen. Je kunt hem er goed 

bij hebben na de wedstrijd. In de kleedkamer laat hij zich ook 

regelmatig horen. Dat is belangrijk, zeker voor jonge spelers. 

Voetbal is belangrijk voor hem, maar hij kan ook goed relati-

veren. Soms vallen er best harde woorden, maar vijf minuten 

later is hij dat alweer vergeten. Als trainer is het alleen maar 

geweldig om dat type spelers in je groep te hebben. Voor hem 

is zich thuis voelen heel belangrijk en ik kan je zeggen dat hij 

zich meer dan thuis voelt bij HC’03.’

Simmelink kan zich prima vinden in deze uitverkiezing tot 

speler van het seizoen. ‘Ik geef ook altijd cijfers na wedstrijden 

Tekst: Richard Kok

Foto’s: Wim van Hof, Richard Kok en Harold Pelgrom
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en in mijn lijstje staat hij ook heel hoog. Marko heeft deze titel 

meer dan verdiend.’

Supporters 

Vaste supporter Henk Teunissen noemt Wieland een ‘gewel-

dige lijnkeeper, sterk in één tegen één situaties, heeft veel 

punten behaald voor HC’03, al kan zijn traptechniek beter’. 

Joyce Wentink merkt op dat Wieland al jaren een uitermate 

goede en betrouwbare keeper is. ‘Een teamspeler en gezellig-

heidsdier’, aldus Wentink. Volgens Trudy Lobeek is Wieland een 

puntenpakker: ‘Door belangrijke reddingen is hij de nummer 1 

van het eerste.’

Gerard Mentink over Wieland: ‘Betrouwbare doelman die met 

fantastische reddingen vaak punten pakt voor HC’03.’ Henk 

Kosstede merkt op dat Wieland het hele seizoen goed heeft 

staan keepen. Bram Koenders spreekt van ‘een rots in de 

branding. Iemand die punten pakt voor het team en altijd een 

voldoende of meer haalt. Bij mindere wedstrijden worden er 

toch punten gepakt omdat Marko er altijd staat.’  

Oud-doelman Jan Koenders over Wieland: ‘In mijn ogen de 

beste keeper van deze afdeling. Pakt punten voor het team. 

Top!’ Bestuurslid Patrick Verheij roemt Wieland om zijn hele 

oeuvre. ‘Al tien jaar de meest stabiele factor in het eerste’, aldus 

Verheij. Charlotte Brakshoofden: ‘Ik denk dat hij in de loop der 

jaren al een hoop punten voor de club heeft gepakt.’ Sandra 

Colenbrander merkt op dat Wieland een vaste waarde is. ‘Staat 

in het doel zijn mannetje. En ook in de kantine.’

Eindstand ‘Speler van het seizoen 2012-2013’

1. Marko Wieland

2. Daan Koenders

3. Dirk-Jan Kets

3. Bas Romein

5. Stefan Landaal

Patrick Verheij

1. Marko Wieland

2. Daan Koenders

3. Wouter Dekker

Jan Koenders

1. Daan Koenders

2. Marko Wieland

3. Wiebe Kets

Bram Koenders

1. Marko Wieland

2. Stefan Landaal

3. Daan Koenders

Henk Kosstede

1. Dirk-Jan Kets

2. Marko Wieland

3. Daan Koenders

Sandra Colenbrander

1. Marko Wieland

2. Bas Romein

3. Wiebe Kets

Gerard Mentink

1. Marko Wieland

2. Daan Koenders

3. Bas Romein

6. Job Arntz

6. Wiebe Kets

8. Jordy Lobeek

8. Wouter Dekker 

Trudy Lobeek

1. Marko Wieland

2. Daan Koenders

3. Jordy Lobeek

Joop Evers

1. Job Arntz

2. Bas Romein

3. Jordy Lobeek

Charlotte Brakshoofden

1. Marko Wieland

2. Daan Koenders

3. Wouter Dekker

Joyce Wentink

1. Marko Wentink

2. Stefan Landaal

3. Wiebe Kets

Erik Besselink

1. Daan Koenders

2. Marko Wieland

3. Dirk-Jan Kets

Henk Teunissen

1. Marko Wieland

2. Dirk-Jan Kets

3. Bas Romein
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•  5 soorten vlees,  
incl. bbq

• Stokboord
•  2 warme sauzen,  

incl. warmhoudschaal 
• Rundvleessalade
• Rauwkost
• Borden en bestek

Informeer naar de  

mogelijkheden, want  

er is keuze uit maar  

liefst 25 soorten bbq  

producten.

R. van der Beek
Gientjesweg 2
6996DJ Drempt 
0313-472431

Speciale zomer aanbieding:

€ 10,- p.p.

Achterhoekse service
Mede mogelijk gemaakt door Bas, Jessica en Erik
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Hoog-Keppel, de coöperatieve 

stoomzuivelfabriek, 1920 

Groeten uit …

Op de kruising Prinsenweg, Tolstraat, Kipstraat en Oude Zutphenseweg in Hoog-Keppel vinden 

we nu het trieste restant van wat ooit de trotse Coöp. Stoomzuivelfabriek Hummelo en Keppel 

was. Honderd jaar industriële geschiedenis bijna helemaal verdwenen… 

Tekst: Rinus G.M. Rabeling

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

Melk en melkproducten zijn door de eeuwen heen benut als 

voedingsmiddel. Boter en kaas, bereid op de boerderij, waren 

zeer gewaarde handelsproducten. De kennis voor de am-

bachtelijke bereiding van boter en kaas berustte op ervaring 

en werd steeds door de boerin doorgegeven. Eind 19e eeuw 

kwam hierin een drastische verandering en ontstonden er 

op meerdere plaatsen melkinrichtingen en zuivelfabrieken. 

Het was het begin van een zeer dynamische periode voor de 

melkverwerking.

Van 1883 tot 1920 was Cornelis Wilhelmus Vrijland burge-

meester van Hummelo en Keppel. Het was een man met 

visie en ideeën, die ook buiten zijn gemeente actief was. Zo 

was hij vele jaren secretaris van de Geldersch-Overijsselsche 

Maatschappij van Landbouw en had hij een duidelijke visie op 

de vernieuwingen in de landbouw. Het was al in 1888 dat hij in 

Hoog-Keppel het idee van een stoomzuivelfabriek presenteerde. 

In 1889 hield hij een inleiding in de algemene vergadering van de 

Geldersch-Overijsselsche Maatschappij van Landbouw over het 

nut van de oprichting van boterfabrieken. Dit verhaal vormde de 

aanleiding voor diverse nieuwe initiatieven in de regio. 

In de zomer van 1891 start in Doesburg de ‘Geldersche Room-

boterfabriek’ met de productie van boter en is daarmee een 

van de eerste in Gelderland. Angerlo en Wehl volgden in 1894, 

Steenderen in 1899. En Hoog-Keppel dan?

Advertentie uit ca. 1950 

met fraaie luchtfoto
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Dimmendaal 
Installatietechniek verzorgt 
onder andere:
• gas
• water
• electra
• centrale verwarming 
• zinken of koperen goten 
• dakbedekking 
• onderhoud aan u cv ketel /

vervangen cv ketel 

ook voor het verhelpen van 
storingen bent u bij ons aan 
het juiste adres.

Zomerweg 36
6996 DR Drempt
0313 471192
06 51713567
dimmendaal@upcmail.nl

VRAAG VRIjBlIjVEND NAAR DE MOGELIJKHEDEN
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Een Coöp. Stoomzuivelfabriek in Hummelo en Keppel? 

In de regionale dagbladen van die tijd vinden we regelmatig 

berichten over de ‘voortgang’ van een boterfabriek te Hoog-

Keppel. 

19 juni 1890: ‘In de laatste jaren zijn herhaaldelijk pogingen 

aangewend, om in deze gemeente een boterfabriek op te richten, 

tot heden echter zonder resultaat.’ 

5 maart 1898: ‘Naar ons van welingelichte zijde wordt medege-

deeld, belooft de vergadering van belanghebbenden bij de op-

richting van een coöperatieve zuivelfabriek te Hummelo en Kep-

pel, welke Dinsdag 8 Maart des avonds ten 6½ ure ten huize van 

den heer A. Noy te Hoog-Keppel zal gehouden worden belangrijk 

te zijn, aangezien eenige deskundige personen zijn uitgenoodigd, 

inlichtingen te verschaffen.’

Op 27 januari 1900 lezen we in een verslag van de afdeling 

‘Drempt-Keppel der Nederlandsche Coöperatieve Eierenver-

koopvereeniging’ het volgende. ‘Laat het met de eierencoöpe-

ratie toch niet gaan als met een op te richten boterfabriek; telkens 

vergaderen, wanneer de tijd geschikt is niet doorzetten, en ten 

slotte zijne producten naar eene andere gemeente zenden, om 

ze daar te laten bewerken en daar een gedeelte der voordeelen 

op te laten strijken, terwijl de landbouwers, wanneer zij op tijd 

de handen uit de mouw gestoken en samen gespannen hadden, 

gelijk dit in de omliggende plaatsen in geschied, zij ook zelf de 

voordeelen hadden kunnen genieten.’

Zo ging het steeds maar door, jaar na jaar. Op 9 februari 1907 

lezen we de volgende aankondiging. ‘Tot de ingezetenen van 

de gemeente Hummelo en Keppel is eene oproeping gericht aan 

de belangstellenden in de oprichting eener coöperatieve zuivelfa-

briek, waarin deze worden uitgenoodigd tot het bijwonen eener 

vergadering, welke gehouden zal worden op heden (Zaterdag) 

namiddag te 2 uur in het hotel de Carper van den heer W. Hupkes.’ 

Uit het daaropvolgende verslag blijkt dat er ongeveer 40 

belangstellenden aanwezig zijn. Hieronder verschillende die 

op dat moment leverancier en aandeelhouder zijn van de zui-

velfabriek te Steenderen en de gevolgen van de onttrekking 

aan die fabriek niet kunnen overzien. Om dit te onderzoeken 

wordt een commissie van maar liefst negen (!) personen inge-

steld. De bijeenkomst werd overigens geleid door burgemees-

ter Vrijland die, enigszins teleurgesteld, vaststelde dat men al 

vanaf 1888 in gesprek was…

Maar alle goede voornemens ten spijt, het zal toch nog duren 

tot 1914 eer van een officiële oprichting sprake zal zijn. Na 

ruim vijfentwintig jaar discussie en overleg.

De coöperatieve stoomzuivelfabriek komt er

In het voorjaar van 1914 worden, onder de bezielende leiding 

van burgemeester C.W. Vrijland en de heer G. Tenkink te Hum-

melo, de voorbereidende maatregelen genomen om tot de 

oprichting te komen. Op 1 september 1914 valt het besluit tot 

oprichting en de akte wordt op 15 september ondertekend.

Er werd niets aan het toeval overgelaten. Met behulp van een 

wichelroede werden zelfs diverse mogelijke locaties onder-

zocht om de aanwezigheid van voldoende water aan te tonen. 

Er werd besloten op drie plaatsen aanvullende grondboringen 

te verrichten. Aan de Rijksstraatweg te Hoog-Keppel nabij 

Knoest (?), nabij de Tolbrug te Hummelo en aan de Prinsenweg 

net buiten Hoog-Keppel. De keus valt op het perceel bosgrond 

buiten Hoog-Keppel, temeer daar het op zeer aantrekkelijke 

voorwaarden wordt afgestaan door de familie Van Pallandt 

van kasteel Keppel. Ook Jhr. A.L. van Schuylenburch van Bo-

menede van kasteel Ulenpas verleent zijn medewerking.

Als architect wordt de heer M.H.W. Baank te Laag-Keppel aan-

gewezen, terwijl na aanbesteding op 2 oktober 1914, de bouw 

wordt opgedragen aan de firma Wolters en Stark te Didam. 

In het Nieuws van den Dag van 10 oktober 1914 lezen we: Te 

Hoog-Keppel heeft de architect W. Baank, voor rekening van de 

Coöp. Stoomzuivelfabriek Hummelo en Keppel, aanbesteed: het 

bouwen van een stoomzuivelfabriek aldaar. Hoogste inschrijvers 

waren Wolters en Köppen te Didam voor f 26.300,--, en laagste J. 

Wolters en J. Stark te Didam, voor f 20.726,--.  

De technische installaties worden opgedragen aan N.V. ’s 

Grasso te Den Bosch, Pijttersen te Sneek en Stork te Hengelo.

De aannemer ging blijkbaar buitengewoon voortvarend aan 

De Stork ééncilinder A46 stoommachine welke in 1915 werd geplaatst
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de slag. Duurde de voorgeschiedenis ruim 25 jaar, nu werd 

ruim 25 dagen na de aanbesteding al de eerste steen gelegd: 

24 november 1914. Het moet een opzienbarende bedrijvig-

heid zijn geweest in het rustige Hoog-Keppel, want reeds op 8 

april 1915 werd de ‘botterfabriek’ in werking gesteld. De totale 

bouwkosten bedroegen, met inbegrip van alle machinerieën, 

ruim f 80.000,--. De eerste directeur die werd benoemd was de 

heer G. Dokter.

Consequenties van de nieuwe fabriek voor de regio waren er 

ook. Boeren, met name uit Hummelo, die voordien melk lever-

den aan de fabriek in Steenderen en hier zelfs aandeelhouder 

waren, stapten over naar Hoog-Keppel. Doordat met name de 

Dremptse boeren ook naar Hoog-Keppel overstapten, droog-

de de melkstroom voor de ‘Geldersche Roomboterfabriek’ te 

Doesburg op en moest deze na bijna 25 jaar sluiten.

Van melk en boter naar aardappelen

Vele jaren heeft de zuivelfabriek binnen de samenleving zon-

der problemen gefunctioneerd. Het enige wat men in oude 

dagbladen tegenkomt zijn benoemingen van personeelsle-

den, het winnen van diverse regionale en landelijke prijzen 

en natuurlijk de jaarlijkse aanbesteding van de melkritten. 

De gemeente Hummelo en Keppel was hiervoor in ongeveer 

17 wijken verdeeld. De ouderen onder ons herinneren zich 

ongetwijfeld de lange platte wagens met paard, later tractor, 

vol met melkbussen. Het aantal voor de boerderij ‘wachtende’ 

De melkrijder in de jaren dertig

melkbussen vormde in die tijd zelfs een indicatie voor de aan-

trekkelijkheid van een eventuele huwbare boerendochter!

De Zuivelcoöperatie in Doetinchem bleek door de bevol-

kingsgroei na de Tweede Wereldoorlog te weinig melk van 

eigen leden beschikbaar te hebben en ging op zoek naar een 

fusiepartner. Volgens deskundigen lag een fusie met Hoog-

Keppel voor de hand en in de zomer van 1958 viel het besluit 

tot oprichting van een zogenaamde topcoöperatie met ‘de 

Oude IJssel’ te Doetinchem. Om alle melk in een fabriek te 

kunnen verwerken werd de fabriek in Doetinchem in fasen 

geheel verbouwd en aangepast aan de moderne eisen. De 

Coöp. Stoomzuivelfabriek in Hoog-Keppel werd begin 1962 

stilgelegd en de vernieuwde fabriek te Doetinchem kon in de 

zomer van 1963 feestelijk worden geopend.

Als er voor het voeren van varkens weer voldoende graan 

beschikbaar komt, daalt in diezelfde periode de vraag naar 

voeraardappelen. Er wordt een aardappeltelersvereniging 

opgericht met het doel de aardappelen zelf te verwerken 

en zo te proberen een betere prijs voor de aardappelen te 

krijgen. Het is geen succes, ook de extreme droogte van 1959 

zit tegen.

Ondanks alles richten leden van de Coöperatieve Land-

bouw Vereniging op 3 mei 1962 de ‘Aardappel Verwerkende 

Industrie Keppel en Omstreken’ (Aviko) op. Uiteindelijk, zoals 

bekend, met groot succes. De activiteiten worden opgestart in 

de vrijgekomen zuivelfabriek.

Aviko blijft groeien en wordt een der grootste spelers in deze 

markt in Europa. In 1970 wordt begonnen met een nevenves-

tiging in Steenderen en na de bouw van een nieuwe fabriek 

en uitbreidingen in 1980, 1986 en 1992, wordt uiteindelijk de 

locatie Hoog-Keppel in 1992 opgeheven.

De oude boterfabriek komt leeg te staan. Er is voorlopig geen 

andere bestemming, de erfpacht loopt nog een tijd door, de 

verpaupering slaat toe. Een groep krakers bezet het pand en 

menig inwoner ziet deze prachtige plek met lede ogen verder 

aftakelen. 

Het werd zelfs nog erger. Op 2 april 2008 brandt de fabriek, 

‘door onbekende oorzaak’, volledig af. Alleen de naastgelegen 

directeurswoning blijft gespaard. De resten van het complex 

zijn inmiddels geheel afgevoerd. Bij navraag blijkt dat er op 

dit moment geen concrete plannen zijn voor de invulling van 

deze bijzondere locatie.

Het laden/lossen van de melkbussen te Hoog-Keppel Het fatale einde, de brand op 2 april 2008
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Een cultureel evenement dat een eenheid vormt met de 

betoverend mooie omgeving; dat is Mañana Mañana. 

Decorbouwers zijn niet nodig, landgoed Enghuizen biedt 

van zichzelf zoveel moois dat het alleen de kunst is om 

de artiesten, de podia en andere voorzieningen daar zo 

natuurlijk mogelijk in op te laten gaan. Dat is de creatieve 

geesten van de Feestfabriek wel toevertrouwd. Erik 

Dreteler, die in Hummelo en omstreken meestal wordt 

aangesproken als Japh, vertelt enthousiast over het idee 

en de mensen achter Mañana Mañana en natuurlijk over 

landgoed Enghuizen, de onovertroffen locatie voor het 

festival.

Geen snackwagens met een snelle hap uit de frituur, 

lange rijen voor de bierbar of met plastic afgeplakte 

bouwhekken. Duurzaamheid, natuurlijke materialen en 

ontspannen genieten staan voorop. 

Kinderen kunnen hutten bouwen, spelen in het 

blagenparadijs in en op fi kse speeltoestellen van hout 

of gaan met pa en ma mee in de familieschommel. 

Met een brug kan de vijver overgestoken worden naar 

voorstellingen op het eiland. Wie zin heeft gooit een 

hengeltje uit om zelf een forel te vangen, die door de kok 

wordt klaargemaakt. 

Of misschien kom je wel niet verder dan de luie 

schommelstoel die aan de dikke boomtak hangt. In de 

avonduren zorgen sfeerverlichting en kampvuur voor een 

sprookjesachtige sfeer. Wie wil daar nou niet bij zijn?

Uitstraling spreekt aan

De belangstelling voor het nieuwe evenement was vanaf 

de bekendmaking in maart direct overweldigend. “De 

kaartverkoop loopt als een speer, vanuit het hele land 

worden tickets besteld. Dat laat volgens mij ook zien dat 

de sfeer en uitstraling van Mañana Mañana aanspreken’’, 

zegt Erik. Dat geeft de organisatie ook ruimte om nog een 

extra podium aan het programma toe te voegen. Op de 

Moslaan, misschien wel de mooiste plek waar je je waant 

in een natuurlijke kathedraal.Met een maximum aantal 

toeschouwers van 3000 per dag wordt er voor gezorgd 

dat de sfeer van kleinschaligheid intact blijft.

Vanuit zijn jeugd kennen Erik en Gijs Jolink landgoed 

Enghuizen als een van de mooiste stukjes Hummelo. Vaak 

is het zo dat, als je een plek heel goed kent, je niet meer 

Mañana Mañana, kalm an 

enorm genieten op Enghuizen
Eind augustus is het zover, dan is de eerste editie van Mañana Mañana te gast op landgoed Enghuizen in 

Hummelo. Kalm  aan, vrienden, morgen is er weer een dag! Een relaxte sfeer, dicht bij de natuur, een breed 

programma met theater, muziek, lekker eten, barbecue en kampvuur is waar het die twee dagen om draait.

Rabobank Graafschap-Midden steunt festival met 

passie en betrokkenheid

Petra Teunis, 

directievoorzitter van Rabobank Graafschap-Midden



Donderkapel, smeltkroes, 
muziekboot & chaotika

Een kleine indruk van het aanbod tijdens Mañana 
Mañana. Op de website www.mananamanana.eu is het 
laatste nieuws over het festival te volgen. 

Een duik in het programma (met een korte typering er 
bij): The Bucket Boyz (anarchistische folk), Joggo & The 
Revolution Warriors (lome reggaevibes), 
Amsterdam Klezmer Band (klezmer en balkanliederen), 
Backcorner Boogie Band (Achterhoekse soulrock & 
roll), Bennie Jolink (thuiswedstrijd), We Were Evergreen 
(driestemmige zang en elektronische beats uit smeltkroes 
Parijs), Armand (nog altijd bevlogen protestzanger), 
Donnerwetter (akoestische donderkapel), Amariszi 
(Balkan chaotika), Goslink (kunstenaar met zelfgebouwde 
instrumenten), Reinier Sijpkens (theatermaker/
topmuzikant met supercoole muziekboot), Jaap Boots 
(creatieve alleskunner boordevol coole anekdotes), 
Jeroen Kant (tragisch, komisch, poëtisch, messcherp, 
bezield), Rob Verheul (betoverende klanken toveren uit de 
Hang Drum), 
Green Thingz (ze lijken wel uit een andere wereld te 
komen), Rude Rich & the High Notes (heerlijke reggae  
en ska grooves), Planteijdt, Dijsseldonk & Spanjers (trio 
topmuzikanten vond elkaar bij de theatervoorstelling 
over de The Band), Leonie Evans (talent uit London met 
indringende stem en cool gitaarspel).

advertorial

ziet hoe bijzonder het is. “Maar dat is hier niet het geval, 

elke keer als je hier komt besef je weer hoe prachtig het 

hier is.’’

Overdonderd door schoonheid

Rabobank Graafschap-Midden is graag betrokken bij 

lokale initiatieven. Er was direct enthousiasme voor het 

plan om op het landgoed een helemaal aan de omgeving 

aangepast, duurzaam en kleinschalig festival van de 

grond te tillen. “We werden gegrepen door de schoonheid 

van de plek’’, zegt Petra Teunis, directievoorzitter van 

Rabobank Graafschap-Midden. “We ondersteunen 

tal van culturele, maatschappelijke, economische 

en sociale initiatieven. We richten ons met name op 

sportieve, culturele en maatschappelijke projecten in ons 

werkgebied, waarbij initiatieven gericht op samenwerken 

en elkaar ontmoeten een belangrijke pijler zijn.’’

Het gaat om projecten en activiteiten die ten goede 

komen aan de lokale samenleving. “Hiermee bundelt 

onze bank de krachten voor een sterke, vitale regio. Een 

bank dus met passie voor initiatieven in de wereld om ons 

heen. Een bank, waar we bankieren van hart tot hart.’’

De graaf enthousiast

Voor de komst van het nieuwe evenement pasten nog een 

aantal puzzelstukjes fraai in elkaar. Bij de Feestfabriek 

leefde al langer het plan om naast de befaamde Zwarte 

Cross een tweede, kleinschaliger evenement neer te 

zetten. Het jubileumconcert dat de Feestfabriek in 2010 

organiseerde voor het 35-jarig bestaan van Normaal 

maakte in één klap duidelijk hoe uitermate geschikt 

landgoed Enghuizen is als festivallocatie. 

Belangrijk was ook dat graaf van Rechteren Limpurg  van 

Enghuizen Laaiend enthousiast was. Erik vertelt dat zijn 

ervaringen met het Normaaljubileum heel positief waren. 

‘Jullie maken jullie ondertitel Alles Komt Goed helemaal 

waar, zei de graaf. We hebben nu de intentie uitgesproken 

dat we hier meerdere jaren met Mañana Mañana terecht 

kunnen’’.

De Theaterweide van de eigen Zwarte Cross maar ook 

Oerol op Terschelling en De Parade zijn inspiratiebronnen 

voor de opzet Mañana Mañana. De ontspannen sfeer is 

voor Erik het belangrijkste element. “De mensen moeten 

met een picknickmand op een mooie plek kunnen 

genieten, ze hoeven niet per se naar een act te kijken. 

Dat kan natuurlijk wel, er is een gevarieerd aanbod 

met bijvoorbeeld kletzemer, reaggae, pianomuziek, 

balkanbeats en bijzondere theateracts.’’

Zo duurzaam mogelijk

Helemaal zonder elektriciteit lukt het tegenwoordig 

niet meer, maar er wordt wel kritisch gekeken naar 

gebruik van aggregaten. Dat geldt ook voor het vervoer 

en medewerking van ondernemers uit de directe regio. 

Het onderstreept het streven om zo duurzaam mogelijk te 

werken. Daarom past het ook goed bij het soort initiatieven 

dat Rabobank Graafschap-Midden graag ondersteunt.

Tijden
Waar & wanneer
Mañana Mañana is op 31 augustus en 1 september op 
landgoed Enghuizen, Kasteellaan 1 in Hummelo. 
Een dagkaart kost � 10,- . Weekendkaarten (inclusief 
kamperen) � 25,- per stuk. Kinderen tot 1,40 meter 
hebben gratis entree.
Parkeren bij Mañana Mañana is gratis!



Een nacht zonder dak

‘Hé, jij hebt in een doos geslapen!’

Slapen in een doos. In de kou, in de regen, dicht op elkaar. Het is in Nederland nauwelijks voor 

te stellen, toch is dit voor veel straatkinderen in arme landen de dagelijkse realiteit. In het kader 

van de actie Nacht Zonder Dak kruipen een aantal meiden in de huid van straatkinderen.  

In september 2013 vindt alweer de vierde Nacht Zonder Dak 

plaats in onze regio Drempt, Hummelo en Keppel. Hum-

melo begon in 2010 met dit initiatief, op touw gezet vanuit 

de protestantse kerken. Inmiddels heeft het project onder 

jongeren uit de drie kernen meer bekendheid gekregen. Vorig 

jaar deden er dertien deelnemers mee – allemaal meiden, 

in de leeftijd van 11 en 12 jaar. Die kleinschaligheid is ook 

de charme van het project, vertelt Karen Bertram, een van 

de organisatoren. ‘Er was geen sprake van groepjesvorming. 

Iedereen kende elkaar en ging met elkaar om. Het zorgde voor 

een enorme saamhorigheid en gezelligheid. Het heeft zowel 

de avond, nacht als ochtend zeer plezierig gemaakt.’ Massaal 

hoeft het van haar dan ook geenszins te worden. ‘Het is goed 

zo.’ 

Vijf meiden die vorig jaar al meededen, vertellen hun verhaal: 

Odette Bertram, Joanne van der Wal, Maartje Klein, Dorien 

Onstenk en Alieke Hilhorst. Allen twaalf, dertien jaar en de 

stap gemaakt naar de middelbare school. Wat vonden zij 

ervan? ‘Echt heel gezellig’, zegt Alieke met een brede grijns. 

‘De doos was wel ingestort, maar verder was het een erg leuke 

nacht.’ Ze krijgt onmiddellijk bijval. Odette vond het ook erg 

plezierig. ‘Het was een kort nachtje, maar erg knus. Er gingen 

zelfs chips rond!’ Het enthousiasme is wijdverbreid. Joanne 

Tekst: Thom Egberts

Foto’s: Karen Bertram en  Harold Pelgrom
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had vooral plezier in het maken van de dozen. Zelfs dakra-

men werden overwogen. Ze vond het leuk om in haar eigen 

gemaakte krotje te slapen. ‘Wij hadden in ieder geval nog een 

dak boven ons hoofd.’ Allen beloven ze plechtig dit jaar weer 

mee te doen. De precieze datum is nog niet bekend, het zal 

een weekend in september zijn. Wat maakt die aantrekkings-

kracht zo groot? Is het alleen maar de gezelligheid? ‘Absoluut 

niet’, zegt Dorien (13). ‘Anders hadden we natuurlijk net zo 

goed een pyjamafeestje kunnen geven. Natuurlijk was het 

gezellig, maar ik verlies het goede doel niet uit het oog. Ik heb 

zowel voor, na als tijdens het evenement stilgestaan bij de 

situatie van de straatjongeren. Zo was ik tijdens de nacht zelf 

best bang: het was donker, koud en iedereen sliep al. De chips 

lagen overal verspreid. Wij lagen bij een boerderij, dat was al 

aardig luidruchtig. Toen bedacht ik me: het is bij die straatjon-

geren nog stukken luidruchtiger – elke dag!’ 

Het project zorgt dus wel degelijk voor bewustwording. 

Dorien vervolgt: ‘Sindsdien denk ik vaker over armoede na. Als 

ik iets krijg, een cadeau of iets dergelijks, schiet me vaker te 

binnen dat dit voor veel kinderen niet normaal is.’ Die opmer-

king zorgt toch wel voor wat ongemakkelijk gegiechel. Alieke 

is – ze zegt het maar eerlijk – gewoon blij als ze iets krijgt. 

Maar toch: door de overstap naar de middelbare school komt 

elke brugklasser vaker in aanraking met derdewereldlanden. 

Denk alleen al aan het vak aardrijkskunde. En op het Ulen-

hofcollege wordt zelfs elke maandag met de pet rondgegaan 

voor goede doelen: het zogenaamde ‘maandagmorgengeld’. 
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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!

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

•
•
•
•
•
•
•

Alfun Events

Postbus 180
6980 AD Doesburg

Tel: 03 13 - 48 44 98  

w
w

w
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Door iedereen wordt ruiterlijk toegegeven dat daar niet 

enorm veel geld mee wordt opgehaald.  Maar toch: Dorien 

stipt terecht aan dat als alle 1100 leerlingen nu eens twintig 

cent zouden doneren, er wekelijks toch een aardig bedrag kan 

worden opgehaald. ‘Alle beetjes helpen’, is het nobele streven 

van alle deelnemers van Nacht Zonder Dak.

Met een frisse, realistische blik wordt door elk van hen naar 

het armoedeprobleem gekeken. De illusie dat deze actie een 

groot deel van het probleem oplost, wordt door geen van al-

len gekoesterd. ‘Je kunt niet langsgaan om een huis voor ze te 

bouwen.’ Dat hoeft natuurlijk ook niet. Het is al eerder gezegd: 

alle beetjes helpen. 

Met die instelling begonnen de meiden in 2012 dan ook aan 

de sponsorwerving voor hun actie. Een werving die overigens 

niet erg lang duurde. Ze geven allemaal toe dat ze daar maxi-

maal twee dagen aan hebben besteed. Toch had het resultaat. 

Maartje geeft aan dat vooral familie, buren en vrienden gul 

genoeg bleken om in elk geval een kleine bijdrage te leveren. 

Dorien: ‘Omdat binnen de dorpen iedereen elkaar wel kent, 

kon ik overal wel iets lospeuteren.’ Die kleinschaligheid maakte 

het makkelijk om welwillende sponsors binnen te halen.

Bij het zien van de foto’s van vorig jaar kunnen de meiden 

hun lachen niet inhouden. Het enthousiasme is aanstekelijk. 

Prachtige foto’s komen voorbij. Aan de krotjes is veel zorg 

en aandacht besteed. Alleen al de voorpret zorgde voor het 

enthousiasme onder de vijf dames. De dauw van vorig jaar, 

Nacht Zonder Dak is een landelijk project van de actiegroep 

Tear (Tegen Armoede), waarbij kinderen in de huid kruipen van 

straatkinderen. Zij bouwen krotjes van dozen, waarin zij een 

nacht slapen. Zo ervaren zij wat een straatkind doormaakt: herrie, 

koude voeten, veel andere mensen om zich heen. De kinderen die 

meedoen laten zich sponsoren; dat geld komt dan ten goede aan 

straatkinderen in Cambodja, Bolivia en Kenia. Een Nacht Zonder 

Dak wordt georganiseerd vanuit een school of kerk. In september 

2013 is Hummelo weer aan de beurt. 

hangend over de weilanden, zorgde voor een voortreffelijk 

beeld. Wakker zijn, zo vroeg in de ochtend, heeft dus ook zijn 

voordelen.

Als Riet Berndsen, gastvrouw van de Nacht Zonder Dak 

in Hoog-Keppel, voorstelt om dit jaar ook kinderen uit te 

nodigen die in een vluchtelingenkamp hebben gezeten, is ie-

dereen een en al oor. Het zou de volgende Nacht Zonder Dak 

nóg wat specialer maken en brengt het besef nog dichterbij. 

Het besef van kinderen die op straat leven, zonder een dak, 

zelfs niet van karton. Kinderen die na zo’n nacht geen ontbijt 

krijgen met gekookte eitjes en jus. Maar hoe concreet het 

besef ook zal worden, laat het vooral net zo gezellig zijn als de 

voorgaande jaren.

Meer weten over deze lokale actie?  De meiden beantwoorden 

uw vragen graag via het e-mailadres: karen.bertram@kpnmail.nl
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Erik van Veluwen wil herrie maken 

in nieuw Wapen van Heeckeren

‘Er moeten hier weer 

sterke verhalen 

worden verteld’

Het Wapen van Heeckeren in Hummelo wordt weer een horecabedrijf. Initiatiefnemer van het 

voormalige spraakmakende café is Erik van Veluwen (47). Wie is Van Veluwen en wat wil hij in 

het monumentale pand op de kruising van de Zelhemseweg en de Hessenweg gaan doen?

Sinds het najaar van 2012 zijn bouwlieden in en om het pand 

aan het werk om het Wapen van Heeckeren weer in ere te her-

stellen. Sinds het overlijden van Evert-Jan Oosterink op 22 de-

cember 2011 en het vertrek van zijn weduwe Ewa kort daarna, 

stond het bedrijf leeg. Het pand, in eigendom van gravin Van 

Regteren Limpurg uit Dalfsen, leek een defi nitieve roemloze 

aftocht te hebben gemaakt van het regionale horecapodium. 

En dat terwijl ‘Het Wapen’ als een van de meest authentieke 

horecabedrijven van Oost-Nederland werd betiteld. Maar 

van een defi nitieve aftocht kwam het niet. Vorig jaar zomer 

werd Erik van Veluwen getipt over het leegstaande pand. Een 

week na zijn eerste bezichtiging zat er al een omlijnd plan in 

zijn hoofd. Slechts enkele weken later werd de handtekening 

gezet en werd de comeback van Het Wapen van Heeckeren 

defi nitief.

‘Ik werd gebeld en dacht laat ik maar eens gaan kijken. Ik ken-

de het nog van de diepvries bij de voordeur en de Ola-parasol. 

Heb een weekje nagedacht en toen was ik er voor mezelf uit’, 

vertelt Van Veluwen eind april, wanneer het pand van binnen 

nog veel weg heeft van een bouwval.

Het Wapen van Heeckeren moet een gevarieerd horecabedrijf 

worden met een restaurant, café, terras en slaapplaatsen. Maar 

ook met een jeu-de-boulesbaan, een moes- en kruidentuin, 

een kippenren en kunstatelier. ‘Dit bedrijf is voor iedereen. 

Voor buren, toeristen, echt iedereen is hier welkom. In ons 

biervriendelijk wijncafé serveren we bier en bitterballen. Maar 

je kunt er ook oesters krijgen. We serveren wijnen uit Europa, 

het liefst biologisch maar bovenal betaalbaar. Een biertje kost 

hier gewoon twee euro en voor kinderen hebben we pannen-

koeken.’

Biokok

Van Veluwen is een grote jongen in de vaderlandse horeca. 

Velen zien hem als dé biokok van Nederland. Sinds 2011 is hij 

eigenaar van De Keuken van Hackfort in Vorden, waar hij op 

een onalledaagse wijze een horecabedrijf runt. Zijn kok struint 

’s ochtends door de aanpalende moestuin om een paar uur 

later een kakelverse groentesalade te laten serveren door 

een medewerker met een zorgtaak. Alles zoveel mogelijk 

biologisch en duurzaam. De horeca in Nederland pakt deze 

werk- en denkwijze nog mondjesmaat op. Van Veluwen 

Tekst: Richard Kok

Foto’s: Hans van Kampen en Harold Pelgrom

28



eer 

is zijn tijd ver vooruit. ‘Eten verbindt. Eten doen we vaak 

gedachteloos. Aandacht voor eten zit nou eenmaal niet zo in 

onze genen. We zwijmelen weg over het Franse leven en de 

versheid van de Italiaanse keuken, terwijl we achteloos een 

stuk supermarktvlees in onze mond stoppen. Ik wil eten laten 

zien. Vandaar een open keuken, een braai op het terras en een 

moestuin naast mijn restaurant. Ik koop het liefst lokaal in. IJs 

en vlees komen uit de buurt en de komkommers plukken we 

’s ochtends uit de tuin. In mijn restaurant moeten gasten zich 

op hun gemak voelen. En ze moeten eerlijk en gezond eten 

krijgen voor een aantrekkelijke prijs. Iedere gast moet met een 

blij gezicht mijn horecabedrijf kunnen verlaten.’

Het restaurant komt in de deel van de oude boerderij-herberg 

en biedt ruimte aan vijftig gasten. In het hoofdpand is verder 

een opkamer, een gelagkamer en een biervriendelijk wijncafé. 

Bovenin het pand is werk- en woonruimte. Achter het hoofd-

gebouw staat een schuur waar twee bed-and-breakfastaccom-

modaties komen, samen goed voor vier slaapgasten. Naast 

het hoofdpand is een terras voor zo’n vijftig gasten met aan 

de achterzijde zicht op de moes- en kruidentuin, kippenren, 

boomgaard en jeu-de-boulesbaan.  De doorrijdschuur aan 

de voorzijde moet ruimte bieden aan kunstenaars die er een 

atelier kunnen beginnen, of aan andere activiteiten. ‘Dat kan 

van alles zijn. Er kunnen hier schilders aan het werk, of we kun-

nen er koffi  ebonen branden. Misschien ga ik hier wel alcohol 

stoken en dan maak ik burgemeester Henk Aalderink voorzit-

ter van onze jeneverclub. Het mag best een beetje ondeugend 

zijn, daar krijg je verhalen van. Dat is precies wat we willen. Ik 

ben de eerste die een schuine mop vertelt. Voor de deur komt 

weer een diepvries, maar dan met biologisch ijs erin. Er moe-

ten hier aan de toog weer sterke verhalen worden verteld.’

Wall of fame

Sterke verhalen zoals in de tijd van ‘Evert-Jan van het Wapen’, 

de roemruchte kroegbaas annex boer waar de traditie in al zijn 

eenvoud vanaf droop. ‘Evert-Jan komt op een levensgrote foto 

op de muur in de hal bij de ingang. Noem het de wall of fame. 

Ook hangen we de originele horecavergunning ingelijst aan 

de muur. En natuurlijk serveren we de fameuze gehaktballen 

van het Wapen. Ewa, de Poolse vrouw van Evert-Jan heeft ons 

het recept van de gehaktbal prijsgegeven, zodat wij het op de 

kaart kunnen zetten’, aldus Van Veluwen die als vijftienjarige 

zijn loopbaan begon in een bakkerij in Apeldoorn. Daarna 

werkte hij onder andere in het Belgische sterrenstaurant 

Scholteshof en het Miranda Paviljoen in Amsterdam. ‘In Schol-

teshof heb ik leren koken en in het Miranda Paviljoen leren 

rekenen.’ Van Veluwen is sinds 2003 eigenaar van Landgoed 

Rhederoord in De Steeg. Daarnaast kocht hij recent met twee 

vennoten cultuur- en congrescentrum Antropia in Drieber-

gen. Daarnaast runt hij vanuit zijn huis in Steenderen culinair 

projectbureau De Vale Ouwe.
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Glasatelier

Van klassiek

tot modern

Uw adres voor:

Glas in lood - Tiffany - Glasfusing 

Gereedschappen - Glasdecoraties  en workshops

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

www.jevaba.nl

Uw adres voor:

Glas in lood - Tiffany - Glasfusing - Glas en

Gereedschappen - Glasdecoraties en workshops

www.jevaba.nl   www.glas-cadeau.nl

TIMMERWERKEN - VERBOUW - ONDERHOUD

BOUWONDERNEMING

M. LEISINK
Strengsche Veld 25

6996 DK Drempt

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

Maurice Leisink

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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De menukaart van Het Wapen van Heeckeren bevat de onder-

delen van een regionale keuken, zoals Van Veluwen de culi-

naire koers zou willen omschrijven. De groente komt uit eigen 

tuin van De Keuken van Hackfort in Vorden, aangevuld met 

producten uit de moes- en kruidentuin naast het pand aan de 

Hessenweg in Hummelo. In de zomer gaat de Afrikaanse braai 

op het terras aan. Alles onder auspiciën van chef-kok Michel 

Kuipers, die de vierkoppige keukenbrigade leidt. Daarnaast 

werken er nog eens vier mensen in de bediening. De ervaren 

keukenbaas Kuipers werkte hiervoor ruim drie jaar als chef de 

cuisine bij restaurant en lounge So-phi aan de Rijnkade in Arn-

hem. De kookstijl van Kuipers wordt omschreven als modern 

met een klassieke basis, met daarbij een voorkeur voor lichte 

en biologisch verantwoorde producten, het liefst uit de streek. 

Een driegangenmenu kost nog geen dertig euro. Bij de frites 

wordt zelfgemaakte mayonaise geserveerd. Van Veluwen beti-

telt de keuken als betaalbaar, lekker en van goede kwaliteit.

Samenwerken

Met de comeback van Het Wapen van Heeckeren is een inves-

tering van 1,2 miljoen euro gemoeid. Het interieur, tuin, terras, 

boomgaard en parkeerplaats is voor rekening van Van Velu-

wen. De ‘harde verbouwing’ van het pand komt voor rekening 

van de gravin, die eigenaar is van het ruim honderd jaar oude 

gebouw. Van Veluwen: ‘We hebben een meerjarig huurcon-

tract afgesloten. Met goede plannen en goede rekenmodellen 

tonen we aan dat ook met een moeilijke economie banken 

meedoen met dit soort projecten.’

Samenwerken wordt een belangrijk ingrediënt bij het nieuwe 

Het Wapen van Heeckeren. ‘Ik woon sinds een jaar of tien in 

de Achterhoek en weet nu wat naoberschap is. We helpen 

elkaar zonder opdringerig te zijn. Dingen samen doen is heel 

belangrijk. Vooral in deze regio. Daarom staan we voor samen-

werken. Met de buurt, met verenigingen, met bedrijven, noem 

maar op. Wanneer ik slaapgasten krijg en ik zit vol, of mensen 

willen niet in mijn bed and breakfast slapen, dan stuur ik ze 

direct door naar hotel De Gouden Karper in Hummelo. Als 

gasten hier een lp van Normaal willen draaien, dan kan dat. Er 

staat een pickup in de hoek, dus ze kunnen hun gang gaan. 

Dat samenwerken moet ook leiden tot allerlei activiteiten. 

Maandelijks houden we speciale kookavonden, bijvoorbeeld 

koken met wijnen. In het najaar wil ik iets doen met de Top 

2000 (Van Veluwen is al enkele jaren in december vaste kok in 

het tijdelijke Top 2000-café in Hilversum, red.). Bijvoorbeeld op 

welke nummers je gerechten kunt maken. Je kiest een mooie 

plaat uit en kookt dan de aardappelen. Vervolgens kies je een 

nummer uit waarbij je het vlees bakt. Zo bouw je muzikaal een 

menu op. Ook ben ik bezig met het Top 2000-kookboek. Ver-

der denken we aan kunst- en fietsroutes langs het bedrijf en 

in de wintermaanden aan livemuziek binnen. Daarnaast wil ik 

hier lezingen houden met goede sprekers zoals bijvoorbeeld 

Henk Aalderink of Herman Wijffels.’

Het woord duurzaam is gevallen. Een modewoord, zo weet 

ook Van Veluwen, maar een term waar we anno 2013 niet 

meer onderuit kunnen. ‘Duurzaam is voor mij niet alleen 

werken met optimale luchtcirculatie, maar vooral de vertaling 

in het goed beheren van een pand, de voedselketen zo lokaal 

mogelijk houden, een goede relatie hebben met de buren, 

de doorrijdschuur openstellen voor kunstenaars. Ik geloof in 

optimaal in plaats van maximaal. In samenwerken. Dat is voor 

mij pas echt duurzaam.’

Het Wapen van Heeckeren is zes dagen in de week open van 

10.00 tot 23.00 uur. Van Veluwen: ‘Dit bedrijf is een combinatie 

van verhalen van vroeger, de kwaliteit die ze van mij kun-

nen verwachten, maandelijks een wisselende menukaart en 

alles met een Achterhoekse glimlach. Als je een vergunning 

hebt, kun je het doen. Als je geen vergunning hebt, kun je het 

ook doen, met een knipoog. Dat is wat ik bedoel met sterke 

verhalen vertellen. Het gaat weer gebeuren in Het Wapen van 

Heeckeren.’
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Compleet aanbod voor Beauty, Spa en Wellness 

in Laag-Keppel, alles onder één dak

Beautycentre 

Nederland blij 

met versterking 

Haarsalon Deline!

Vanaf juni heeft de bezetting in Beautycentre Nederland 

een uitbreiding ondergaan. Met Madelon te Booij en Jill 

Harmsen heeft de haarsalon twee nieuwe gezichten, die 

vol enthousiasme de salon naar hun hand zetten. Dat 

doen ze onder meer met de nieuwe naam Haarsalon 

Deline, een frisse naam waar ze delen van hun voornamen 

in hebben verwerkt. Madelon en Jill kennen elkaar van de 

opleiding, die ze gelijktijdig hebben afgerond.

Met de nieuwe opzet is het mogelijk om de hele week 

bezetting te hebben in de haarsalon. Klanten kunnen in 

de salon terecht voor alle voorkomende behandelingen, 

van kleuren en higlights/lowlights tot grove omvorming en 

fl itsende kapsels. Zij zullen in eerste instantie beginnen te 

werken op afspraak. 

Kennismakingsactie

Als feestelijk tintje en welkomstaanbod houdt Haarsalon 

Deline een fl yeractie en tegen inlevering van de fl yer kost 

een knipbehandeling als kennismaking maar € 12,50. 

Er liggen plannen voor meer acties en aanbiedingen, 

onder meer in samenwerking met de schoonheidssalon. 

Aandacht voor innerlijke en uiterlijke schoonheid in een ontspannen omgeving. 

Dat is te vinden in Beautycentre Nederland, waar schoonheid, haren, wellness 

en ontspanning samen het hart van zijn. In het karakteristieke pand aan 

de Rijksweg in Laag-Keppel zorgen kleinschaligheid, deskundigheid en 

persoonlijke aandacht in een ontspannen sfeer voor een aangenaam verblijf. 

Beautycentre Nederland startte vorig jaar, waarmee de 

wens om het concept Beauty, Spa en Wellness onder 

één dak aan te bieden, werkelijkheid kon worden. 

Beautycentre Nederland is blij dat ze met de komst 

van Madelon en Jill de klanten nog beter van dienst 

kan zijn. “We willen geregeld gezamenlijke acties met 

kortingen of aanbiedingen gaan houden. Dat is vaak een 

goede kennismaking met de mogelijkheden die we hier 

bieden’’, vertelt Marceline van der Zijden eigenaresse  van 

Beautycentre Nederland.

Intense Pulse Light

Veel vraag is er in haar schoonheidssalon naar defi nitief 

ontharen met behulp van Intense Pulse Light (IPL). 

Daarmee is het voor haar mogelijk met hele scherpe 

prijzen te werken. Het IPL-apparaat wordt ook ingezet 

bij behandelingen tegen couperosevlekken, pigment- 

vlekken, acne en voor huidverjonging en het aanpakken 

van rimpels. 

Absolute trekker van het Beautycentre blijft ook de Spa 



advertorial

ellness 

Fish-behandeling, die ook in combinatie met bijvoorbeeld 

een sauna-gang, high tea of een luxe manicure/

pedicurebehandeling is te boeken. De Garra Rufa-visjes 

knabbelen tijdens de behandeling dode huidcellen en 

huidschilfers weg. Ze geven tijdens dat werk een enzym 

af dat zorgt voor revitalisering van de huid. Heel populair 

om bijvoorbeeld met vriendinnen, familie of collega’s te 

boeken.

Wie wil genieten van de sauna kan daar terecht zonder 

dat anderen er tegelijkertijd gebruik van maken. 

“Wie de sauna boekt heeft de hele ruimte voor zich’’, 

vertelt Marceline. “Mensen hebben weer behoefte aan 

kleinschaligheid, dat massale willen ze niet meer. Hier 

bieden we die ontspanning.’’

Dankzij samenwerking met een therapeut is het nu ook 

mogelijk binnen het Beautycentre een aantal dagdelen per 

week voetrefl exzonetherapie of voetrefl exmassage aan te 

bieden voor mensen die dat prettig vinden.

Wellness-massages

Net als de sauna is ook de mini-Hamam populair. “We 

doen dat vanuit de behandelstoel, met schuimzakken, 

warme olie, een scrub en een heerlijke massage. Een 

hamam met een Westers sausje.’’

Dit jaar staat ook de Hawaïaanse massagevorm Lomilomi 

op het programma, waarbij kokosolie wordt gebruikt. 

“Super-onspannend’’, weet Marceline. Ook komen 

er massage’s met heerlijk ruikende kruidenstempels 

(Japanse Namasté) , Zen Bamboemassage en de Indian 

Candle massage in het programma van de Wellness. 

“Natuurlijk zijn die ook als losse behandeling te boeken.’’

Het complete aanbod (met bijvoorbeeld gezichts- of 

lichaamsbehandelingen, pedicure/manicure, losse 

behandelingen, Spa Fish, voetrefl exmassage en reiki) 

op de website van schoonheidssalon Bendito of  

Beautycentre Nederland. Daar is ook de laatste informatie 

te vinden over acties, aanbiedingen, workshops en 

arrangementen. “We zijn volop in beweging, het aanbod 

wordt steeds breder’’, aldus Marceline, die vertelt dat de 

uitbreiding met de verkoop van tassen, sjaals en sieraden 

de jongste loot aan de stam is. “We hebben daar in de 

centrale gang ruimte voor. Het zijn prachtige attributen die 

we tegen scherpe prijzen kunnen verkopen.’’

Beautycentre Nederland
Rijksweg 69
6998 AG 
Laag-Keppel
T: 088 3259300
I: www. beautycentrenederland.nl 
www.schoonheidssalonbendito.nl
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Na in 1990 zijn ondernemingen te hebben verkocht, is Henk 

freelance werk gaan doen. In die tijd werd hij ook consul voor 

de ANWB. Als vrijwilliger behartigde hij de belangen van toe-

risten, hield hij de ontwikkeling van de toeristische voorzienin-

gen in een gebied bij en informeerde hij het bestuur van de 

vereniging hierover. ‘Ik was de ogen en oren van de ANWB. Het 

hoofdkantoor wil graag alles weten. Was er bijvoorbeeld een 

paddenstoel kapot, dan meldde ik dat of repareerde die zelf. 

Het onderhoud van de bewegwijzering wordt sinds twee jaar 

door een andere organisatie uitgevoerd.” 

Hoe Henk inspecteur is geworden is een bijzonder verhaal, dat 

hij in een al even rap tempo vertelt. Hij kampeerde veel, was al 

consul en kwam zo in aanraking met een campinginspecteur. 

Dat leek hem ook wel wat. Hij solliciteerde op een donderdag 

en moest de volgende dag al op voor een eendaagse cursus 

en een proefinspectie. Er bleek een inspecteur te zijn uitgeval-

len en zo kon het gebeuren dat hij de maandag daarop al naar 

Frankrijk vertrok met een lijst van 56 te inspecteren campings.

Sinds het overlijden van zijn vrouw in 1996 gaat Henk alleen 

op stap. Frankrijk heeft zijn voorkeur, maar hij komt ook in 

andere Europese landen.

De kunst van een inspectie is om een camping, in punten en 

beschrijving, zodanig te waarderen dat de verwachtingen die 

kampeerders hebben na raadpleging van de (digitale) gids, 

Henk Klein (63) uit Voor-Drempt is al 21 jaar campinginspecteur voor de ANWB. Inmiddels is hij 

ook mentor en leidt hij nieuwe inspecteurs op. ‘We zijn niet in dienst van de ANWB, maar zijn 

onafhankelijk en voeren inspecties uit voor de ANWB.’ 

Henk Klein, camping-

inspecteur voor de 

ANWB

Tekst: Irma van Hof

Foto’s: Wim van Hof

In 1939 stelde de ANWB een kampeerlidmaatschap in en verscheen 
het eerste kampeerhandboek. De bond startte ook met de uitgifte 
van kampeerkaarten – een vereiste om op kampeerterreinen te 
mogen verblijven. Een jaar later werd begonnen met het inspecte-
ren van kampeerterreinen. Goedgekeurde terreinen mochten zich 
‘Bondskampeerterrein’ noemen. De ANWB Kampeergids van 1940 
bevatte voor het eerst een overzicht van deze terreinen. In datzelfde 
jaar verscheen ook de eerste Kampeerkampioen.

‘Het is zeker niet alleen maar vakantie, 
het is gewoon werk’

De Hessencombinatie | juni 2013 35



www.tuincentrumbloemendaal.com

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

Tuincentrum
• kamerplanten
• snijbloemen 

• gelegenheidsbloemwerk 

• potterie 

• serviesgoed

Hoveniers
•  aanleg en  

onderhoud
• winterbeurten 

•  tuinonderhoud  
op contractbasis

Kwekerij
•  coniferen

• bomen 

•  laurier

• kerstbomen

Bloemisterij
•  violen
• zomerbloeiers 

• vaste planten
• bolchrysanten
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ook worden waargemaakt. De inspecteur is er dus voor de 

kampeerder. Het is geen reclame-uiting van de camping. 

Tussen half juni en begin september vinden de inspecties 

plaats. Die beginnen standaard met de controle van de 

aanrijroute en de gps-gegevens. Na een begingesprek met 

de eigenaar of beheerder volgt de inspectie. Henk is altijd 

welkom op een camping. ‘Het is ook in het belang van de eige-

naar kampeerders zo goed mogelijk te informeren. De een is 

zeer geïnteresseerd in je bevindingen, de ander laat je rustig je 

gang gaan. Ik heb soms nog enkele adviezen of ik onderzoek 

een klacht. Als ik met mijn caravan op een camping blijf staan 

dan ben ik een gewone kampeerder en reken ik bij vertrek 

ook netjes af.’ Henk blijft overigens niet overal een nachtje 

staan, maar dat heeft niets met de kwaliteit van de camping te 

maken, maar meer met een persoonlijke voorkeur. 

De presentatie in de ANWB-gidsen (en ook in die van de 

ADAC) is onderverdeeld in een zestal hoofdgroepen: het sani-

tair, het terrein, de standplaats, eten en drinken, ontspanning 

en zwemmen. 

Aan de hand van een standaard beoordelingslijst met duide-

lijke criteria wordt alles wat te maken heeft met deze hoofd-

groepen nauwkeurig bekeken en beoordeeld. Zoals: onder-

houd van gebouwen, wegen en paden, verlichting, grootte 

van de standplaatsen, elektravoorzieningen, watertappunten, 

schoonhouden van het sanitair, receptie, afvalverwerking, 

vormen van overlast, ligging, etc. 

Zo inspecteren Henk en zijn collega’s op dezelfde manier. 

Nadat de inspectie is uitgewerkt volgt een eindgesprek met 

de eigenaar of beheerder. Alle gegevens worden digitaal 

verzameld in een database. Henk gaat tegenwoordig dan ook 

op stap met een iPad. 

Elke eerder genoemde hoofdgroep krijgt een waardering. Tot 

slot krijgt de camping een eindscore uitgedrukt in sterren. De 

maximale score is vijf sterren. Campings die vijf sterren heb-

ben gehaald mogen zich BestCamp noemen. ‘Nederland heeft 

de meeste BestCampings van Europa’, vertelt Henk met enige 

trots. 

De ANWB vindt het belangrijk dat kampeerders tevoren kun-

nen zien wat zij op een camping kunnen verwachten en wat 

de kwaliteit daarvan is. Henk benadrukt dat de inspecteurs 

geen waardeoordeel geven. ’Woorden als mooi, gezellig, fraai 

of prachtig worden in het inspectierapport niet gebruikt. Het 

is informatie verzamelen maar niet becommentariëren’.

In de ANWB-gidsen staan kleine en grote campings. Naar 

een kleine camping – maximaal 40 standplaatsen – gaat een 

controleur. Naar een grote camping gaat een inspecteur. ‘Hele 

grote campings kunnen wel twee tot drieduizend standplaat-

sen hebben, dan ben je wel twee dagen bezig met inspecte-

ren’, aldus Henk. 

De op deze wijze verzamelde gegevens zijn terug te vinden 

in de diverse campinggidsen en ook op internet. Ter voorbe-

reiding van een kampeervakantie maken veel kampeerders 

bij het zoeken en selecteren van een camping daar dankbaar 

gebruik van en begint de voorpret.

Nieuwe samenwerking en classificatie in 2013

Door de samenwerking van de ANWB en de Duitse zusterclub 

ADAC wordt één Europese standaard ingevoerd waar ruim 

10.000 campings deel van uitmaken. Zij zitten samen in één 

database en worden gezamenlijk gepubliceerd in de cam-

pinggidsen van ANWB en ADAC. Dat geeft duidelijkheid voor 

zowel de kampeerliefhebbers als de campings zelf. Voor de 

ANWB betekent het de overgang van een classificatie in cijfers 

naar sterren van 1 tot 5, met ook halve sterren. Beide organi-

saties voeren voortaan gezamenlijk de inspecties uit, waarbij 

een verdeling van landen is gemaakt. Het ene jaar inspecteert 



 

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

Dames- en Herenkapsalon
Kerkplein 2 Drempt.

Model: Floor

Nieuw: 
zijdezacht, gezond, 

glanzend haar met moroccanoil.
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de ANWB in de westelijke Europese landen en de ADAC in 

de oostelijke Europese landen. Het jaar daarop wisselt dit. Er 

komen dus niet langer twee inspecteurs op dezelfde camping. 

Waar Henk dit jaar naartoe gaat is nog niet helemaal duidelijk, 

hij wacht het rustig af. ‘Ik vertrek half juni en ben ongeveer 

negen weken van huis. Je ontmoet veel verschillende en 

boeiende mensen en komt in aanraking met andere culturen. 

Je komt op plekken waar je anders niet komt en je doet veel 

mensenkennis op. Iemand die campinginspecteur is moet van 

kamperen houden, lang van huis kunnen zijn en een goede 

talenkennis hebben. Het is zeker niet alleen maar vakantie, het 

is gewoon werk’ En met een brede lach vervolgt hij: ’Mijn cara-

van is mijn kantoor. Ik gebruik de caravan intensief, ook door 

de vele kilometers die ik ermee rijd. Ik ben al aan mijn derde 

caravan toe. Ik doe ongeveer tien campings per week. In het 

weekend inspecteer ik niet en ook tijdens een middagpauze 

meld ik me niet bij de eigenaar, dat zijn van die ongeschreven 

wetten.’  

Niet alleen een gedreven inspecteur…  

Henk doet meer. Zo is hij ook jurylid voor de verkiezing 

‘Camping van het jaar’, die gehouden wordt onder de lezers 

van de Kampeer en Caravan Kampioen en de gebruikers van 

de ANWB-campinggidsen. Henk is ook jurylid voor de in-

novatie award. Deze prijs is bedoeld voor campings die in het 

afgelopen kampeerseizoen bijzondere vernieuwingen hebben 

doorgevoerd.

Henk werkt en leeft voor de ANWB, dat is aan alles te merken. 

Al net zo gek is hij op Frankrijk en Renault. In zijn hele huis 

– zowel binnen als buiten – zijn daar de sporen van te zien. 

Een grote verzameling Renault modelauto’s, allemaal oldti-

mers, valt daarbij direct in het oog. Vol enthousiasme volgen 

verhalen over zijn oldtimer, een Renault Frégate, waar hij nog 

regelmatig mee rondtoert. Hij bezit ook een antieke caravan 

– een Notin Villula – en kampeert daar nog mee, samen met 

anderen die ook in het bezit zijn van een dergelijke oldtimer-

combinatie. Vol trots laat hij een fraai digitaal fotoboek zien. 

Henk Klein, een uitgesproken liefhebber van Frankrijk en 

Renault en een enthousiaste campinginspecteur die wel twee-

duizend Europese campings kent en van alles meemaakt. ‘Ik 

leid een beetje een zigeunerbestaan en dat bevalt me goed.’   

ANWB, dat is vertrouwd

Henk kan wel een boek schrijven over alles wat hij meemaakt. 
Zoals die keer dat hij twee jongedames in zijn caravan kreeg om te 
overnachten.
‘Ik stond op een camping in Frankrijk toen er ’s avonds een enorme 
regen- en onweersbui losbarstte en er op de deur van mijn caravan 
werd gebonkt. Er stonden twee doorweekte jonge dames. Of ze bij 
mij konden schuilen? 
Wat bleek er aan de hand te zijn: zij wilden de volgende dag weer 
vroeg naar Nederland  vertrekken en hadden al hun kampeerspul-
len al ingepakt en in de auto gelegd… Een cabrio, geleend van 
opa, waarvan het dak niet meer goed dicht kon! Niet alleen de 
dames waren drijfnat, ook al hun spullen. Natuurlijk konden zij in 
mijn caravan overnachten – plaats genoeg. Maar wat was de reden 
dat ze op een volle camping juist bij mij om onderdak kwamen 
vragen?
Opa had nadrukkelijk gezegd dat als er iets was, ze contact op 
moesten nemen met de ANWB. Want dat is vertrouwd. 
En mijn caravan en auto zijn voorzien van grote ANWB-stickers. 
Vandaar…’  



Nieuwbouw clubhuis

 HC’03 in volle gang!

In maart is het oude clubgebouw van HC’03 gesloopt en in april werd een begin gemaakt met 

de bouw van het nieuwe clubhuis. Deze multifunctionele accommodatie verrijst op vrijwel 

dezelfde plek als het oude clubgebouw en wordt, net als onze hoofdstad, op palen gebouwd. 

De verwachting is dat de nieuwbouw eind 2013 in gebruik kan worden genomen.

Aanbesteding en gunning 

Het bestuur van HC’03 heeft de bouwaanbesteding gedaan 

bij haar sponsoren. Dit is een bewuste overweging geweest; 

deze bedrijven steunen immers ook onze club! Bij de gunning 

op prijs is voor de bouwwerkzaamheden de keus gevallen 

op drie hoofdaannemers: bouwbedrijf De Vries uit Hummelo, 

Gotink Installatie uit Hengelo Gld. en Schildersbedrijf Snelder 

uit Drempt. Deze drie hoofdaannemers maken ook deel uit 

van het bouwteam, dat verder bestaat uit Joep Koenders 

(architect), Roy van Vught (bouwbegeleider) en Henri Bremer 

(constructeur). Om de bouw in goede banen te kunnen leiden 

is er een speciale bouwweg aangelegd over het terrein van de 

familie Hoppenreijs. Het bestuur wil hen langs deze (bouw)

weg dan ook nogmaals hartelijk danken voor hun medewer-

king. 

Voortgang nieuwbouw

Vooralsnog is de planning erop gericht dat de bouwwerk-

zaamheden in week 43 van dit kalenderjaar worden afgerond. 

Vervolgens zal het gebouw nog moeten worden ingericht. 

Daarvoor is vanuit het bestuur van HC’03 inmiddels een inte-

rieurteam samengesteld, dat nog zal worden uitgebreid met 
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Tekst: Erik Dreteler

Foto’s: Harold Pelgrom

enkele medegebruikers van de multifunctionele accommoda-

tie. Daarnaast is het bestuur van HC’03 bezig met een nieuwe 

stichtingsvorm, waarin ook medegebruikers zitting zullen 

nemen en waarmee de multifunctionaliteit van de nieuwe 

accommodatie zal worden gewaarborgd. 

Toekomst

Al vanaf de fusie tussen s.v. Drempt Vooruit en v.v. H en K 

in 2003 is het binnen HC’03 de wens geweest om op één 

complex te spelen met een accommodatie die voldoet aan 

de eisen van deze tijd. Tien jaar later is het dan eindelijk zover. 

Na de ingebruikneming van het kleedkamergebouw in 2011 

en met de realisatie van het nieuwe multifunctionele club-

gebouw zal HC’03 straks beschikken over een ultramodern 

complex, waarmee zowel voetbalvereniging HC’03 als de 

medegebruikers en daarmee de samenleving van Drempt, 

Hummelo en Keppel jarenlang vooruit kunnen!

... en dit was de situatie op 23 maart jl.
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Nu samen op de foto, 

straks samen naar 

De Klimtoren
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De huidige leerlingen van de Sint Willibrordus worden op 
de hoek Veenweg/Tellingstraat opgewacht door die van de Gildeschool. 

Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan de kinderen samen naar De Klimtoren, 
de nieuwe school in Voor-Drempt en een onderdeel van het Kulturhus.

, 

Foto: Wim van Hof
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De Worstepinne,

Ooipoortstraat 30

6981 DV  Doesburg

Tel: 0313-472314

info@worstepinne.nl
www.worstepinne.nl

www.heekenbroek.nl

Terras - Rondleidingen - Proeverijen - Workshops - Bed & Breakfast

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

v.d.

voor al uw schilderwerk

Drempt
06-52007080
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Na een verkenning in vogelvlucht (zie kader) komen we uit op 

de liefde. Die bracht Theo oostwaarts.  Nel Visscher was des-

tijds een charmante single en directeur van mbo-opleidingen 

in Zutphen. Theo volgde een cursus aan de Rechercheschool 

in Warnsveld en zo ontmoetten zij elkaar ergens in de jaren 

zeventig in een Zutphens kroegje. De relatie kwam mooi op 

stoom maar zij wilde voor geen goud naar Den Haag. Dus 

kwam Theo naar Zutphen en daar viel het oog op een adver-

tentie met te huur aangeboden herenhuizen aan De Zuylen-

kamp in Hummelo. ‘Daar hebben we meteen op gereageerd. 

Nel en ik waren de allereerste bewoners in deze toen nieuwe 

Theo van der Klaauw (74) en Nel Visscher (69) wonen in huize ‘belano’ aan de Dorpsstraat in 

Hummelo. Dat klinkt Italiaans maar het is een melodieuze afkorting: Beter Laat dan Nooit. 

En dat staat weer voor hun levensfi losofi e dat het goed is om mogelijkheden die later op je 

pad komen niet af te wijzen maar volop te exploreren. Hun migratie naar Hummelo is daar de 

illustratie van.

wijk. De pensioenfondsbeheerder van deze huurhuizen zat 

bij mijn politiepost in Den Haag om de hoek. Dat scheelde 

een stuk bij de administratieve rompslomp. We hadden alle 

twee erg drukke banen en in die tijd moest je nog zelf met de 

loonstrookjes opdraven als je een huis wilde huren. 

Het was dus niet echt een afgewogen keus voor het dorp 

Hummelo. Dat kwam pas een jaar of zes later toen er aan de 

Dorpsstraat een mogelijkheid kwam om zelf te bouwen. Toen 

hebben we goed nagedacht en besloten dat we hier graag 

samen oud wilden worden. We huwden, kozen helemaal voor 

Hummelo en bouwden ons huis: belano! ‘

Tekst: Henk ten Zijthoff 

Foto’s: Wim van Hof

Theo van der Klaauw

Hoe een Hagenaar 
verzeild raakte in… 
Hummelo

Nieuwe dorpelingen 
Naast de inwoners van Drempt, Hummelo of Keppel die hier geboren en getogen zijn, is een 

groot deel ook ‘import’. Zij komen van elders uit het land of van buiten Nederland. In deze en 

de komende uitgaven vertellen een aantal van deze nieuwe dorpelingen hoe zij hier terecht-

kwamen en hoe het plattelandsleven bevalt.
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Altijd in de buurt
Iedereen verdient een bank in de buurt. 

Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs in dorpen 
en kleine steden. Gewoon, een kantoor om de hoek met 

een bekend gezicht.  Bij ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt. 
Op kantoor, via internet of app.  RegioBank is altijd dichtbij.

Nu € 50  

cadeau bij een 

betaalrekening!*
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Marti Bulten
J.F. Oltmansstraat 1
7221 NA Steenderen
T (0575) 45 19 78
E marti.bulten@upcmail.nl
I www.regiobank.nl
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Theo van der Klaauw geboren en getogen Hagenaar. 
Met zijn hbs-diploma op zak begon hij zijn loopbaan bij 
de Holland Amerika Line als steward en was daar korte tijd 
personeelsmanager. Solliciteerde bij het politiekorps in 
Den Haag en begon daar als straatagent. Was tijdenlang 
rechercheur, werkte later bij de afdeling Selectie en ging 
met pensioen als specialist Opleidingen. Zou in een 
tweede leven meteen weer kiezen voor het politievak.

Wat was de eerste indruk van Hummelo? Theo denkt even na 

en zegt dan dat hij verrast was door de manier van leven. ‘Den 

Haag is een stad met alles wat daarbij hoort. In het grootste-

delijke westen ging het op alle terreinen toen al snel, effi  ciënt 

en er was weinig persoonlijk contact. Dat is trouwens alleen 

maar erger geworden. In Hummelo was toentertijd de super-

markt van Dick Garretsen. Maar daar was nog geen slagersaf-

deling of een bakkersafdeling. Ik werkte doordeweeks in Den 

Haag en wist niet wat me hier in het weekeinden overkwam: 

eerst moest ik naar de bakker, dan naar de slager en vervol-

gens naar de supermarkt. Dat kostte in de krappe weekeinden 

bakken tijd en dat was ik totaal niet gewend. Positief was wel 

dat het me snel in contact bracht met de dorpsbewoners en 

dat vond ik interessant: de levensstijl was hier een enorm stuk 

relaxter dan in Den Haag. Gewoon niet te vergelijken.’ 

Wat miste hij als Hagenaar het meest in Hummelo? Theo: 

‘Ik merkte dat ik eigenlijk niets van Den Haag miste. Ik had 

al gemerkt dat ik me daar steeds minder thuis voelde. Het 

Den Haag uit mijn jeugd was langzaam maar zeker uit het 

stadsbeeld verdwenen. De oude en grappige stadsrivaliteit die 

sociologisch gezien gekoppeld was aan bepaalde wijken was 

al helemaal voorbij. Maar als je aandringt: ik mis de verse vis 

meteen aangevoerd uit zee, dat is een charme van Schevenin-

gen. Kijkduin vind ik nog steeds het fi jnste punt om naar toe 

te gaan. Is een relaxter deel van de stad. En daarnaast is het 

culturele aanbod in Den Haag natuurlijk groot en heel divers. 

Maar ook dat laatste mis ik niet echt meer hoor. Er zijn in 

Doetinchem en omstreken uitstekende voorzieningen en daar 

maken mijn echtgenote en ik met plezier gebruik van.’   

Tot aan zijn pensionering reisde Theo voor zijn werk bij het 

politiekorps ruim twee decennia dagelijks heen en terug van 

Hummelo naar Den Haag. Met de trein. Samen met nog twee 

Hummeloërs: de heren Nachtegaal en Douw van de Krap. 

’s Avonds na het achtuurjournaal naar bed en ’s ochtends 

om vijf uur weer op. In de weekeinden werd Hummelo dus 

verkend. Hoe was dat? Theo lacht uitbundig: ‘Geweldig hoe 

nieuwsgierig de mensen in Hummelo waren. Ze wilden alles 

van mij weten. Ik zat in die tijd bij de recherche en kon me 

daar wel mee vermaken. Graag alles van een ander weten en 

zelf zo weinig mogelijk delen!’

Wat is leuk en mooi aan Hummelo? Theo brandt meteen los: 

‘Het is een geweldig dorp met een rijk verenigingsleven. Dat 

heb ik Den Haag nooit zo gekend, ook niet in mijn jeugd. Ik 

ben geïmponeerd door rituelen, zoals een begrafenis met 

een voettocht naar de begraafplaats, of het Wilhelmus dat 

gespeeld wordt door muziekvereniging De Eendracht in de 

tuin van Graaf van Rechteren Limpurg als de kermis richting 

de afsluiting gaat. Ik mag dan een geharde politieman uit het 

westen zijn en veel hebben meegemaakt maar voor mij zijn dit 

momenten van grote ontroering. En natuurlijk het volksfeest 

zelf met de schutters en de paarden. En niet te vergeten de 

slipjacht in januari!’ Theo sluit de verwoording van zijn vertrek 

uit Den Haag af. ‘Noteer maar rustig: ik vind hier het landschap 

en de weidsheid daarvan zó mooi. In Den Haag keek ik vanuit 

mijn huis en op mijn werkplekken bij de politie altijd tegen ge-

vels aan. Hier zie ik vanuit mijn huis de torenspits van Hengelo 

op kilometers afstand. Dat is toch prachtig!’
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Eliesen, expert in (bijna) 
alles waar een stekker 
aan zit

“Nieuwe snufjes zijn leuk en wij hebben die ook, maar de 

meeste mensen hebben daar minder behoefte aan. Die 

zoeken in de eerste plaats kwaliteit en bedieningsgemak’’, 

zegt Mathijn Eliesen. Mathijn is de derde generatie 

Eliesen. Met een vestiging in Zutphen, Expert Eliesen 

aan de Nieuwstad, en de winkel aan de Zutphen-

Emmerikseweg in Baak bedient hij de ruime omgeving 

met vrijwel alle apparatuur waar een stekker aan zit. 

Zijn opa begon op 1 mei 1935 met een fi etsenzaak. 

Toen de radio en later de tv-toestellen hun weg naar de 

consument vonden waren het opvallend genoeg vooral 

fi etsenzaken en smederijen die de verkoop erbij deden.

Bij de familie Eliesen werd dat de hoofdmoot van de 

activiteiten. Toen vader Jakie de bedrijfsvoering had 

overgenomen verdwenen de fi etsen helemaal uit de 

zaak en voerden elektronica en witgoed de boventoon. 

Kenmerkend voor de winkel is dat het assortiment altijd 

breed is gehouden.

Service en advies

Wat ook altijd onderscheidende kwaliteiten zijn gebleven 

zijn de goede service en het persoonlijk advies. Eliesen 

beschikt daarnaast over een eigen reparatiedienst die aan 

huis reparaties uitvoert of waar nodig apparaten ophaalt 

of brengt. 

Het brede assortiment betekent bijvoorbeeld dat je in 

Baak terecht kunt voor een budgetvriendelijke LG- of 

Samsung-televisie vanaf zo’n 200 euro tot de high-end 

producten van het topmerk Loewe. “Je hebt al een 

televisie van Loewe van 1300 euro en dat loopt door tot 

de 4000 euro’’, vertelt Mathijn.

Vervanging en inbouw

Van veel grote merken zijn koelkasten, wasmachines en 

ander witgoed op voorraad. De monteurs van Eliesen 

De nieuwste tv’s vind je er, tabletcomputers en opmerkelijke eco-drogers maar ook de doodnormale 

benodigdheden voor dagelijks gebruik zoals mixers, lampen, stofzuigerzakken en kabel per meter. Eliesen in Baak 

heeft van oudsher de naam een compleet aanbod in witgoed en elektronica te hebben en ondanks alle nieuwe 

ontwikkelingen is dat nog altijd het geval. 



advertorial

Eliesen Electro

Zutphen-Emmerikseweg 46

7223 DG Baak

T: 0575-551000

Nieuwstad 45

7201 NL Zutphen

T: 0575-543202 

E: Zutphen@expert.nl

I: www.eliesenelectro.nl

kunnen dat ook zelf inbouwen, bijvoorbeeld als het om 

vervanging van apparatuur in de bestaande keukens gaat. 

“We meten het aan huis gratis in en de monteur zorgt 

ervoor dat het daarna perfect passend wordt gemaakt. 

In de meeste keukens is het op maat inbouwen van 

uiteenlopende merken apparaten geen probleem’’, weet 

Mathijn uit ervaring.

Streaming media

In de multimediawereld zijn er voortdurend nieuwe 

ontwikkelingen, waarmee de mogelijkheden en het 

gebruiksgemak alleen maar toenemen. Streaming audio 

en video in de hele woning is nu sterk in opkomst. 

Voor audio kan dat met draadloze luidsprekers van het 

gerenommeerde merk Sonos.

Voor video zijn televisies van Loewe daar al ver mee, 

Philips komt in de zomer met een televisie die daar 

geschikt voor is. Dan kun je bijvoorbeeld, als je een 

uitzending in bed wilt afkijken, beneden de pauzeknop 

indrukken en later in de slaapkamer gewoon verder kijken.

Ook voor Apple-produkten als iPad en Apple-TV kun je 

bij Eliesen terecht, net als voor thuisnetwerken waarin 

een of meer computers en een back-upgelegenheid goed 

samenwerken. Mathijn: “Voor steeds meer mensen wordt 

het belangrijk om alles goed op elkaar af te stemmen. Wij 

kunnen dat compleet leveren en installeren.’’ 

Skypen met je tv is een ontwikkeling die volgens hem 

snel furore maakt.”Samsung heeft dat al. Ik weet zeker 

dat je het gaat gebruiken, het is zo eenvoudig.’’ Het is 

de volgende stap op weg naar één apparaat waarin 

alles is geïntegreerd, simpel te bedienen met één 

afstandbediening. De toestellen blijven langer bij de tijd 

door simpele software-updates. 

Groene droger

In het witgoed is de warmtepompdroger een voorbeeld 

van groene ontwikkeling. De droger is zeer energiezuinig 

en werkt als een soort omgekeerde koelkast, legt 

Mathijn uit. Een gewone wasdroger gebruik de warmte 

een keer en heeft steeds energie nodig om te drogen. 

Met de warmtepomp wordt de warmte steeds opnieuw 

gebruikt, waardoor de helft aan energie wordt bespaard. 

“Dat scheelt 50 cent per droogbeurt. Het is een van de 

grootste energiebesparingen die je in huis kunt doen.’’

Canal Digitaal en UPC

Satellietschotels en tuners voor satellietontvangst 

maken door de snelle opkomst van kabel en glasvezel 

minder prominent deel uit van het aanbod. Maar je kunt 

er bij Eliesen nog gewoon voor terecht, net als voor het 

afsluiten van een Canal Digitaal-abonnement. 

“We sluiten alles aan. Dat doen we ook voor alle UPC-

pakketten.  Voor UPC hebben we alle hardware op 

voorraad. Wachten tot de postbode dit levert hoeft niet. 

Je kunt het direct meenemen, instellen en we helpen om 

eventuele problemen op te lossen.’’



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

AnyTyme d‛Olde ScholeAnyTyme d‛Olde ScholeAnyTyme d‛Olde Schole

Rijksweg 88, Laag-Keppel

Tel.: 0314-380050
www.anytymeoldeschole.nl

Altijd
 

lekke
r!!

Zutphen-Emmerikseweg 13B | 7227 DE  Toldijk | 0575 - 45 20 41

info@verheytoldijk.nl | www.verheytoldijk.nl
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Wie herinnert zich niet het ‘Good Moarning’ van de Britse 

geheim agent, het ‘Listen very carefully, I shall say this only once’ 

van het verzet, het ‘It is aai’, van monsieur LeClerc – die telkens 

zijn brilletje even optilt voor diegene die hem nog niet had 

herkend – en het ‘You stupid woman!’ als René weer eens een 

van zijn escapades aan zijn echtgenote probeert te verklaren. 

De serie ‘Allo Allo!’ in de jaren ’80 heeft ons fraaie uitspraken 

nagelaten. Ook interessant echter was het feit dat op de zolder 

boven het café schoonmoeder huisde. Ik verdenk René ervan 

dat dit niet alleen was vanwege zijn morele verplichting of 

vanwege de geheime zender onder haar bed met de fl ashing 

knobs. Misschien probeerde hij niet alleen uit te komen onder 

het Duitse juk, maar ook onder de erfbelasting! 

Bent u thuis aangewezen op langdurige hulp – bijvoorbeeld 

bij het wassen en aankleden – en krijgt u die zorg belange-

loos van een familielid of buurtbewoner, dan kunt u als blijk 

van waardering daarvoor bij de overheid een zogenoemd 

mantelzorgcompliment aanvragen. Hierbij gelden wel strikte 

voorwaarden. U moet als zorgvrager een indicatie hebben 

voor thuiszorg via de AWBZ die minimaal 53 weken (371 

dagen) geldig is. Wordt u (tijdelijk) opgenomen in een tehuis 

en/of staat u daarvoor op een wachtlijst, dan is sprake van een 

indicatie voor intramurale zorg. Dan wordt het mantelzorg-

compliment niet langer toegekend, ook al zet het familielid of 

de buurtgenoot de mantelzorg nog steeds voort. 

Het mantelzorgcompliment over het jaar 2013 is 200 euro per 

jaar. Op zich een niet erg royaal gebaar zult u zeggen. Verleent 

u echter als kind van de zorgvrager deze zorg, dan kleeft aan 

het ontvangen van een Mantelzorgcompliment wellicht nog 

een interessant vervolg. 

Voor de Erfbelasting heeft een kind bij het overlijden 

van een ouder een vrijstelling van € 19.535 (2013). Een 

partner heeft bij overlijden een vrijstelling van maar liefst 

€ 616.880 (2013). Een kind kan nooit een partner zijn van 

een ouder, met één uitzondering: de mantelzorger! 

Artikel 1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 

(WMO) defi nieert Mantelzorg als: ‘Langdurige zorg die 

niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt 

geboden aan een hulpbehoevende door personen uit 

diens directe omgeving, waarbij zorgverlening recht-

streeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruike-

lijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt.’ 

Aangezien hierover steeds meer vragen komen en slechts een 

enkeling onder u het lezen van wetteksten als aangenaam 

tijdverdrijf beschouwt, hierbij een korte opsomming van de 

voorwaarden: 

- u bent bloedverwanten in de 1e graad (dat wil zeggen  

 ouder en kind);

- u bent allebei meerderjarig;

- u staat allebei op hetzelfde adres ingeschreven in de   

 basisadministratie;

- men moet óf vijf jaar samenwonen voor overlijden, óf een 

 samenlevingsovereenkomst hebben en zes maanden 

 samenwonen. 

- de ouder moet extramurale indicatie hebben, mag geen  

 intramurale indicatie hebben; en deze indicatie moet er al  

 ten minste 53 weken zijn;

- het Mantelzorgcompliment moet er bij overlijden ook  

 echt zijn; alleen voldoen aan de voorwaarden is niet 

 voldoende;

- er is geen andere fi scaal partner, noch voor de ouder, noch  

 voor het kind.

De voorwaarden zijn dus fors, maar kunt u hier gebruik van 

maken, dan kunnen de besparingen in de Erfbelasting ook 

fors zijn. Ter indicatie: als een ouder met één kind en een ver-

mogen van € 250.000 overlijdt, zal het verschil in Erfbelasting 

ruim € 34.000 bedragen! Toch de moeite waard om te kijken of 

u hiervoor in aanmerking komt. 

En bent u van de kinderen de ongetrouwde zoon die altijd 

maar bij zijn moeder is blijven wonen? U kunt uzelf de be-

schimpingen van uw broers en zusters rustig laten welgeval-

len, want na ontvangst van de aanslag Erfbelasting is er nog 

maar één die lacht. 

Tekst: Jeroen te Lindert

Foto: Wim van Hof

van de notaris
Mantelzorg: met de complimenten van de minister 

Mr. Jeroen te Lindert (40) is nota-

ris te Doesburg. In zijn vrije tijd is 

hij zanger/pianist in een ‘jaren 50 

rock-‘n-rollband’. Met echtgenote 

en dochter van 11 woont hij in 

Voor-Drempt.

De laatstgenoemde voorwaarde is een lastige: 
zowel de ouder als het kind mag maar één fi scaal 
partner hebben. Bent u al gehuwd, dan betekent 
dit dus keuzes maken: óf de Successievrijstelling 
overboord, óf uw lief. 
Is dit een lastige keuze, dan adviseer ik u: ga voor 
die vrijstelling! 

Tip van de notaris
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200 smaken op maat
diverse ijskarren
rondleidingen

www.ijsvandesteenoven.nl

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

facebook.com/Drukwerkvechter.nl

@Drukwerkvechter

Burgemeester Langmanweg 7A | 7021 BL Zelhem (GLD) | T: 088 - 044 22 44 | E: info@drukwerkvechter.nl

Maak kennis met onze Achterhoekse service

Drukwerk nodig? Bas, Jessica en Erik helpen je graag verder 

Nieuwbouw

Verbouw

Renovatie

Onderhoud
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Toch duurde het nog tot het jaar 2000 eer tot aanschaf van 

deze bijzondere auto werd besloten. Door verandering van 

baan bleef er veel minder tijd over voor zijn reeds bestaande 

passie van trainer in het Oost-Gelderse amateurvoetbal. Toen 

hij hiermee stopte en een zonnige zomer zich aandiende 

kwam de herinnering aan de Méhari weer bovendrijven. 

Vooral de eenvoud van de auto sprak hem bijzonder aan. 

Gerrit ging zich uitgebreid oriënteren wat de mogelijkheden 

Het was in de beginjaren negentig tijdens een vakantie in Frankrijk dat Gerrit Lobeek (64) uit 

Voor-Drempt voor het eerst kennismaakte met ‘de Méhari’. Een opvallende, fel gekleurde ter-

reinauto uit de Citroën-familie. Het was liefde op het eerste gezicht…

en consequenties voor aanschaf van deze auto zouden zijn. 

Bouwjaar, kleur, staat van onderhoud, aankoopbedrag en 

andere details werden afgewogen. De keus viel uiteindelijk op 

een model uit de beginperiode (1970), in de sprekende kleur 

’atacama’ (geel). 

Een grote bijzonderheid is dat het gekochte exemplaar altijd 

in Nederland heeft gereden en zodoende nog steeds is voor-

zien van het oorspronkelijke kenteken!

Tekst: Rinus G.M. Rabeling

Foto’s: Wim van Hof

Gerrit Lobeek uit Voor-Drempt:

‘Stokbrood, rode wijn, 

strohoed en stralende 

zon…’

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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09.00 – 17,30 uur
09.00 – 17.30 uur
09.00 – 20.00 uur
09.00 – 20.00 uur
08.00 – 13.00 uur

Openingstijden

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

Ruurloseweg 16 • Hengelo (Gld)
Tel. 0575 - 46 12 64

HAARWERKBOETIEK

REINTJES

Gespecialiseerd in haaraanvulling op maat.

Het succesvolle systeem “Dynamic” 

(permanente bevestiging)

Totale haaraanvulling voor dames, 

heren en kinderen.

Is bezoek in de Haarwerkboetiek voor u 

niet mogelijk, dan kom ik naar u toe.

Privacy gegarandeerd. 

Behandeling volgens afspraak.

Tel: 0575 - 45 25 24 (Dianne)

E-mail: info@haarwerkreintjes.nl  

Website: www.haarwerkreintjes.nl

Zutphen-Emmerikseweg 6a, 7227 DL Toldijk

Uw huid in deskundige handen

• All-round Schoonheidsspecialiste  • Nagelstyliste
• Kleurenconsulente  • Acne Specialiste

Dineke Pelgrom werkt met de producten van:

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

Dit betekent dat ze:

- Probleemloos door de huid worden opgenomen en verwerkt
- Effectief zijn
- Beter worden verdragen dan stoffen die niet eigen zijn aan de huid

Dit maakt dat zelfs bij de meest gevoelige en problematische huidtypen 
fantastische resultaten worden bereikt.

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

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

Weetwatfietsenis!

Stationsstraat20
7021CKZelhem
T:0314-621379
F:0314-380197
E:info@fietshuis-jansen.nl
W:www.fietshuis-jansen.nl

•Gazelle

•GiantTwistE-bike

•Batavus

•SpartaIon&Specials

•JanJanssenRace&Atb

•FocusAtb

•Cortina

•Alpina
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Dealervano.a.:

Eclipse

www.gazelle.nl/eclipse

Stijlvolle fiets met premium prestaties!

Extra licht fietsen en schakelen dankzij 

de witte Shimano Premium 8-naaf.

De fiets is uitgevoerd met opvallende 

kleuraccenten.

 

Adviesprijs

 

€ 899

Met witte  

Shimano 

Premium 

8-naaf
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Technische gegevens:

Lengte  352 cm

Breedte  153 cm

Hoogte  163 cm

Wielbasis 240 cm 

Versnellingen 4

Topsnelheid 105 km/uur

Verbruik 1:20

Gewicht 550 kg 

Motor  2-cilinder, 602 cm3

Vermogen 29 pk bij 5750 toeren

Méhari

De Citroën Méhari is een lichtgewicht terreinauto die tussen 

1968 en 1988 werd geproduceerd. Als basis diende het chassis 

van een Citroën 2CV (Lelijke Eend). De carrosserie werd geheel 

in kunststof (ABS = Acrylonitril Butadieen Styreen) uitgevoerd. 

Er werd een versie met voorwielaandrijving geleverd en later 

ook een versie met vierwielaandrijving. Van deze laatste zijn 

er slechts 1200 verkocht. De naam Méhari is afgeleid van het 

woord méhariste. Een méhariste was een Franse koloniale 

soldaat uit Algerije die een kameel bereed.

De auto werd hoofdzakelijk gebruikt voor recreatieve doel-

einden, maar werd ook ingezet door het Franse leger en de 

gendarmerie. In deze laatste toepassing herkennen velen hem 

wellicht uit enkele fi lms van Louis du Funès (o.a. Le Gendarme 

de Saint-Tropez). Het is een echte zomerauto.

Uiteindelijk zijn er iets meer dan 140.000 Méhari’s geprodu-

ceerd. Naar schatting rijden er hiervan op dit moment nog 

tussen de 400 en 500 in ons land. Gerrit Lobeek is een van die 

trotse bezitters.

Opknappen of restaureren…

Nadat Gerrit zijn Méhari had aangeschaft werd zijn nieuwe 

vrije tijd ingevuld met het opknappen van deze oldtimer. Het 

belangrijkste criterium bij de selectie was vooral de technische 

staat van de auto geweest. ‘Die was wel goed’, aldus Gerrit, 

‘maar de carrosserie was een drama. De achterbumper was 

voor de helft verdwenen, de schermen en portieren waren 

ernstig beschadigd en in de kunststof carrosserie zaten 

scheuren en gaten.’ De winter van 2000 werd besteed aan het 

maken van een soort restauratieplan. Hoe kun je bijvoorbeeld 

de gaten en scheuren in ABS herstellen? Hoe maak ik de bum-

per weer compleet? En welke zeilmaker kan helpen met het 

herstellen van de deurtjes en de kap? Na enig experimenteren 

werd gevonden op welke wijze het kunststof kon worden ge-

repareerd en kon de bumper is fases worden ‘aangeheeld’. De 

auto leek een lappendeken. Maar nadat het geheel weer was 

gespoten in de oorspronkelijk kleur ‘kwam het zonnetje weer 

helemaal terug…’. De gerestaureerde deurtjes en kap werden 

ook weer toegevoegd.

Daarna werd door een gespecialiseerd garagebedrijf, mede 

in verband met de APK-keuring, een begin gemaakt met de 

technische controle van de auto. Voor de veiligheid is toen 

wel het hele remsysteem vernieuwd. In het voorjaar van 2001 

werd uiteindelijk de eerste tocht gemaakt! Een fi jn gevoel na 

zo veel inspanningen.

Hoe verder?

Nu, 12 jaar later, genieten Gerrit en Tonnie Lobeek nog steeds 

van hun Méhari. Telkens als het voorjaar en de zomer zich 

weer aandienen, begint het te kriebelen en komt de auto uit 

de garage. Als zo’n oldtimer eenmaal in goede staat is vallen 

de kosten van het rijden wel mee. Het verbruik is ongeveer 

1:20, de verzekering is in combinatie met een bestaande 

autoverzekering laag en de motorrijtuigenbelasting is (nog) 

niet van toepassing. Gelukkig kan Gerrit kleine reparaties zelf 

uitvoeren. In zijn jonge jaren werd bij het ouderlijk huis aan de 

Veenweg regelmatig van twee of drie auto’s één gemaakt. Die 

kennis komt nu goed van pas. Zelfs enkele onderdeeltjes heeft 

hij zelf vervaardigd.

Gerrit is geen lid van de Méhari-club Nederland maar jaarlijks 

wordt eind juli met veel enthousiasme deelgenomen aan het 

spectaculaire Oldtimerweekend in Venray. Ongeveer duizend 

klassiekers, van Bugatti tot VW Kever, van A-Ford tot Méhari!

Per jaar rijdt Gerrit met zijn Méhari ongeveer 1500 kilometer, 

meestal in vele korte ritjes. ‘Nao anderhalf uur hobbelen wi-j 

d’r wel is eff en uut’, aldus Gerrit. Super comfortabel is het dus 

niet, maar in de zon wel super genieten!
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Wat wordt de toekomst 

van de sportvelden in 

Hoog-Keppel?

Tekst: Rinus G.M. Rabeling

Foto: Wim van Hof

Aan de fusie in 2003 tussen de voetbalverenigingen H en K en 

Drempt Vooruit gingen jaren van overleg en voorbereiding 

vooraf. Voetballen van alle geledingen op één locatie was een 

belangrijke afspraak die in het fusiedocument werd opgeno-

men. Met de komst van de jeugdafdeling naar Achter-Drempt 

kwam de fusie van H en K en Drempt Vooruit tot een daadwer-

kelijke afronding.

Op Sportcomplex ’t Doornslag wordt nu gewerkt aan een 

toekomstbestendige accommodatie met een bestemming die 

verder gaat dan alleen maar voetbal. 

In Hoog-Keppel daarentegen heeft na de ontmanteling van 

de accommodatie de natuur een begin gemaakt met het in 

bezit nemen van de locatie. Hoewel men voor deze prachtig 

gesitueerde locatie  toch snel een nieuwe bestemming zou 

verwachten, bleef die tot nog toe uit. Ideeën daarvoor waren 

er eigenlijk al vanaf de eerste fusieplannen.

Skeelerbaan annex ijsbaan

In zijn functie van wethouder was Dick Nas destijds betrokken 

bij de eerste gesprekken over het samengaan van de beide 

voetbalverenigingen. De betrokkenen hadden het liefst een 

nieuwe accommodatie ‘ergens halverwege Hoog-Keppel en 

Achter-Drempt’. Gezien de hoge kosten en de bruikbaarheid 

van de locatie in Achter-Drempt was dit voor de gemeente 

onbespreekbaar. Het was in die periode dat Nas voor het 

vrijkomende terrein het plan poneerde voor de aanleg van 

een hoogwaardige skeelerbaan waarop in de winter ook 

geschaatst kon worden. De overige collegeleden konden 

zich hierin wel vinden en steunden het initiatief. Nas besprak 

het voorstel met de voorzitter van de Hessenrijders maar van 

een enthousiaste omarming heeft hij echter nooit vernomen. 

Financiële toetsing heeft nooit plaatsgevonden.

Woningbouw

Omdat op het plan skeelerbaan geen positieve respons kwam 

uit de gemeenschap werd binnen het college ook over andere 

mogelijkheden van gedachten gewisseld. Concrete gedachte 

was een speciaal woningbouwproject met o.a. premiewonin-

gen. De situering langs de Rijksweg tussen Hoog- en Laag-

Keppel stelde eventueel extra eisen aan de geluidsisolatie. 

Verder zou er gekeken worden naar bepaalde vormen van 

duurzaam bouwen. Het plan werd wat verder uitgewerkt en 

In februari 2011 verhuisde de jeugdafdeling van HC’03 naar Sportcomplex ’t Doornslag in 

Achter-Drempt. Het terrein aan de Monumentenweg in Hoog-Keppel raakte daarmee zijn 

functie van  sportpark kwijt. De velden liggen er sindsdien verlaten bij. Wat gaat er eigenlijk 

gebeuren met dit terrein?
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omst 

 
met een eventueel door te voeren bestemmingsplanwijziging 

zou een en ander te realiseren zijn. Uiteraard waren er toen al 

tekenen van bevolkingskrimp waarneembaar en werd daar 

ook in regionaal verband rekening mee gehouden. Diverse 

woningbouwlocaties werden in de ijskast gezet. Ook dit plan. 

In de huidige tijd is het gemeentelijke en regionale beleid 

vooral gebaseerd op deze bevolkingsafname. Ook de malaise 

in de huizenmarkt geeft voorlopig weinig hoop op realisering 

van woningbouwprojecten. 

Keppelse Tuinen

Begin 2012 benadert de Dorpsraad Keppel-Eldrik de gemeen-

te Bronckhorst om de voormalige voetbalvelden te mogen 

gebruiken voor het plan de ‘Keppelse Tuinen’, een combinatie 

van natuur-, cultuur- en sportbeleving. Het voorstel wordt 

enkele malen met de gemeente besproken. Later blijkt dat 

ook Stichting Zonnewater plannen heeft met het terrein. Eind 

2012 stelt de gemeente voor dat beide partijen hun plannen 

eventueel gezamenlijk uitwerken. Artikelen in de krant geven 

ruchtbaarheid aan de Keppelse Tuinen. Hierop komen diverse 

positieve reacties binnen. 

Afgelopen maart vindt opnieuw een gesprek plaats met de 

betreff ende ambtenaar. Hij zegt toe eind maart duidelijkheid te 

geven over geïnteresseerde partijen en aanvullende informatie 

over de uitwerking van het plan. De dorpsraad wordt begin 

april echter verrast met het nieuws dat er ook interesse is van 

een commerciële partij die zonne-energie wil exploiteren. 

Tijdens het gesprek met de gemeente in maart heeft de dorps-

raad een dergelijk idee in coöperatievorm ook reeds geopperd, 

maar werd over de commerciële belangstelling niet gerept.

Zonnewater

Per januari 2012 zijn het Hessenbad en de Hessenhal door 

de gemeente overgedragen aan Stichting Zonnewater. De 

stichting was reeds eigenaar van het Zorgbad Zonnewater. 

Met deze overname is de stichting in staat een aantrekkelijk 

en compleet aanbod van sportvoorzieningen aan te bieden, 

waarbij bewegen en gezondheid kernthema’s zijn. Ook in het 

kader van revalidatie wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van 

de accommodaties. Uitbreiding met revalidatie-units is een 

wens.

Bij verdere uitbreiding van activiteiten zal er een chronisch 

parkeerprobleem ontstaan. Aan de Hessenweg en Monumen-

tenweg wordt nu al regelmatig aan twee zijden geparkeerd, 

hetgeen ongewenste situaties oplevert. Zonnewater wil der-

halve graag een deel van de sportvelden in gebruik nemen als 

parkeerplaats. Geen dure parkeerplaats met asfalt of bestra-

ting, maar een soort parkeerweide. De gemeente heeft Zon-

newater gevraagd in gesprek te gaan met de initiatiefgroep 

Keppelse Tuinen om te bezien of een integratie van wensen en 

ideeën mogelijk is.

Solarpark

Eind april heeft de gemeente Bronckhorst aan de werkgroep 

Keppelse Tuinen laten weten dat zich inmiddels een derde 

belangstellende voor het terrein heeft gemeld. Het gaat 

hierbij om een bedrijf dat zich o.a. specialiseert in de exploi-

tatie van solarparken. Een solarpark is een terrein waarop een 

groot aantal zonnepanelen staat opgesteld. De opbrengst aan 

zonne-energie levert een wezenlijke bijdrage aan onze alter-

natieve energievoorziening. Binnen de gemeente Bronckhorst 

is reeds een dergelijk  project in voorbereiding en een in on-

derzoek. Naar aanleiding van het recent binnengekomen ver-

zoek heeft het college ook in dit geval een bureau opdracht 

gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek. Belangrijk voor 

de gemeente is in dit verband, naast de levensvatbaarheid 

van het plan, ook de te verwachten opbrengst van de kavel. 

Een natuur- of parkeerbestemming geeft centen per m2, een 

commerciële bestemming euro’s per m2. Men opteert in ieder 

geval voor een zo hoog mogelijke marktconforme opbrengst. 

Uiteraard moet het plan ook passen in de duurzaamheiddoel-

stelling 2030 van de gemeente Bronckhorst.

Samenvattend

De plannen voor een skeelerbaan zijn voorbij. Woningbouw 

is de komende jaren niet te verwachten. Het plan Keppelse 

Tuinen appelleert aan heel veel inzet van heel veel vrijwilligers 

en participanten. Het verwerven tegen een aantrekkelijke 

prijs lijkt bij een ‘marktconforme’ benadering een utopie. 

Ook  Stichting Zonnewater wordt beperkt door zeer geringe 

fi nanciële mogelijkheden. Het integreren van de parkeerplaats 

in de Keppelse Tuinen is vooralsnog niet gelukt. Blijft over de 

plotseling opgedoken exploitant van het solarpark. Is deze 

locatie voldoende rendabel te maken, zodat een voor de 

gemeente Bronckhorst aantrekkelijke opbrengst van de kavel 

te verwachten valt? 

In de loop van deze maand (juni, RR) zullen de resultaten van 

het haalbaarheidsonderzoek bekend zijn.
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Ze hebben net een drukke periode achter de rug want 

Keetje Knus blijkt een geliefde plek te zijn voor het zoeken 

en vinden van moederdagcadeautjes. “Dat komt ook 

door het brede aanbod, je kunt al iets van een euro bij 

ons vinden, maar ook een complete keuken en alles daar 

tussenin. En het cadeautje van een euro pakken we met 

net zoveel liefde en zorg in als duurdere aankopen.’’

Het succes van de zaak trekt aandacht. Keetje Knus is 

inmiddels opgenomen in de ‘Brocante-ritjes’, waarvan 

er een aantal in de Achterhoek zijn uitgezet. Met de 

opvolger van de Antiek-route lijkt de Achterhoek er een 

publiektrekker bij te hebben. Daarnaast scoorde de 

winkel goed in de verkiezing van de leukste winkel van 

Nederland. Keetje Knus werd uitgeroepen tot de leukste 

zaak van de Achterhoek, werd tweede van de provincie 

en kwam op de landelijke lijst als zevende uit de bus.

Hartstikke trots

“Dat is niet alleen leuk voor ons, we merken ook dat onze 

klanten er hartstikke trots op zijn. Ze nemen vriendinnen 

mee om ze kennis te laten maken met onze zaak.’’ Het 

tekent de open sfeer die Inez zo bijzonder vindt in Keetje 

Knus. “Ik had nooit gedacht dat het zo zou werken. Je 

dag is gevuld met bijzondere verhalen van mensen, 

waardevolle gesprekken.’’

Daar had ze niet aan gedacht toen ze in 2007 besloot als 

hobby een kleine webshop te beginnen. “Ik was altijd al 

Nog steeds met een beetje verbazing in haar stem vertelt Inez Liebe over de onstuimige groei die Keetje Knus 

heeft doorgemaakt. Begonnen als minieme online shop groeide de winkel uit naar zowel een veelbezochte 

webshop als een echte winkel. Eerst in Brummen en sinds een jaar met meer ruimte aan de Rijksweg in Drempt. 

“Je kunt er alles vinden wat jouw huis en dat van en ander gezellig maakt”, zo karakteriseert Inez Keetje Knus.

Keetje Knus biedt alles om 

een huis gezellig te maken

Webshop en winkel in Drempt 

uitgegroeid tot landelijke 

publiekstrekkers



gek op cadeautjes, leuke dingen voor in huis en bedacht 

me dat ik daar wat mee kon doen. Toen ik voor de 

kinderen thuis kwam te zitten was het voor mij een manier 

om naast de zorg en de stress voor de kinderen iets voor 

mezelf te hebben.’’  

Vier van de vijf zoons van de familie Liebe hebben een 

ongeneeslijke stofwisselingsziekte. Een van de jongens is 

aan de ziekte overleden. Er bestaan nog geen medicijnen. 

De stichting Energy4all zamelt geld in voor onderzoek. 

Op de website van Keetje Knus is daar informatie over te 

vinden.

Alles zelf ontdekt

Inez begon de webshop met een kast waar twintig 

spulletjes in stonden. Ze was verbaasd dat daar direct 

belangstelling voor was. De zaak groeide snel. “We 

hebben alles zelf ontdekt, zelf uitgevonden. We hebben 

nooit iets op papier gehad, nooit een bank nodig gehad. 

Het is helemaal ons ding. Voor ons is ook belangrijk dat 

we aan de jongens laten zien dat, ook als alles tegen zit, 

het best lukt om iets voor elkaar te krijgen.’’

Aanvankelijk kon opslag en verzenden van de spullen nog 

vanuit huis worden verzorgd maar dat werd anders toen 

de belangstelling maar bleef groeien. De keus was toen 

een opslag te vinden of misschien meteen ook maar een 

winkeltje daarbij? Het werd het laatste, een voormalig 

kruidenierswinkeltje in Brummen. Ook gevonden via 

internet. Toen dat te klein werd, werd in juni vorig jaar de 

stap naar Drempt gemaakt. “Een mooi groot pand, met 

bovenverdieping en schuur. Ik dacht: krijgen we dat wel 

vol? Nou, dat is al gelukt’’, zegt Inez lachend.

Groeien in bekendheid

Het inpakken van de spullen die verstuurd worden doen 

ze nog steeds thuis. In de winkel helpt Petra Stoltenborg 

het eerste deel van de week. Donderdag, vrijdag en 

zaterdag kan ze zelf doen omdat haar man dan thuis is 

voor de kinderen. Het is zo net te behappen, vertelt ze. 

Het inkopen van spullen en toevoegen aan de website 

is een enorme klus. Wat haar betreft hoeft Keetje Knus 

qua omvang even niet meer te groeien. “Maar groeien in 

bekendheid is altijd goed.’’

Inmiddels nemen de webwinkel en de winkel in Drempt 

ieder de helft van de omzet voor rekening. De webwinkel 

fungeert als een grote etalage, ervaart Inez. “Je merkt 

dat aan het bezoek in de winkel, je wordt er stil van 

als je hoort waar de mensen allemaal vandaan komen. 

Ze hebben dan een aantal keren online wat besteld en 

komen dan deze kant op omdat ze de winkel ook een 

keer in het echt willen zien.’’

advertorial

Keetje Knus

Rijksweg 15  

6996 AA  Drempt

Openingstijden: 

dinsdag t/m donderdag van 10.00 tot 18.00 uur, 

vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur en 

zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

T: 0313-476918 (tijdens openingstijden)

I: www.keetjeknus.nl

E: info@keetjeknus.nl

Accessoires, decoraties, brocante en 

cadeautjes

Alles om je huis of dat van een ander gezellig 

te maken; dat is te vinden bij Keetje Knus. 

Woonaccessoires, sfeervolle woondecoraties 

en originele cadeautjes voor iedereen die houdt 

van een warme, landelijke stijl van wonen. Ook 

is er veel brocante te vinden, prachtige landelijke 

meubels en romantische kleding. 

Accessoires van draadijzer, riet, emaille, textiel, 

maar ook geurstenen, zeepjes, keramiek, kasten 

en bijvoorbeeld tuinbeelden. In het aanbod 

merken zoals Greengate, Jeanne d`Arc Living, 

Krasilnikoff, Madam Stoltz, Riverdale, Une 

Maison Douillette. 

Alle artikelen zijn apart gefotografeerd en te 

zien op www.keetjeknus.nl. Daar kunnen ze ook 

online worden besteld.



Ze wonen schitterend, dat moet als eerste worden gezegd. 

Cees en Gerda Klein met dochter Rosa voelen zich dan ook 

geluksvogels met hun vrijstaande huis aan de Wehlsedijk. Min 

of meer bij toeval kwamen ze vanuit Babberich hier terecht. 

Gerda: ‘Het grappige is dat ik nu hemelsbreed op 6 à 7 kilome-

ter van Angerlo woon waar ik ben opgegroeid.’ Cees komt uit 

Uithuizermeeden (Groningen). Als allround hovenier kwam 

hij daar moeilijk aan de slag, zocht werk verder weg en kwam 

bij een tuincentrum in Didam terecht. Op dezelfde dag begon 

ook Gerda daar als bloembindster. Al op haar eerste werkdag 

attendeerde een collega haar op ‘die leuke nieuwe’ en zo 

kwam van het een het ander. Na korte tijd in Voor-Drempt te 

hebben gewoond, vestigden zij zich in Babberich. Een huis 

met veel privacy, landelijk uitzicht en een tuin waarin Cees 

zich kon uitleven en waar ze 14 jaar woonden. Nieuwbouw-

plannen bedreigden echter dit paradijsje. Via via hoorden ze 

van een huis in Eldrik en kwamen uit bij de rentmeester van 

Landgoed Keppel. Inmiddels wonen ze hier alweer ruim vijf 

jaar, werd Rosa geboren en genieten ze volop. Achter en naast 

het huis is veel ruimte. Daar lopen nu ook twee ezels, Ollie 

Gerda ( 43) en Cees (50) Klein uit Eldrik zijn twee (hard)werkende mensen die samen de zorg 

voor hun dochter Rosa (4) delen. Zoals in veel gezinnen vraagt dat een strakke planning en 

afstemming van werktijden, zorgtaken in huis en tuin enz. Maar ze genieten. Ook van samen 

lekker eten. 

‘Lekker en makkelijk gaan best samen!’ 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

en Bea, en sinds kort behoort ook Droepie, een jonge Basset 

Hound, tot het gezin.    

Cees werkt nog altijd in Didam. Zijn dag begint om 5.45 uur 

met het verzorgen van de ezels, het lopen met de hond en 

een licht ontbijt. Dan zet hij ook een thermoskan koffie om 

mee te nemen. Om 6.45 uur vertrekt hij per fiets naar Didam. 

Rond kwart over vijf is hij weer thuis. Op vrijdag heeft hij papa-

dag en ook op zaterdag zorgt hij voor Rosa omdat dit de vaste 

werkdag van Gerda is.  Zij werkt bij een tuincentrum in Zeve-

naar, waar ze een afdeling met streekproducten en streekpak-

ketten heeft opgezet. Op haar werkdagen ontbijt ze rond half 

acht met Rosa, laat de hond nog eens uit, brengt dan Rosa 

naar school in Hummelo en rijdt vervolgens door naar Zeve-

naar. Rosa blijft twee dagen per week over en is op donderdag 

bij de naschoolse opvang. De Kleins zijn allemaal flinke en 

gezonde eters. Het maken van al die lunchpakketten – zeker 

die van Cees met bruine boterhammen, krentenbrood, rogge-

brood, Groninger koek, fruit en een tussendoortje – is aardig 

tijdrovend. Maar dat wordt de dag ervoor gecombineerd met 

De eetcultuur van 
de familie Klein

Tekst: Josée Postmaa

Foto’s: Wim van Hof

60



Hartige broccolitaart 

voor vier personen  

                          

• 350 gr broccoli

• 100 gr monchou (verse roomkaas)

• 200 gr achterham of schouderham

• 1/8 ltr slagroom

• 1 ei

• 1½ eetlepel Provençaalse kruiden 

• 6 à 7 plakjes bladerdeeg of deeg voor hartige taart

• bloem

• boter of margarine

• peper, zout

Bereidingswijze

Laat de deegplakjes 5 tot 10 min ontdooien en verwarm de 

oven ± 15 min voor. 

Elektrische oven op 200º C. Heteluchtoven op 180º C.

De broccoli in kleine roosjes verdelen en 5 min koken in water 

met wat zout.

Uit laten lekken in vergiet.

Een rechthoekige of ronde ovenschaal invetten en met bloem 

bestrooien.

Met 5 à 6 deegplakjes de bodem en zijkanten bekleden. 1 à 2 

plakjes bewaren.

De ham in kleine stukjes snijden. De helft daarvan onderin de 

ovenschaal leggen.

De helft van de broccoli komt hier bovenop.  

De monchou in plakjes snijden en de helft hiervan over de broc-

coli leggen. 

Daarover wat (verse) peper strooien.

Dan volgt de rest van de ham, broccoli, monchou en weer wat 

peper.

Het ei loskloppen met de slagroom, de kruiden en wat peper 

en dit over de ingrediënten in de schaal schenken.  Van het 

resterend deegplakje reepjes snijden en deze in rastervorm over 

het gerecht leggen.

Bak de broccolitaart daarna 30 à 40 min in het midden van de 

voorverwarmde oven. 

En dan… mmm!

de bereiding van het avondeten. ‘Dan is het toch maar af en 

toe in de pan roeren en wachten tot iets kookt.‘ Dat klinkt mis-

schien wat nonchalant, maar aan de warme maaltijden wordt 

zeker belang gehecht en aandacht besteed. Er wordt heel 

gevarieerd gegeten, zowel aardappelen, groente en vlees, als 

rijst- en pastagerechten. Chili con carne en chicken tonight 

zijn bijvoorbeeld favoriete recepten voor de donderdag, als 

iedereen pas laat thuiskomt en Cees alweer vroeg naar zijn to-

neelavond bij Zanglust gaat. ‘Als ik vrij ben bereid ik al zo veel 

mogelijk een maaltijd voor of zorg voor een ovenschotel voor 

de volgende dag. Op mijn werkdag hoeft Cees dan alleen nog 

groente en aardappels te koken of een gerecht af te maken’, 

voegt Gerda toe. 

In het gezin Klein wordt zo veel mogelijk samen gegeten en 

dat gebeurt altijd aan tafel. Gerda: ‘Ook wanneer ik alleen thuis 

ben met Rosa dek ik de tafel. En ik ga ook echt zitten om koffie 

te drinken.’ 

Op woensdagmiddag geeft Gerda altijd een feestelijk tintje 

aan de lunch met Rosa. Met een broodje knakworst, een tosti 

en/of soep. ‘Het is leuk te merken dat dit ook voor Rosa iets 

bijzonders is.’

Sinds de geboorte van hun dochter is er wat eetcultuur betreft 

duidelijk iets veranderd. Cees: ‘Vroeger haalden we in het 

weekend steevast friet of andere snacks. Nu vinden we dat 

niet echt meer verantwoord en eten we op zondag – onze 

familiedag – een rijstgerecht, pizza en maar af en toe frietjes.’

 

Gerda: ‘We vinden het belangrijk dat Rosa alles leert eten 

en hebben de regel dat ze evenveel hapjes van alles eet als 

haar leeftijd is. Apart voor haar koken doen we zeker niet. We 

maken er geen strijd van, maar ze weet goed dat ze eventueel 

een toetje of een verhaaltje voor het slapengaan kan mislo-

pen. Gelukkig is ze geen moeilijke eter. Wat we ons ook heb-

ben aangewend is de keuze niet al te groot te maken. Daarom 

zet ik als zoet beleg niet meer dan twee dingen op tafel.’ 

‘Lekker  eten vinden we belangrijk, maar ik wil er ook weer niet 

te lang voor in de keuken hoeven staan. Is ook niet gezellig 

als we eters hebben of als mijn schoonouders overkomen 

uit Groningen. Zijn we met meer mensen dan maak ik vaak 

een eenpansgerecht of ovengerecht. Mijn broccolitaart vindt 

iedereen lekker. Dat recept geef ik hierbij graag door.’
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In het Amsterdamse restaurant van Joop Braakhekke, het 

befaamde Le Garage, wordt wijn uit Achter-Drempt geschon-

ken. Wijn van Job (56) en Neeltje (57) Huisman. Dat u het 

maar even weet. De twee zijn er behoorlijk trots op, al weet 

Job, Groninger van geboorte en daarom geen man van grote 

woorden, dat wapenfeit toch wel weer te relativeren. De som-

melier bij Le Garage komt namelijk oorspronkelijk uit Steen-

deren. Toen hij daar weer eens een dagje was, viel zijn oog op 

het huis-aan-huisblad met een berichtje over een Dremptse 

wijnmaker. Van het een kwam het ander en zo werd de eerste 

Wijnmaker Job en Neeltje Huisman zijn hun vijfde oogstjaar ingegaan en staan aan de voor-

avond van een eerste lustrum. De wijnen van het bedrijf scoren goed en hun wijnboerderij 

‘t Heekenbroek heeft vaste voet aan de grond.

Amsterdamse bestelling een feit: dertig flessen wijn.

Voor de wijnliefhebbers onder ons: de wijn van ‘t Heekenbroek 

wordt gelukkig ook dichter bij huis geschonken. Vanzelfspre-

kend op de wijnboerderij aan de Tellingstraat, het mooiste 

weggetje van Drempt, maar ook bij De Gouden Karper in 

Hummelo en La Boucherie in Doesburg.

Vijf jaar na de eerste oogst in 2008 draait wijnboerderij 

‘t Heekenbroek min of meer zoals de Huismannen dat voor 

ogen hadden toen ze in 2006 met hun bedrijfje begonnen. 

Ze hebben de teelt van de druiven en het maken van de wijn 

Ieder jaar 10.000 

flessen wijn uit de 

Tellingstraat

Tekst: Leo Tholhuijsen

Foto’s: Wim van Hof
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enigszins in de vingers en beginnen langzaamaan de inves-

teringen terug te verdienen die ze in het wijnbedrijf hebben 

gedaan. Qua financiën zijn ze op het hoogst bereikbare niveau 

gekomen, namelijk het verdienen van een sober inkomen. 

‘Met onze wijnmakerij kunnen we op zijn best een droge bo-

terham verdienen’, vertelt Job. ‘Voor beleg moeten we er wat 

bij doen. Daarvoor hebben we ons terras, geven we rondlei-

dingen, hebben we een bed-and-breakfastkamer, exploiteren 

we onze ontvangstruimte en zit ik regelmatig op de vrachtwa-

gen bij zand en grindhandel Heitkönig in Toldijk. Zo zetten we 

de zaak rond.’

‘t Heekenbroek is één van de 140 commerciële wijngaarden 

in Nederland. De grootste, met een oppervlakte van bijna 13 

hectare ligt in Zuid-Limburg, maar er zijn ook hele kleintjes. De 

grootste in de Achterhoek liggen in Lichtenvoorde, Groenlo, 

Winterswijk en Gendringen en zijn allemaal bijna 5 hectare. 

’t Heekenbroek is twee hectare groot.

We zitten aan tafel op het terras met zicht op de wijngaard. 

Het is eind april en de planten vertonen nog net geen blad. 

Job vertelt hoe hij overdag bezig is met het vangen van wes-

penkoninginnen. ‘Die zoeken nu plekken om nesten te maken. 

Ik lok ze met een speciale vloeistof en daar verdrinken ze in. 

Elke gevangen koningin scheelt duizenden wespen later in het 

jaar. Wespen bedreigen de oogst en zijn dus een groot risico. 

Ze kunnen in augustus heel veel wegvreten. Maar ook al vang 

ik nu een stel koninginnen weg, het gevaar blijft. Gisteren zag 

ik op een beurs in Stuttgart een speciaal gaas dat de wespen 

bij de druiven weghoudt. Misschien dat ik dat ga aanschaffen.’

Voordat Job en Neeltje deze wending aan hun leven gaven, 

zijn ze een jaar of tien mede-eigenaar van Garvo geweest. 

En voor die tijd was Job bedrijfsleider op verschillende 

akkerbouw(proef )bedrijven in de provincie Groningen. Hoe 

kom je er toe om in Nederland wijn te gaan maken, is mijn 

vraag. En waarom hier, terwijl dat zoveel beter gaat in Frankrijk 

of andere zuidelijke landen? 

Omdat ze iets wilden gaan doen met hun twee hectare grond 

aan de Tellingstraat, is het eerste antwoord. Welke activiteit 

dat precies zou worden wisten ze aanvankelijk niet, wel dat 

het hun levensplezier moest brengen en dat het daarnaast 

mooi zou zijn als het een inkomen zou opleveren.

Verschillende opties passeerden de revue totdat ze in het 

vakblad Boerderij lazen over wijnbouw in de Achterhoek. Zou 

dat wat voor ons kunnen zijn, was de vraag die ze zichzelf 

stelden. Na wat rondneuzen in de omgeving kwamen ze in 

contact met wijnbouwer Jan Oude Voshaar van Wijngaard de 

Wageningse Berg die experimenteerde met nieuwe, weinig 

ziektegevoelige druivenrassen. ‘We hadden steeds zitten den-

ken, wat moet je nou op twee hectare, maar met wijn viel het 

kwartje. Dat zou het worden. Groente telen had ook gekund, 

maar dat is niet zo ons ding. Twee hectare wijngaard is wat we 

met z’n tweeën aan kunnen. Ga je groter dan heb je personeel 

nodig, dat zou weer te duur worden.’

Toen de keuze was gemaakt zijn de Huismannen geleidelijk 

gaan inplanten: het eerste jaar driekwart hectare, het jaar 

daarop het volgende kwart en het derde jaar de hectare 

voor het huis. Drie rassen voor witte wijn, vier voor rode. Nog 

voordat één druifje is gegroeid, vraagt een wijngaard een 

investering van zo’n € 25.000 per hectare aan plantgoed, palen 

en draad. ‘Het plantgoed was relatief duur, maar het was ook 

een meeldauwtolerante soort die je maar weinig hoeft te 

spuiten. De oudere, vatbare rassen moet je 6 tot 16 keer per 

seizoen spuiten tegen schimmelziektes, deze soort 2 à 3 keer. 

Als je geluk hebt, in een goede zomer, hoef je helemaal niet te 

spuiten.’

Waarmee niet gezegd is dat er geen werk zou overblijven. 

Druiven telen is een seizoenjaar strijden tegen belagers van de 

planten en later de druiven. In het begin zijn het hazen en ko-

nijnen die de aanplant belagen, later is het de nachtvorst die 

de bloesem kan bedreigen, schimmelziektes die de planten 

te gronde willen richten en tenslotte zijn er vogels en wespen 

die azen op de druiven. Tel daarbij al het werk aan de planten 

van opbinden, snoeien in de hoogte en in de breedte, trossen 
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dunnen en bij sommige rassen trossen halveren. Het wordt 

duidelijk dat twee arbeidskrachten de handen eraan vol heb-

ben om de twee hectare wijnstokken goed tot aan de oogst te 

brengen. ‘Dat vraagt wel een bepaald soort houding’, beamen 

Job en Neeltje Huisman. ‘Het is af en toe wel doorwerken.’

En als die teelt goed lukt, als per plant 20 tot 25 trossen met 

druiven zijn gegroeid, dan levert dat met de 7.500 planten 

meer dan ruim 150.000 trossen op die geplukt en onmiddellijk 

verwerkt moeten worden. Om die oogst te kunnen rondzetten 

is er rond de wijnboerderij een pool van vrijwilligers die zich 

bereid hebben verklaard te komen helpen plukken. ‘Een paar 

dagen voordat we een ras aanpakken, versturen we een e-mail 

naar 60 à 70 vrijwilligers. Meestal levert dat 10 tot 25 plukkers 

op. Het is allemaal handwerk, maar als we met veel zijn, kun-

nen we soms een ras in nauwelijks meer dan een halve dag 

oogsten. Waarom mensen komen helpen? Wel, omdat het leuk 

werk is en omdat we er een gezellige goedverzorgde dag van 

maken. Vroeger wilden mensen vaak druiven gaan plukken 

in Frankrijk, nu kunnen ze het in de buurt doen. Er komen 

kennissen van ons uit Groningen, vriendinnen van Neeltje, 

mensen uit Amsterdam, Arnhem, maar de meesten komen 

toch wel uit Duiven, Doetinchem, Drempt en Keppel. Mensen 

vinden het gezellig om lekker buiten bezig te zijn, zeker bij 

goed weer. ‘

Is de pluk achter de rug, dan pas begint het proces van de 

feitelijke wijnmakerij. Ontstelen, kneuzen, persen, sap opslaan, 

sap afhevelen, gist toevoegen (‘dan begint het feest’), wach-

ten, overhevelen, filteren, rijpen en dan is er ergens in maart 

een witte wijn om gebotteld te worden. Bij de witte wijn 

speelt zich het gehele proces tot aan de fles in roestvrijstalen 

vaten af. Rode wijn gaat aan het eind op vat. Het is het wereld-

wijd gebruikte eikenhouten vat met een inhoud van 225 liter, 

de barrique.

De manier waarop de teelt plus alle afzonderlijke stapjes wor-

den uitgevoerd bepalen uiteindelijk de kwaliteit van de wijn. 

Zelfs de bossen waar het eikenhout voor de vaten vandaan 

komen hebben invloed op de wijn. ‘Je hebt Amerikaans eiken, 

eiken uit Hongarije en eiken uit Frankrijk. De Amerikaanse 

vaten zijn het goedkoopst, die van het beste hout komen uit 

Frankrijk. En alsof het allemaal nog niet erg genoeg is, het ene 

eikenbos in Frankrijk is het andere niet.’

Is dat als wijnmaker niet om gek van te worden, om in een 

paar jaar tijd te moeten leren met zoveel risico’s en zoveel 

variabelen om te gaan. Hoe ver moet je de wijn precies laten 

rijpen, hoe zuur moet het precies zijn, wat is het juiste suiker-

percentage? Zoveel onzekerheden, want er zijn geen boekjes 

met kant-en-klare recepten voor de teelt en wijnproductie op 

Achter-Dremptse rivierkleigrond. Zelf als het allemaal goed 

lukt, weet je bij wijze van spreken nog niet precies waarom 

dat zo is. Om toch moedeloos van te worden. ‘Nee’, zegt Job, 

‘dat is niet zo. Dat is juist het leuke van wijn maken. Het is ook 

de kunst om in wat mindere jaren een goede wijn te ma-

ken.’ Neeltje voegt eraan toe dat het zo leuk is om het juiste 

fingerspitzengefühl te ontwikkelen. Wat het ook allemaal wat 

hanteerbaarder maakt, zeggen de twee, is dat ze een heel 

goede adviseur hebben. ‘Stan Beurskens, een autoriteit op 

internationaal niveau. Daar hebben we veel aan, daar leren we 

veel van.’

En zo ligt wijnboerderij ‘t Heekenbroek op stoom en gaat het 

bedrijf dit najaar qua druivenoogst zijn eerste lustrum vieren. 

Terwijl de flessen van oogst 2012 worden uitgeleverd, zijn de 

druivenranken alweer begonnen aan de productie van moge-

lijk 10.000 flessen van oogst 2013.
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Bij E&S Zonweringen is alles voorhanden om helemaal 

op maat aan de vragen van de klant tegemoet te komen. 

Kwaliteit, service en een veelzijdig aanbod betekenen 

daarbij ook dat er voor de kleinere beurs tal van 

mogelijkheden zijn. Terrasoverkappingen van topmerk 

Verano zijn later bijvoorbeeld altijd uit te breiden met 

bijpassende voorzieningen voor zonwering, beschutting, 

verlichting of verwarming.

Voor inspiratie en advies op maat is het een aanrader om 

de showroom van E&S aan de Torenallee in Hummelo te 

bezoeken. In de buitenruimte springt direct de prachtige 

overkapping met houten lamellen in het oog. Het is een 

systeem waarmee je exact de gewenste hoeveelheid 

zonlicht en schaduw kunt afstellen. Het is een van de 

voorzieningen die het zomerse gevoel zowel in het 

voorjaar als in het najaar aanzienlijk kunnen verlengen.

In de showroom is een groot assortiment te vinden van 

zonwerende voorzieningen, terrasschermen, markiezen, 

hordeuren, markiezen, raambekleding maar ook van 

besturingsystemen. Sandra Naves en haar team staan 

klaar om waar nodig mee te denken en te adviseren. 

“Het aanbod is veel breder dan de mensen vaak denken. 

Graag komen we bij de klant thuis zodat we precies 

weten wat de wensen zijn en we alles op maat kunnen 

leveren’’, licht ze de werkwijze toe. 

Betrouwbaar

Hoogwaardige producten, service, deskundigheid en 

een persoonlijke benadering; het zijn kwaliteiten die 

E&S al 18 jaar maken tot een stabiel en betrouwbaar 

adres voor alles op het gebied van zonweringen, 

veranda-overkappingen, garagedeuren, rolluiken en 

raamdecoraties. 

Dat heeft tot gevolg dat niet alleen de uitgebreide 

klantenkring (zowel bedrijven als particulieren) maar ook 

de producenten van topmerken het volste vertrouwen 

in de kundigheid en vakmanschap van E&S hebben. 

Dat zie je terug in de kwalifi caties die E&S mag voeren: 

Privilage Dealer van Verano, Home Motion Partner 

van Somfy, Inspiration Dealer van Luxafl ex en voor de 

regio Vakspecialist van Hormann. Lidmaatschap van de 

branchevereniging Romazo betekent dat er aan eisen 

wordt voldaan op het gebied van leveringsvoorwaarden, 

opleidingen, kwaliteitsbeleid en certifi cering. 

Laat de zomer maar komen! Met het brede aanbod producten op het gebied van zonwering en overkapping van 

E&S Zonweringen ligt het comfortabele buitenleven op je eigen terras voor iedereen binnen handbereik. Juist in 

de typisch Nederlandse zomer, met soms een buitje of juist extra veel zonneschijn.

Showroom E&S Zonweringen

Torenallee 8, 6999 DD Hummelo

T: 0314 389393

E: verkoop@zonweringenachterhoek.nl

I: www.zonweringenachterhoek.nl

Comfortabel buitenleven voor

iedereen binnen handbereik

Veelzijdige aanbod E&S Zonweringen biedt altijd een oplossing



Zelfmontage

Zeker in een tijd waarin aankopen via internet steeds 

gewoner wordt is het belangrijk om onderscheidend te 

zijn. “Het is logisch dat eerst naar de prijs van producten 

wordt gekeken’’, zegt Sandra. ,,Maar je moet oppassen, 

vaak wordt vergeten dat dit gestripte prijzen zijn. 

Voordat je kunt genieten van je aankoop is daar van alles 

bijgekomen.’’

Het is voor E&S Zonweringen reden om voor de klant die 

zelf de handen uit de mouwen wil steken, een zelfmon-

tageprijs te bieden.”Met onze kwaliteitsproducten zijn we 

daarmee zeker concurrerend voor internetaanbiedingen. 

Je investeert in een product dat 15 tot 20 jaar meegaat, 

dan is het wel belangrijk dat de kwaliteit goed is. Daar 

doen we ook geen concessies aan! De lagere prijs 

Eigentijdse duurzame tuinelementen

Schanskorven met de jaren mooier

Hoe langer het staat, des te mooier wordt het materiaal. 

Dat zegt Ronald Oortgiesen van Robuust en Tijdloos over 

schanskorf-elementen waarmee hij tuinen en terrassen 

een sfeervolle en eigentijdse uitstraling geeft. Het 

resultaat is robuust en tijdloos, en dat verklaart direct de 

naam voor zijn bedrijf.

Als erkend hovenier komt Ronald in tuinen met terrassen, 

waar goed is nagedacht over aanleg en inrichting, maar 

vervolgens planten in goedkope plastic bakken zijn 

gezet. “Dat haalde het hele beeld naar beneden. Nu is er 

Robuust en tijdloos

Showtuin Torenallee 8 Hummelo

T: 0314-389398  M: 06-48934237  

E: robuustentijdloos@gmail.com

betekent wel dat de montage door onze ervaren mensen 

er niet bij in zit. Wel geldt de normale fabrieksgarantie.’’ 

Webshop

De website van E&S, zonweringachterhoek.nl wordt ook 

uitgebreid met een webshop waar producten van de 

topmerken van E&S ook online kunnen worden besteld. 

Sandra verwacht daarmee extra service te kunnen bieden 

aan de doelgroep die steeds meer online doet. ,,Voor 

service en advies kun je gewoon naar ons toe blijven 

komen, dat verandert echt niet.’’

Bezoek de website zonweringachterhoek.nl ook regelmatig 

voor de laatste acties en aanbiedingen!

een mooie schanskorven rand, afgedekt met recyclede 

kunststof platen.”

Een duurzame en onderhoudsvriendelijke oplossing. Je 

hebt geen last van groene aanslag. De schanskorven 

van thermisch verzinkt staal roesten niet, de Noorse 

hardstenen in de korven krijgen ook geen groene aanslag 

en verkleuren met de jaren naar mooi antraciet. Het gaas 

is van voldoende dikte om te voorkomen dat het op den 

duur gaat uitbollen.

In de showtuin met onder meer zitelementen, een 

doorkijkhaard en muurtjes is een goede indruk te krijgen 

van de mogelijkheden. De elementen (bijvoorbeeld 

bloembakken, schuttingen, hangtafels of muurelementen 

met haard of barbecue) worden exact op maat gemaakt 

en kunnen met elkaar worden verbonden. Daarmee kan 

fl exibel worden ingespeeld op de wensen van de klant.

De showtuin van Robuust en Tijdloos is gevestigd bij 

E&S en in de praktijk is al gebleken dat beide bedrijven 

elkaar aanvullen en versterken. Het is daarmee ook 

een interessante partij voor tuininrichters, die voor 

zowel duurzame tuinelementen van hoge kwaliteit 

als topproducten op het gebied van zonwering en 

overkapping op hetzelfde adres terecht kunnen.

Bron: contact/ Liesbeth Oukes
E&S helpt Philadelphia
aan broodnodige schaduw

De cliënten van Stichting Philadelphia afdeling die wonen in 

vestiging De Zwerfkei in Angerlo kunnen deze zomer extra veel 

genieten van mooi weer. Begin april monteerden vier medewerkers 

van E&S Zonweringen een fl exibele zonwering. Dat maakt het voor 

de cliënten, die weinig buiten de deur kunnen komen, mogelijk om 

vaker van het dakterras op de eerste verdieping gebruik te maken.

Het personeel van de Zwerfkei heeft met acties geld ingezameld 

voor de terraszonwering. Samen met Verano heeft E&S deze Malmö 

fl exibele zonwering voor een scherpe prijs geleverd. De montage 

werd door de E&S monteurs belangeloos gedaan. Zij waren 

daarvoor op hun vrije zaterdag met plezier aan het werk in Angerlo. 

Het dakterras van De Zwerfkei is nu omgetoverd tot ‘De Tuinkamer’.

advertorial



WARENHUIS

Véél winkels onder één dak

Markt 7 • Doesburg • Tel. 0313 - 47 23 13

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

* 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

naar Steef

Dorpsstraat 1

6 9 9 9  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!
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‘Ik steek de barbecue in ieder geval niet aan’                

Naam: Anouk Otten (20)

Woonplaats: De Brou-

werij, Hummelo

Werk/hobby’s: ‘Ik werk 

als fysiotherapeute. Ik 

heb veel hobby’s zoals 

muziek, lezen, dansen en 

zwemmen.’

Barbecue: ‘Als het mooi 

weer is, kan het altijd, 

meestal in het weekend.’

Wie, wat en waar? 

‘Meestal met vrienden 

of familie. Mijn moeder 

koopt vaak het vlees. 

Mijn vader of mijn vriend 

steekt de barbecue aan; ik in ieder geval niet. We eten saté, 

hamburgers, speklappen en varkenslapjes, met daarnaast 

stokbrood en salade. Soms gaan er ook marshmallows op het 

rooster.’ 

‘Eens per jaar een buurtbarbecue’

Naam: Andries (72) en 

Minie (71) Nusselder

Woonplaats: J.D. Penne-

kampweg, Hummelo

Werk/hobby’s: ‘We hel-

pen onze kinderen nog 

regelmatig op de boer-

derij en doen vrijwil-

ligerswerk. Onze hobby’s 

zijn o.a. biljarten, zwem-

men en volksdansen.’

Barbecue: ‘Een keer of 

vier per zomer. En eens 

per jaar een barbecue 

met de hele buurt.’

Wie, wat en waar? ‘Vaak 

kijken we vooraf even naar het weerbericht. Indien nodig 

wordt de lokale buurtsuper nog even bezocht. Andries steekt 

de barbecue altijd aan. We hebben er één met zo’n gasbusje. 

Naast het gebruikelijke vlees vinden wij uien, champignons en 

ronde aardappeltjes altijd lekker.’

Barbecueën: 

Altijd lekker en nooit te weinig?

De zomer komt er weer aan. We gaan er meer op uit en eten bij mooi weer ook vaak buiten. Hoog 

tijd om eens na te vragen of er dan veel gebarbecued wordt. En niet onbelangrijk: wie steekt de 

barbecue aan en wat ligt er op het rooster? 

Tekst: Alice Beek

Foto’s: Rinus G.M. Rabeling

‘Fikkie steken vinden ze allemaal leuk’

Naam: Roy Bremer (39)

Woonplaats: Molen-

weg, Achter-Drempt

Werk/hobby’s: ‘Ik ben 

zelfstandig ondernemer 

en eigenaar van Bremer 

Bouw. Naast mijn gezin 

heb ik kleiduivenschie-

ten als hobby.’

Barbecue: ‘Als wordt 

voldaan aan drie voor-

waarden: zomer, mooi 

weer en weekend.’

Wie, wat en waar? 

‘Meestal met het gezin, 

soms met de buren. Het 

is wel van groot belang dat er een potje bier bij is. Mijn vrouw 

Marion koopt altijd het vlees. Mijn zoon Kris en ik steken de 

barbecue (met kolen) altijd aan. Fikkie steken vinden ze al-

lemaal leuk. Ik trouwens ook.’

‘Met mooi weer en als de wind goed staat’

Naam: 

Eddie Baerends (43)

Woonplaats: Wehl-

sedijk, Eldrik 

Werk/hobby’s: 

‘Samen met mijn vrouw 

Annabel heb ik een 

melkveebedrijf van bo-

vengemiddelde omvang. 

Mijn werk is mijn groot-

ste hobby, daarnaast 

houd ik van muziek.’

Barbecue: ‘Met mooi 

weer en als de wind 

goed staat.’

Wie, wat en waar? ‘De 

kinderen spelen ook graag met vuur. Het vlees laat ik kopen 

door iemand die daar verstand van heeft. Ik steek de barbecue 

meestal zelf aan, wel even goed naar de windrichting kijken, 

anders komen de buren ‘helpen’ en zoeken ze gelijk het lek-

kerste vlees er tussen uit.

Schnitzels, spareribs en hamburgers. Soms gaat er iets vegeta-

risch op het vuur: marshmallows.’
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Café - slijterij
d’n Uutkiek

Dorpsstraat 65 - Angerlo

0313 - 475 091

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

Studio:

Burgemeester Langmanweg 7A

7021 BL Zelhem

erik.hendriksen@oogmerkreclame.nl

www.oogmerkreclame.nl

+31 6 146 253 88

P o r t r e t -  e n  r e c l a m e f o t o g r a f i e

Dames- en Herenkapsalon:

Behandeling volgens afspraak.

Tel: 0575 - 452220

Dorien en medewerksters

Zutphen-Emmerikseweg 6, 7227 DL Toldijk

Openingstijden:

di, do, vr 08.30-12.00 u. en 13.30-17.30 u.

za 08.00-12.00 u. en 13.00-15.00 u.

Ma en wo gesloten
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‘Mijn vader is een topchef: altijd lekker en er is 

nooit te weinig’

Naam: 

Kaily Mullink (18)

Woonplaats: Broek-

straat, 

Hummelo

Werk/hobby’s: ‘Ik 

werk een aantal uren 

bij zorgcentrum Hyn-

dendael. Op zaterdag 

werk ik bij Bakkerij 

Ebbers. Mijn hobby’s 

zijn o.a. voetbal en 

vooral schik maken.’

Barbecue: ‘Als het 

mooi weer is. Het 

liefst buiten op de 

vlonder.’

Wie, wat en waar? 

‘Meestal met vrien-

den en familie. Vaak zijn spontane acties, als iedereen zelf wat 

meeneemt, het leukst. Mijn moeder Dianne koopt meestal het 

vlees. Het aansteken doet mijn vader Sjaak. We noemen hem 

een topchef: het is altijd lekker en er is nooit te weinig. Er gaat 

van alles op de barbecue. Frikadellen doen het goed bij ons.’

‘We zijn geen vleesmensen, vis heeft onze 

voorkeur’ 

Naam: 

Alice Bredenbeek 

(46)

Woonplaats: Tol-

straat, Hummelo

Werk/hobby’s: ‘Ik 

ben administratief 

medewerkster. Sinds 

kort run ik samen 

met mijn man Loek 

een Bed & Breakfast 

aan de Tolstraat. We 

zitten op de grens 

van Hummelo en 

Achter-Drempt. Het 

is nog net Hummelo. 

Als hobby’s heb ik koken, fietsen en sporten.’

Barbecue: ‘Eerlijk gezegd niet vaak. We zijn pas verhuisd en 

hebben nu een buitenkeuken. Ik denk dat we nu wel vaker 

buiten gaan eten.’

Wie, wat en waar? ‘Meestal barbecueën we met mijn zus en 

haar gezin. Ik koop het vlees samen met de andere bood-

schappen. We hebben een barbecue op elektriciteit. Iedereen 

wil de stekker wel even in het stopcontact doen. We zijn geen 

vleesmensen, vis heeft onze voorkeur. Een salade en gebakken 

rijst maken de maaltijd compleet.’

‘Alleen met vlees van de slager’

Naam: 

Menno Meester (43)

Woonplaats: Van 

Schuylenburgweg, 

Hoog-Keppel

Werk/hobby’s: ‘Ik ben 

commercieel direc-

teur bij Coffee Fresh 

Westhoff in Drempt en 

Coffee Fresh Veda in 

Enschede. Ook ben ik 

werkzaam bij de Poli-

tie Oost-Nederland en 

zit ik in de dorpsraad 

Keppel-Eldrik. Ik doe 

aan fitness en jiujitsu.

Barbecue: ‘Met een verjaardag of feestje met mooi weer. Extra 

gezellig omdat je dan vaak meerdere mensen spreekt.’

Wie, wat en waar? ‘Vaak met familie en/of vrienden. Ik koop 

het vlees niet in een supermarkt, maar bij een echte slager. 

Dit proef je in smaak en kwaliteit. Ik steek zelf de barbecue 

op kolen aan. Als je het goed doet, moet de barbecue toch 

eerst even branden voordat je het vlees goed kan bereiden. 

Gemarineerde biefstukjes, hamburgers en natuurlijk worstjes 

voor de kinderen.’

‘Lekker veel sla, stokbrood en kruidenboter 

erbij’

Naam: 

José Baars (55)

Woonplaats: Ds. de 

Graaffweg, 

Voor-Drempt

Werk/hobby’s: 

‘Mijn tuin is mijn 

grootste hobby. We 

hebben een grote 

bloementuin achter 

het huis en hebben 

ook een volkstuin 

in Doesburg. Verder 

fiets ik graag.’

Barbecue: ’s Zomers 

leven we meer 

buiten, samen met 

onze hond Joep.’

Wie, wat en waar? 

‘Met mooi weer eten we bijna nooit binnen. Als het even kan, 

eten we elke dag buiten. Voor een barbecue doen we samen 

de boodschappen en kopen samen het vlees. Sla, komkom-

mer en stokbrood horen er natuurlijk bij. Mijn man Theo steekt 

altijd de barbecue aan. We eten karbonades, spareribs, braad-

worstjes en speklappen. We proberen ook wel eens een nieuw 

stukje vlees van de slager.’

De Hessencombinatie | juni 2013 71



    

                                                                                   

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

Brasserie & 
Restaurant

Doesburg

Gezellig tapas eten in onze brasserie of op ons terras aan de IJsselpromenade
vanaf € 14,50

Of kom genieten van de heerlijke (streek)gerechten van onze menukaart.

De brasserie en het terras zijn dagelijks geopend vanaf 9.00 uur en het restaurant vanaf 12.00 uur. 

Ook voor gezelschappen zijn wij het juiste adres, of het nu gaat om een gezellige borrel 

of een sfeervol diner. 

Nieuwbouw   Verbouw   Onderhoud   Renovatie/Restauratie

www.bouwbedrijf-jolink.nl     tel: 0314-381309

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

oog voor detail

Designed around you.

2 0 1 3

Leigraafseweg 33 F 

6983 BR  Doesburg

info@xycleservice.nl

T 0313 - 41 27 27

F 0313 - 45 09 99

www.xycleservice.nl

Fantastisch fi etsen

Fietsen is goed voor lichaam en geest. Hoe prettiger u fi etst, des te beter het eff ect. 

Door de mooie designs, slimme techniek en verrassende details zien de fi etsen er 

niet alleen fantastisch uit, ze lopen ook heerlijk licht en lopen voorop op het gebied 

van veiligheid, kwaliteit en comfort. Wij helpen u graag bij het adviseren 

welk model en welke opties het beste bij u passen.
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Wellicht hebben jullie er al iets van vernomen; ons land is 

sinds afgelopen zomer een drankje rijker en dat drankje komt 

uit Hummelo. Hoe zo’n klein dorpje zich op de kaart kan 

zetten met o.a. tuinarchitectuur, spitsen van het Nederlands 

elftal, traplopers, kreeftensoep en festivaldirectrices, dat is 

geen sinecure. En dan hebben we het nog niet eens over het 

muzikantengehalte; het is een pittige opgave om in Hummelo 

iemand te vinden die niet verdienstelijk muziek maakt. Hum-

melo is met al die bands het Volendam van de Achterhoek! 

Als Nederland ‘s ochtends wakker wordt, krijgt het op 3FM het 

weerbericht uit Hummelo voorgeschoteld. Een exportproduct 

waar we weinig aan verdienen, maar toch. Michiel Romeyn 

van Jiskefet vroeg zich al af wat ze in dat kleine Gallische 

dorpje door de boerenkool doen. Rare gasten, die Hummelo-

ers, haha!

En nu kunnen we dan Nozem Oil aan dit illustere rijtje Hum-

melose exportproducten toevoegen. Hoe dit drankje is 

ontstaan en op de markt is gekomen is leuk om even uit te 

leggen. Een van de sponsors van de Zwarte Cross zegde de sa-

menwerking op. Vanwege de crisis moest ook hij de broekriem 

wat aanhalen. Maar juist daardoor gingen we ons geluk ook 

beproeven in een andere branche, we zagen het juist als een 

kans! 

Een Achterhoeker 

gaat niet klagen over 

tegenslag of zoals 

Wimken van Diene 

met zijn legendarische 

antwoord kwam op de 

vraag ‘Wat doe jij als je 

door iemand neerge-

slagen wordt Willem?’ 

‘Dan stoa’k weer op’. En zo is ‘t maar net. Als een samenwer-

king erop zit, dan gaan we wat anders doen. In dit geval 

besloten we vorig jaar zelf een drankje op de markt te gaan 

brengen. Waarom niet? Er kwam meer bij kijken dan je als leek 

verwacht, maar het was me dan toch leuk! Met enthousiaste 

collega’s van de Feestfabriek stelden we wat commissies sa-

men: voor de smaak, voor de naam, voor de verpakking, voor 

het logo, voor de promo, voor de commercie, voor de rechten, 

voor de administratie, voor de merchandising, etc. Voor de 

verpakking kozen we voor een oliefl es, dus moest er een 

speciale mal ontworpen worden. Voor het logo gingen Japh en 

Cohen lekker aan het tekenen en de naam Nozem werd in een 

brainstorm geopperd door een andere Hummeloër, 

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
Nozem oil

Little Angus, oftewel M. ten Zijthoff . Goed idee dus! De smaak-

commissie was een geweldige belevenis. We begonnen 

helemaal blanco. Wat leek ons lekker? En dan iets dat nog niet 

bestond natuurlijk. Iets met citrus? Iets met kruiden? We beslo-

ten eerst een retro-achtige stijl te verzinnen: iets met motoren, 

muziek en de jaren 60-stijl. We voegden olie toe als een stoer 

racemerk en we verzonnen een slogan. Het werd: Nozem Oil, 

smerig lekker! Nu moest de smaak natuurlijk ook een beetje 

stoer worden, dus we besloten de kruiden over te laten aan 

types als Klazien uit Zalk en Berendien uit Wisp. We gingen 

een alcoholische energiedrank maken. Het is altijd mooi als 

je passie voor je werk hebt, dus het kwam goed uit dat we als 

Hummeloërs heel erg van alcohol en energie houden. Dat we 

zelf al jaren Nozemtochten voor de hobby organiseren met 

oude Kreidlers en Zundapps en lange leren jassen; dat past er 

precies bij.

Toen gingen we proeven en mengen: beetje meer of minder 

suiker en citroensap. Dat was supercool! Ons kantoor leek wel 

een laboratorium. Uitspugen, zoals een wijnproever dat doet, 

deden we niet zodat we regelmatig halfdronken achter ons 

bureau zaten. We hadden besloten er chilipepers aan toe te 

voegen, voor de extra power. Het moest natuurlijk wel een 

uniek drankje worden. In het begin hadden we alleen zoveel 

peper dat de vlammen ons uit de oren sloegen. Toen de smaak 

was goedgekeurd, vroegen we een off erte aan om een veel-

voud aan fl esjes te laten maken met exact dezelfde samenstel-

ling als ons goedgekeurde gifbrouwsel. Dat kon. Alleen een 

klein aantal werd wel heel duur per stuk, dus we besloten een 

oplage te bestellen die zo groot was dat we de fl esjes per stuk 

bijna voor niks kregen:150.000 stuks. Mocht het niet gaan 

lopen dan betekende het wel dat we per persoon tot ons 65e 

tien fl esjes per dag op moesten drinken om door die voorraad 

heen te komen. 

Nozem Oil nam het sponsorschap over van de afgehaakte 

sponsor en met de sprong over het Hoofdpodium, powered 

by Nozem Oil, kreeg ons drankje helemaal een goeie kick-off ! 

Een andere sponsor, Monster Energy, trok de handen af van 

deze stunt. Geen stuntman ter wereld was volgens de Ame-

rikanen in staat om zoiets belachelijks te doen. Vaak bu-j te 

bang, dachten we en loofden 10.000 euro uit aan degene die 

met een motor over het podium wilde springen. Binnen een 

week hadden we iemand die het wilde en kon. Dat laatste was 

niet onbelangrijk om-

dat we ook honderden 

aanmeldingen kregen 

van de grootste gekken, 

meestal als gevolg van 

chronisch geldgebrek. 

Toen de stuntman van-

wege de wind niet kon 

testen en bij zijn eerste 

sprong crashte, was het 

wel even billenknijpen. Niet alleen een succesvolle introductie 

van ons stoere drankje leek in rook op te gaan, ook het festival 

daaromheen hing even aan een zijden draadje. Maar toen 

de stunt goed ging, was het fantastisch mooi. Daarna gingen 

de beelden de hele wereld over, niet slecht voor een pittig 

citroensapje uut Hummel. 

Inmiddels is Nozem Oil landelijk verkrijgbaar en krijgt het 

steeds meer bekendheid. De winstgevendheid is nog gering, 

maar dat ze tot in de Randstad nu aan de Nozem zijn, dat 

hebben die boerenlullen uit Hummelo toch maar mooi gefl ikt! 

Op naar de volgende uitdaging: Nozem volop verkrijgbaar op 

heel Nova Zembla. Geloof maar dat zo’n steenkouwe Nozem 

daar smerig lekker smaakt!

Foto: Wim van Hof
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JC.NL

Jeans Centre 

schenkt cadeaubonnen aan 

vrijwilligers HC’03
Vrijwilligers zijn van onmisbare waarde voor organisaties en verenigingen in onze 
samenleving. Daarom schenkt Paul Winterink uit Laag-Keppel zestig cadeaubonnen 
aan vrijwilligers van HC’03. 

Paul Winterink is voormalig eigenaar van Jeans Centre, 

een landelijke keten met kleding voor kinderen, vrouwen 

en mannen. De in Laag-Keppel woonachtige Winterink 

is een groot fan van De Hessencombinatie, dit glossy 

magazine dat door vrijwilligers wordt gemaakt en 

verspreid in de voormalige gemeente Hummelo en 

Keppel. ‘Ik stel zestig cadeaubonnen ter waarde van 50 

euro per stuk beschikbaar aan vrijwilligers van HC’03. 

Dit vanwege hun inzet en bijdrage aan de vereniging. 

Als oud-eigenaar heb ik nog banden met Jeans Centre 

en kwam ik tot dit idee. De vrijwilligers zijn een heel 

belangrijke pijler voor de vereniging en samen willen ze 

er een club van maken die presteert, maar waarbij het 

gezellige en sociale karakter niet verloren gaat. HC’03 is 

in alle opzichten een sportieve vereniging en wordt door 

veel mensen gedragen. Denk alleen al aan de succesvolle 

loterij. Dus verzilver de cadeaubon bij Jeans Centre bij jou 

in de buurt.’ Jeans Centre telt meer dan honderd winkels 

in Nederland en België. In Oost-Gelderland heeft Jeans 

Centre een vestiging in Doetinchem (Hamburgerstraat 

1-3), Zevenaar (Marktstraat 16) en Zutphen (Beukerstraat 

3). Daarnaast heeft Jeans Centre twee winkels in Arnhem, 

in de Koningstraat 82 en Kronenburgpassage 41. Ook in 

Winterswijk is er een Jeans Centre (Misterstraat 13). 

Contactgegevens   Jeans Centre  •  Vimmerik 12  •  5253 CB Nieuwkuijk
T: (073) 5130155  •  E: info@jeanscentre.nl  •  W: webshop@jeanscentre.nl

advertorial

Jeans Centre



Bankieren van hart tot hart. Rabobank Graafschap-Midden

Samen brengen
we onze regio
in beweging.

Het klopt.

Rabobank Graafschap-Midden is actief in de regio. Wij ondersteunen een 

aaneenschakeling van sportieve, culturele en maatschappelijke activiteiten. 

Samen met regionale verenigingen en stichtingen maken we ons sterk voor onze regio.  

www.bankierenvanharttothart.nl
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B.V.

Een Varia vol feest en feestelijkheid 

Samenstelling: Josée Postmaa

Foto’s: Harold Pelgrom, Reinette van Lennep, 

Feestfabriek AKG  en Gerrit Eskes

Vive la France 

Wie cultuur wil opsnuiven en naar mooie feesten wil gaan, kan komende tijd zijn hart ophalen in Hummelo. Op 8 juni kunnen genodig-

den de 22e editie van Pontificaal beleven. In juli organiseren Hummelose ondernemers ‘Vive la France’, een Franse week met culturele 

activiteiten in het centrum van het dorp. In augustus is er het openluchtspel dat het publiek meeneemt naar het Hummelo van vroeger 

– ditmaal de jaren 70. En voordat 8 september de Hummelse Kermis met al haar tradities losbarst, kan aan dit lijstje met evenementen 

zelfs een nieuw festival worden toegevoegd: Mañana Mañana, bij ‘de Viever’ op Landgoed Enghuizen. Later in het jaar – dan is het 

inmiddels alweer november – hebben we een honderdjarige die een feestje viert.

Hummelo staat aan de vooravond van behoorlijke veranderingen in het dorp. 

Na de openstelling van de nieuwe rondweg eind juli, gaat de Dorpsstraat rich-

ting Zutphen dicht. Er is veel gestreden om de Dorpsstraat in twee richtingen 

open te houden, maar die strijd is niet gewonnen. Het is nu tijd om niet langer 

terug te kijken, maar vooruit. De herinrichting van de Dorpsstraat heeft zowel 

ondernemers als inwoners ook nieuwe kansen te bieden. Hummelo vitaal 

houden en als mooi en aantrekkelijk dorp naar buiten treden is daarbij het 

uitgangspunt. 

Met de presentatie van Vive la France als een eerste evenement gaat dat nu 

gebeuren. Een aantal ondernemers en enthousiaste dorpelingen heeft dit 

groots aangepakt. Van 11 t/m 14 juli komt het centrum van Hummelo zowel 

qua aankleding als programmering in geheel Franse sferen. Op liefst vijf loca-

ties in de Dorpsstraat, gelegen  tussen de Greffelinkallee en de Zutphenseweg, 

valt  er te genieten van verrassende activiteiten en optredens, en ook een Tour 

d’Hummelo ontbreekt niet. Eind juni zal een uitgebreid programmaboekje 

verkrijgbaar zijn en op de vernieuwde website: www.hummelo.nl zijn alle voor-

bereidingen en nieuwtjes te volgen.

Terugkijken is niet gebruikelijk in De Hessencombinatie. Dat is voorbehouden aan artikelen in de rubriek ‘Groeten uit …’ of bij een 

specifiek historisch onderwerp. Maar aangezien het eerste elftal van HC’03 na een aantal seizoenen ‘net niet’ op 28 april jl. een 

welverdiende promotie naar de derde klasse wist binnen te halen, maken we graag een uitzondering. Na op eigen veld directe 

concurrent RKPSC met 2-0 te hebben verslagen, volgde de ontlading en werd tot in de kleine uurtjes feestgevierd!
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Mañana Mañana  
Dit nieuwe festival, georganiseerd door de Feestfabriek AKG, 

wordt inmiddels al het relaxte broertje van de Zwarte Cross 

genoemd. Toch kun je deze twee feesten niet met elkaar 

vergelijken. Mañana Mañana heeft een kleinschalige opzet 

met veel theater, akoestische muziek en respect voor de na-

tuur. De kinderen kunnen lekker hutten bouwen en er hangen 

schommels in de bomen. Picknicken in het gras met tapas en 

een wijntje hoort daar natuurlijk ook bij. Bij de catering wordt 

vooral gekozen voor biologische- en streekproducten.

Levensgenieters, muziekliefhebbers en bourgondische types... 

eigenlijk iedereen zal  zich door Mañana Mañana aangespro-

ken voelen. De organisatie hoopt dat de inwoners van Hum-

melo en omgeving dat gaan ervaren en dat het voelt als een 

‘eigen’ festival. 

Het tweedaagse festival is kleinschalig: een kleine camping 

biedt plaats aan 1250 personen. Daar komen nog dagbezoe-

kers bij. Lange wachtrijen en met z’n allen op een kluitje staan 

passen niet bij een relaxed festival, dus de opzet is heel ruim 

gedaan met vijf podia en een programma aan en op het water.

Een festival in een natuurgebied, geeft dat geen overlast? Die 

bedenking zal wellicht opkomen en is door de organisatie 

zeker meegewogen. Uit de kleine geluidsinstallaties op het 

festival klinkt vooral akoestische muziek. Verder geeft de 

Feestfabriek aan zo goed mogelijk rekening te houden met 

flora en fauna. Bij de bouw van podia en andere faciliteiten 

wordt  zo veel mogelijk gekozen voor natuurlijke opbouwma-

terialen.

Hebt u er zin in gekregen? Op de site www.mananamanana.eu 

is alle nadere info te vinden over programmering en het bestel-

len van tickets.

Niemand minder dan – toen nog – koningin Beatrix kwam in 

maart jl. naar Toldijk ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan 

van de vereniging Plattelands Jongeren Gelderland (PJG). 

De PJG, het overkoepelend orgaan, was weliswaar de eerste 

plattelandsjongerenvereniging die het 100-jarig bestaan 

vierde, maar ook Jong Gelre Hummelo en Keppel als plaatse-

lijke vereniging heeft die respectabele leeftijd bereikt. Haar 

voorloper, de O.B.O.G. (Oudleerlingen Bond Oost-Gelderland) 

werd in 1913 opgericht. In 1915 werd deze naam omgezet in 

B.O.G. (Bond van Oudleerlingen Landbouwonderwijs  Oost-

Gelderland). Later volgde een fusie tussen de B.O.G. en de 

Jong Gelre Hummelo en Keppel 100 jaar
Een uitnodiging en een oproep 

B.O.L.H. (Bond van oud-leerlingen van het Landbouwhuishou-

donderwijs). De naam Jong Gelre wordt sinds 1964  gedragen. 

Als plattelandsjongeren kennis uitwisselen en samen activi-

teiten doen is door alle jaren heen de doelstelling gebleven. 

Het jaarlijks organiseren van de Avondvierdaagse Hummelo is 

daar een bekend en aansprekend voorbeeld van.

Op 16 november a.s. zal met een groot reüniefeest en een 

tentoonstelling in De Gouden Karper het 100-jarige bestaan 

worden gevierd. Een commissie met daarin ook enkele oud-

bestuursleden is dit aan het voorbereiden. Voor de expositie 

‘100 jaar Jong-Gelre Hummelo en Keppel’ wordt  daarbij de 

hulp van (oud-)leden gevraagd in de vorm van het beschik-

baar stellen van foto’s, krantenknipsels, affiches, voorwerpen 

die de geschiedenis illustreren en verhalen op schrift of als 

film- of videomateriaal. Op de website: www.jonggelrehenk.nl 

is daarover de nodige informatie te vinden. En uiteraard vindt 

u daar het laatste nieuws én een feestelijke vooruitblik.  

Koninklijk bezoek zal op 16 november in Hummelo waar-

schijnlijk uitblijven, maar mensen met een Jong Gelre-verle-

den kunnen zich wel gaan verheugen op een verrassend en 

vrolijk weerzien met andere oud-leden, een ontmoeting met 

de huidige leden en een mooie terugblik op 100 jaar historie. 

Hoe meer zielen hoe meer vreugde, dus zeg het voort!
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• installatie

• bouwkundig

• tegelwerk

• kitwerk

• plafonds

• stucwerk

Biermanshof  3 • 6996 AN Drempt

Bel of  mail voor een afspraak
Tel.: 06-39885305
info@harmsentegelwerk.nlwww.harmsentegelwerk.nl

t e g e l w e r k  &  b a d k a m e r b o u w

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

• de beste en voordeligste van Nederland •

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

Zomerweg 21, 6996 DP Drempt, Tel.: 0313 - 472 722

Internet: www.seegersdrempt.nl / E-mail: info@seegersdrempt.nl

C. SEEGERS

Rijwielen

Skelters

Electrofietsen v/a € 1299,-

Trampoline’s
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Activiteitenkalender
juni t/m september 2013

Aanvullingen en wijzigingen kunnen worden doorgegeven via het e-mailadres 

watisertedoenindhk@live.nl. 

Voor het septembernummer van De Hessencombinatie kan dit uiterlijk tot 9 augustus a.s.

juni 2013

vr 7 Voorinschrijving Avondvierdaagse Hummelo, FF naar  

 Steef, 18.00-20.00 uur

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

 Freedance, stijldansavond voor dansparen, 

 Dorpshuis Drempt,  20.00 uur

9 t/m 15  Collecteweek Nederlandse Rode Kruis 

ma 10  t/m vr 14 

 Avondvierdaagse, vertrek alle dagen vanaf Dorpsstraat 1 

 te Hummelo

wo 12 Rondleiding en wijnproeverij ‘t Heekenbroek, 

 Achter-Drempt, 15.00 uur

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

do 20 Workshop Zenmeditatie-Qigong, ‘t Heekenbroek 

 Achter-Drempt, 20.00-22.00 uur 

za 22 Rondleiding en wijnproeverij ‘t Heekenbroek, 

 Achter-Drempt, 15.00 uur

 Harmony Circle-bijeenkomst voor vrouwen in dorpshuis  

 De Ruimte, naast de Dorpskerk in Hummelo, 15.00 uur

za 22 en zo 23

 Zomerfeest met o.a. beachvolleybaltoernooi rond het 

 Dorpshuis in Voor-Drempt

di 25 Sportdag groepen 5 t/m 8 basisscholen DHK, in en rond  

 Hessenbad en Hessenhal, Hoog-Keppel, 9.00-15.00 uur 

do 27 Fietstocht voor 50-plussers, afstand 25-30 km. Start  

 vanaf Burg. Van Panhuysbrink Hoog-Keppel, 14.00 uur

za 29 Kookworkshop, De smaak van de zomer, Thee of ’t Ander, 

 Laag-Keppel, 14.00-16.30 uur

 Musical Aïda door Together on Stage, organisator 

 Evenementen commissie Hummelo, De Gouden Karper,  

 20.00 uur

zo 30 Freedance, stijldansavond voor dansparen, Dorpshuis  

 Drempt, 20.00 uur

juli 2013

ma 1  Muziekvereniging Olden-Keppel, buitenconcert in de  

 Olmiuslaan te Laag-Keppel, 19.30 uur

do 11 t/m zo 14 

 Vive la France, Franse dagen in het centrum van 

 Hummelo

vr 12 Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, 

 Oldenkeppel  en Hummelo, Pastoriezaal Voor-Drempt,

 10.00-12.00 uur

 zo 14 Optreden van La Diva Commedia (Pieternel van 

 Amelsvoort), locatie nabij De Gouden Karper te 

 Hummelo, 14.00 uur

 Freedance, stijldansavond voor dansparen, 

 Dorpshuis Drempt,  20.00 uur

do 25 Fietstocht voor 50-plussers, afstand 25-30 km. 

 Start vanaf Burg. Van Panhuysbrink Hoog-Keppel, 

 14.00 uur

vr 26 Jaarlijks tuinfeest voor senioren bij zorgcentrum 

 Hyndendael te Hummelo, 14.30-16.30 uur

za 27 en zo 28 

 Jaarlijkse hobby- en rommelmarkt & fancy fair, camping 

 Zwarte Schaar,  Eekstraat 19, Doesburg

augustus 2013

vr 9  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, 

 Oldenkeppel en Hummelo, Kerkhuis Hoog-Keppel, 

 10.00-12.00 uur

 Stichting Welzijn DHK, barbecue voor senioren van 55+,  

 tuin Van Panhuysbrink 1E, Hoog-Keppel, 17.30-20.00 uur

vr 16, za 17, wo 21, vr 23, za 24 en evt. zo 25  

 Openluchtspel in Hummelo

za 17 Concours hippique Rijvereniging Hummelo, dressuur en  

 springen voor paarden, terrein ter hoogte van 

 Horstweg 2, 9.00-16.00 uur 

zo 18 Concours hippique Rijvereniging Hummelo, dressuur en 

 springenvoor pony’s, locatie zie 17 aug, 9.00-16.00 uur

zo 25 13e Keppeltoertocht voor oldtimer tractoren, vertrek 

 vanaf  Burg. Vrijlandweg bij de Rijksweg 

 Hoog-Keppel, 10.30 uur 

 Open dag met kunstmarkt, Wijnboerderij ‘t Heekenbroek,  

 Achter-Drempt, 11.00-17.00 uur

zo 25 t/m za 31

 Volksfeest Keppel en Eldrik

do 29 Fietstocht voor 50-plussers, afstand 25-30 km. Start vanaf 

 Burg. Van Panhuysbrink Hoog-Keppel, 14.00 uur

za 31 Mañana, Mañana, muziek- en theaterfestival op landgoed 

 Enghuizen, aanvang 13.00 uur, doorlopend t/m zo 1 sept

september 2013

zo 1 Mañana Mañana, muziek- en theaterfestival op landgoed 

 Enghuizen

za 7 op zo 8

 Jongerenactie Nacht zonder Dak, Broekstraat 37, 

 Hummelo

za 7 en zo 8 

 Opentuinenweekend in Drempt, Hummelo en Keppel

zo 8 Openluchtuitvoering van Shakespeare’s ‘As You Like It’, 

 park kasteel  Keppel, aanvang 14.00 uur, park open 12.00 uur
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Activiteitenkalender
september t/m december 2013

zo 8 Freedance, stijldansavond voor dansparen, 

 Dorpshuis Drempt, 20.00 uur

zo 8 t/m wo 11 

 Hummelse Kermis

wo 11 Rondleiding en wijnproeverij ‘t Heekenbroek, Achter-

 Drempt, 15.00 uur

vr 13 Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, 

 Oldenkeppel en Hummelo, Pastoriezaal Voor-Drempt, 

 10.00-12.00 uur

za 14 en zo15 

 Open Monumentendagen met het thema Macht 

 en Pracht

zo 15 Open dag Keppelse Golfclub, 13.00-16.30 uur

zo 15 en ma 16  

 Dremptse Kermis

di 17 Vrouwen van Nu, avond met modeshow, ook voor 

 niet-leden De Gouden Karper, 19.45 uur

do 19 Dameskrans Hummelo, opening seizoen, dorpshuis 

 De Ruimte, 14.00-16.00 uur

zo 22 Hummelse Markt, parkeerplaats bij FF naar Steef en langs

 de Van Heeckerenweg, 10.00-16.00 uur

do 26 Fietstocht voor 50-plussers, afstand 25-30 km. Start vanaf 

 Burg. Van Panhuysbrink Hoog-Keppel, 14.00 uur

vr 27 Verjaarsvisite 75+, Prot. Gem. Drempt en Oldenkeppel, 

 Pastoriezaal Voor-Drempt, 14.00-16.00 uur

za 28 Receptie EHBO-vereniging Drempt i.v.m. 60-jarig bestaan, 

 Dorpshuis Drempt, 14.30-16.30 uur

zo 29 Freedance, stijldansavond voor dansparen, Dorpshuis 

 Drempt, 20.00 uur

oktober 2013

di 1 en wo 2 

 Vrouwen van Nu, schilderworkshop, Zutphenseweg 9, 

 Hummelo

do 3 Vrouwen van Nu, excursie naar Bronbeek te Arnhem, 

 13.00 uur

za 5 Kookworkshop, De smaak van het  najaar, Thee of ’t 

 Ander, Laag-Keppel, 14.00-16.30 uur

vr 11 Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, 

 Oldenkeppel en Hummelo, Kerkhuis Hoog-Keppel, 

 10.00-12.00 uur

za 12 VAT’84, georganiseerd door de evenementencommissie 

 Hummelo bij FF naar Steef

zo 13 Freedance, stijldansavond voor dansparen, 

 Dorpshuis Drempt, 20.00 uur

wo 16 Vrouwen van Nu, lezing over de rechtbank, 

 FF naar Steef, 19.45 uur

do 17 Bijeenkomst Dameskrans Hummelo, dorpshuis 

 De Ruimte, 14.00-16.00 uur

di 22 Vrouwen van Nu, bezoek aan de rechtbank te Zutphen, 

 9.00 uur

za 26 Rondleiding en wijnproeverij ‘t Heekenbroek, 

 Achter-Drempt, 15.00 uur

zo 27 Freedance, stijldansavond voor dansparen, 

 Dorpshuis Drempt, 20.00 uur

november 2013

vr 1 en za 2 

 Toneeluitvoering Zanglust met ‘Bajes Bonje’, Dorpshuis

  Voor-Drempt, 20.00 uur

zo 3 Jubileumshow van de 75-jarige gymnastiekvereniging 

 De Sperwer, Hessenhal, 14.00 uur

do 7 Workshop Zenmeditatie-Qigong, ‘t Heekenbroek Achter-

 Drempt, 20.00-22.00 uur 

vr 8 Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, 

 Oldenkeppel en Hummelo, Pastoriezaal Voor-Drempt,

 10.00-12.00 uur

zo 10 Freedance, stijldansavond voor dansparen, 

 Dorpshuis Drempt, 20.00 uur

za 16 Jubileumfeest van het 100-jarige Jong Gelre, afd. 

 Hummelo en Keppel bij De Gouden Karper, Hummelo

zo 17  ‘Laat je verrassen rond de Keppels’, IVN-wandeling van 

 4 km, vertrek vanuit Laag-Keppel, 11.00 uur

di 19 Vrouwen van Nu, lezing over Godfried Bomans, zaal 

 De Gouden Karper, 19.45 uur

do 21 Bijeenkomst Dameskrans Hummelo, dorpshuis 

 De Ruimte, 14.00-16.00 uur

za 23 Intocht Sinterklaas bij de brug in Laag-Keppel, 14.30 uur 

 Rondleiding en wijnproeverij ‘t Heekenbroek, 

 Achter-Drempt, 15.00 uur

zo 24 Freedance, stijldansavond voor dansparen, 

 Dorpshuis Drempt, 20.00 uur

do 28 Vrouwen van Nu, kerstversieringen maken

vr 29 Vesper in de St. Joriskerk te Voor-Drempt, 19.30-20.00 uur

za 30 Najaarsuitvoering 90-jarige muziekvereniging 

 Olden-Keppel, Dorpshuis in Voor-Drempt, 19.30 uur

december 2013

vr 6 Vesper in de St. Joriskerk te Voor-Drempt, 19.30-20.00 uur

zo 8 Freedance, stijldansavond voor dansparen, 

 Dorpshuis Drempt, 20.00 uur

do 12 Kerstmiddag Dameskrans Hummelo, dorpshuis 

 De Ruimte

vr 13 Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Olden-

 keppel en Hummelo, Kerkhuis Hoog-Keppel, 10.00-12.00 uur

 Vesper in de St. Joriskerk te Voor-Drempt, 19.30-20.00 uur

zo 15 Kerstsamenzang m.m.v. de Dremptse zangkoren en 

 muziek-vereniging Olden-Keppel, St. Joriskerk, 

 Voor-Drempt, 20.00 uur

do 19 Vrouwen van Nu, kerstviering, zaal 

 De Gouden Karper, 19.45 uur

vr 20 Vesper in de St. Joriskerk te Voor-Drempt, 19.30-20.00 uur

zo 22 Freedance, stijldansavond voor dansparen, 

 Dorpshuis Drempt, 20.00 uur
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DremptDICHTERIJ
DAN U DENKT!

Apeldoorn
± 30 min

Arnhem
± 20 min

Doetinchem
± 10 min

Zutphen
± 20 min
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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:

B.V.
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