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Onze economie zit in een dip. Om deze uit het slop te trekken is meer 

nodig dan alleen een daadkrachtige regering. Aan vele knoppen 

moet worden gedraaid om bedrijven weer te laten fl oreren en te 

renderen. We zitten namelijk volgens de heren en dames journaallezers 

al een tijdje in een neerwaartse spiraal, recessie genaamd. En zo’n 

economische recessie is niet alleen een tekort aan munten en biljetten, 

maar heeft vooral te maken met consumentenvertrouwen, zeg 

maar het mentale aspect. De economie moet dus op de sofa van de 

psychiater. 

In onze omgeving houden mensen meer van psychologie van de koude 

grond, oftewel het nuttigen van een stoere cocktail van nuchterheid 

en een voetjes-op-de-grondhouding, aangevuld met een fl inke scheut 

positief denken. En het is bekend dat een positieve houding zorgt voor 

meer opgewektheid, meer energie en meer vriendelijke gezichten. 

Zowel bij consument als producent.

Wat die positieve houding betreft zit het wel snor bij ondernemers 

in Drempt, Hummelo en Keppel. Uit een enquête onder lokale 

ondernemers blijkt dat in onze directe omgeving de economische 

tegenwind minder guur is dan elders in het land. Of is hier 

sprake van een leugentje voor bestwil? Hoe dan ook, de lokale 

ondernemersvoorman Frans Janssen laat in een artikel in deze uitgave 

weten dat het spannende tijden zijn voor ondernemers. Tijden waarin 

we de handen ineen moeten slaan en moeten blijven zoeken naar 

meer vormen van samenwerking. Hij noemt daarbij de lokale overheid, 

banken en ondernemers om samen tot een fl orerende bedrijfscultuur 

te komen. Maar de belangrijkste sleutel heeft wellicht de consument 

zelf in handen. De koopstroomafvloeiing vanuit ons gebied naar de 

omliggende plaatsen Doetinchem, Wehl en Doesburg neemt toe, 

terwijl veel producten en diensten om de hoek verkrijgbaar zijn. De 

consument denkt de laatste decennia steeds meer globaal, mede 

aangewakkerd door het ontsluiten van meer informatie via internet.

Men vergeet daarbij soms de winkels en bedrijven uit de eigen 

omgeving. Die samenwerking tussen ondernemers en inwoners zou 

een doel op zich moeten zijn. Inwoners moeten zich meer bewust 

worden van hun rol als consument en buurtbewoner en zich bewust 

zijn van het lokale aanbod van winkels en bedrijven en het belang 

daarvan. Bedrijven op hun beurt moeten beter zichtbaar worden voor 

die lokale consument. Pas dan kunnen we de uitspraak ‘think global, buy 

local’ met volle toewijding naleven.
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WIJ RUIMEN OP!DIVERSE SHOWROOMARTIKELEN MET  50 % KORTING

WWW.GOTINKINSTALLATIE.NL

GOTINK INSTALLATIE

Molenenk 6

7255 AX Hengelo (Gld.)

T  0575 - 46 52 58

F  0575 - 46 01 81

E  info@gotinkinstallatie.nl

Gotink beschikt over een prachtige 

showroom waar u zich uitstekend kunt laten 

voorlichten. Als totaalinstallateur kunnen we 

u daarnaast helpen bij de complete inrichting 

van uw badkamer. Naar ùw wensen: van 

schetsontwerp tot montage.

Bollenplanttijd!
Bestel bloembollen bij De Warande

www.sterkebollen.nl
Ruim aanbod verwilderingsbollen en stinzenplanten
Kievitsbloem, Krokus, Winterakoniet, Hondstand, 

De Warande, kwekerij en showtuin, Laag-Keppel

Narcis, Blauw druifje, Sneeuwklokje, en nog veel meer!  

Tel 0314-844383, www.dewarande.nl

Vanaf 3 september 2013 opent Salon Lux haar deuren en kunt u terecht voor een professionele behande-

ling met uitstekende producten of een advies  op maat. Onze koffie staat voor u klaar op dinsdagavond, 

woensdagmiddag en donderdag-, vrijdag-  en zaterdagochtend aan de Rijksweg 26 te Voor-Drempt. 

Bel voor een afspraak of een vrijblijvend advies Sandra te Lindert:  06-13200607.

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

UW ADRES VOOR

SCHILDERWERK 

BINNEN EN BUITEN; 

BEGLAZING EN 

GLASHERSTEL OOK 

MONUMENTAAL; 

BEHANG- EN SAUSWERK; 

SPUITWERK IN SPUITERIJ 

EN OP DE WERKPLEK;

WINKEL RUIM 

ASSORTIMENT GLAS, 

VERF EN BEHANG

www.degoudenkarperhummelo.nl

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

Hotel RestaurantCafé

welkom@degoudenkarperhummelo.nl

lunchen  -  dineren  -  vergaderen  -  logeren  -  arrangementen

ELEKTROTECHNISCH BEDRIJF

  
 

      
     

    


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

Party boot
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Column Jeroen Huis in ‘t Veld
Voorzitter HC‘03

Foto: Wim van Hof

Zomerhitte
Op de dag dat de temperatuur in Nederland tot recordhoogte kan stijgen, zit ik achter mijn 

laptop deze column te schrijven. Het kan wel 37 graden worden en wie weet bereiken we 

de 38,9 graden dat als record in de boeken staat. Waarschijnlijk de natte droom van Reinier 

van den Berg, een slagershuppeltje voor Herman Dute, een euforisch moment voor Gerrit 

Hiemstra en een jodelahiti voor Björn Kummeling. Wat kunnen onze weermensen toch 

jubelen als we weer in de buurt van een record dreigen te komen. Je hoort en ziet ze dan 

ook werkelijk overal op radio, televisie en Twitter.

Maar het is ook echt warm. Gisteren had ik het nog in mijn hoofd gehaald om met 34 graden 

een rondje te gaan hardlopen. Ondanks meerdere wandelpauzes en een verkoelende duik 

in de IJssel, kwam ik met zware vermoeidheidsverschijnselen thuis. Niet zo’n slimme actie, 

vooral als je bedenkt dat mijn vrouw me voor aanvang nog waarschuwde. Mijn reactie 

daarop was: ‘Ach, in Afrika lopen ze met 40 graden nog de marathon. Dan moet 7 kilometer 

in een beetje zon hier ook wel lukken. Kump goed!’ Kwam niet goed dus. Ik was weer eens 

eigenwijs en hield geen rekening met het feit dat de gemiddelde Ethiopische marathonloper 

iets beter getraind is, maar vooral ook iets beter gewend is aan extreme warmte. En niet te 

vergeten, waarschijnlijk ook slechts de helft weegt van de 110 kilo, schoon aan de haak, die 

mijn weegschaal aangeeft. Klein inschattingsfoutje. Resultaat was dat ik na een douche, 

eerst een uur op bed moest gaan liggen om een beetje te herstellen.

Wat ik niet wist en wat in mijn voordeel spreekt, werd me ’s avonds in het programma 

Knevel & Van den Brink door eerder genoemde weerfanaat Van den Berg, duidelijk gemaakt. 

Door de hitte en luchtstromen vindt een chemische reactie in de lucht plaats, waardoor er 

hoge ozonconcentraties ontstaan. Hierdoor vermindert je longcapaciteit en wordt extreem 

sporten ook afgeraden. Hier had ik duidelijk last van gehad. De ozon kwam mien an de 

neusgaten uut! In hetzelfde, licht christelijk getint praatprogramma van Andries en Thijs, was 

ook Johan Derksen aangeschoven. Derksen gaat deze week met pensioen. Een memorabel 

moment. Een icoon neemt afscheid als hoofdredacteur van Voetbal International. Dat we 

hem nog wekelijks op de buis mogen bewonderen in het gelijknamige televisieprogramma 

vind ik geweldig. Ook in Knevel & Van den Brink wist hij weer bijzonder duidelijk en zonder 

enige omwegen aan een christelijk kamerlid te melden dat diens softdrugsbeleid toch 

vooral op hypocrisie was gebaseerd. Vermakelijke televisie, maar volgens mij kan Johan 

beter over voetbal praten. Daar heeft hij verstand van.

Ondanks de extreme hitte is het eerste elftal van onze mooie club in de week dat ik deze 

column schrijf ook weer begonnen met trainen. Die jongens zullen het ook wel warm 

hebben. Dezelfde trainer en spelersgroep, ingedeeld in een prachtige klasse met allemaal 

derby’s. Ik ga ervan uit dat ze in deze klasse goed mee kunnen komen en misschien zelfs wel 

kunnen verrassen. Ik kijk in ieder geval uit naar het nieuwe seizoen.

Tot de volgende keer. 

Oplopende 

temperaturen, 

het doet wat met 

ons
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Het nieuwe voetbalseizoen is begonnen en HC’03 heeft zijn opwachting gemaakt in de derde klasse. Afgelopen zondag werd 

thuis tegen OBW de eerste competitiewedstrijd gespeeld. De uitslag kunnen we u hier niet melden, maar uit de verwachtingen 

die spelers en begeleidingsstaf hebben, klinkt vertrouwen, optimisme en strijdvaardigheid. Ze hebben er duidelijk zin in. 

In onderstaande portretjes maakt u kennis met selectie en staf. Ze hebben veel in hun mars en niet alleen op voetbalgebied.

De selectie van HC’03
Jong, veelbelovend, gretig en vol vertrouwen

De spelersgroep
Job Arntz (17-04-1992)

Huidige woonplaats: Nijmegen. 

Heeft tijdelijk de kamer overgenomen 

van broer Tom, die een half jaar in 

Florence studeert.

Vereniging: sinds 1998 lid van 

Drempt Vooruit. In 2003 over naar 

HC’03 en sinds 2009 in de selectie. 

Favoriete positie: rechtsbuiten. 

Opleiding: laatste jaar Commerciële 

Economie aan de Hogeschool van 

Arnhem en Nijmegen (HAN). Studeert binnenkort af.

Werk: bijbaan op de salesafdeling van Beslist.nl.

Privésituatie: ‘Gezien m’n kookkunsten ben ik regelmatig in 

Voor-Drempt, waar mijn ouders wonen. Ik heb een vriendin: 

Dayah van Eijden. Zij woont in Steenderen en is een trouwe 

supporter.’ 

Verwachtingen voor het nieuwe seizoen: ‘Gezien de in-

deling wordt het een seizoen waarbij er voor elk punt gevochten 

moet worden. Wij hebben een jonge ploeg die veel progressie 

maakt en bereid is voor elkaar te werken. Ik denk dat wij 

daarom een lastige tegenstander zullen zijn voor de clubs uit 3C.’

Wouter Dekker (06-03-1984)

Huidige woonplaats: tijdelijk bij 

ouders in Hummelo.

Vereniging: sinds 1988 lid van H en K. 

In 2003 over naar HC’03 en sindsdien 

maakt hij ook deel uit van de selectie. 

Favoriete positie: middenveld, cen-

trum van de verdediging. 

Werk: werkzaam in de meubel- en 

interieurbouw. 

Samenstelling: Josée Postmaa

Foto’s: Wim van Hof
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Privésituatie: heeft een lieve vriendin: Iris Gebhart. 

Verwachtingen voor het nieuwe seizoen: ‘Het kampioen-

schap. Daar gaan we voor!’

Wiebe van Doren (16-04-1994)

Huidige woonplaats: Achter-Drempt 

en Rozendaal.

Vereniging: werd in 2000 lid van 

Drempt Vooruit. In 2003 over naar 

HC’03 en sinds 2013 in de selectie. 

Favoriete positie: spits en rechtsvoor.

Werk: divers werk via uitzendbureaus. 

Opleiding: volgt sinds september een 

aantal examenvakken havo 5 aan Rijn 

IJssel VAVO in Arnhem.

Privésituatie: single.

Verwachtingen voor het nieuwe seizoen: ‘Niet degraderen, 

maar eindigen in de middenmoot.’

Tom Giezen (29-10-1996)

Huidige woonplaats: bij ouders in 

Doetinchem.

Vereniging: sinds 2007 lid van HC’03. 

Ging op 09-09-2012 voor het eerst 

mee als reservedoelman en debu-

teerde op 15-09-2012 in de wedstrijd 

tegen sportclub Groessen. 

Favoriete positie: keeper. 

Opleiding: Rietveld Lyceum, havo 5 

(profiel Natuur en Gezondheid).

Werk: werkt bij Esso Trip aan de Varsseveldseweg in Doetin-

chem als pompbediende, staat achter de kassa en smeert 

broodjes in de bijbehorende broodjeszaak. 

Privésituatie: single. 

Verwachtingen voor het nieuwe seizoen: ‘Het gaat een 

zwaar seizoen worden, omdat we in een goed voetballende 

competitie zijn beland. Het wordt nu meer technisch voet-

bal in plaats van het bekende vechtvoetbal van HC’03. Toch 

verwacht ik dat we komend seizoen een goede prestatie 

neerzetten. We hebben een stijgende lijn en die gaan we 

zeker doortrekken! Dit jaar worden we gezien als underdog 

en ik denk dat we daar veel profijt uit kunnen halen, met een 

snelle voorhoede en een sterke verdediging en natuurlijk een 

betrouwbare doelman. Ik denk dat we als 10e eindigen en 

misschien nog wel voor een grote stunt kunnen zorgen! Ik 

hoop dat er veel publiek aanwezig is bij de thuiswedstrijden 

want ook die steun hebben we hard nodig.’

Niels Gosselink (01-07-1980)

Huidige woonplaats: Hummelo.

Vereniging: werd in 1986 lid van 

H en K. In 2003 over naar HC’03. 

Sindsdien maakt Niels ook deel uit 

van de selectie. 

Favoriete positie: doelman. 

Opleiding: meao.

Werk: commercieel medewerker Staal-

markt in Doetinchem.  

Privésituatie: getrouwd met Inge 

Regelink. 

Verwachtingen voor het nieuwe seizoen: ‘Stabiele midden-

moter.’

Coen Hartjes (04-07-1985)

Huidige woonplaats: bij ouders in 

Baak.

Vereniging: in 2007 overgekomen van 

Baakse Boys en sindsdien deel uitma-

kend van de selectie van HC’03. 

Favoriete positie: centrale verdediger. 

Werk: Productie leidinggevende bij 

Mombarg Beton BV Doetinchem/Ulft.

Privésituatie: samenwoonplannen 

met vriendin Nefèr Koenders. 

Verwachtingen voor het nieuwe seizoen: ‘In eerste instantie 

handhaving. Het zou mooi zijn een goede reeks neer te zetten 

en zo mee te doen voor een periodetitel.’ 
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Trouwen - Feesten - Airport - Personen vervoer - Zaken Trips - Evenementen - VIP

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

www.fi vestarlimo.nl

www.reisburolensink.nl
Online zoeken & boeken

Omdat uw tijd kostbaar is en wij specialisten zijn!

Meipoortstraat 53

Doesburg

Tel: 0313 472828

Email: info@reisburolensink.nl
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Mart Keizer (22-12-1989)

Huidige woonplaats: op kamers in 

Arnhem.

Vereniging: in 1996 begonnen bij 

Drempt Vooruit. In 2003 over naar 

HC’03 en sinds 2009 in de selectie. 

Favoriete positie: linkshalf. 

Opleiding: na stage bij Ecorys Rot-

terdam, een onderzoeks- en adviesbu-

reau, onlangs de master Economische 

Geografie aan de Radboud Universiteit 

Nijmegen afgerond.

Werk: momenteel nog geen werk.  

Privésituatie: single.

Verwachtingen voor het nieuwe seizoen: ‘Middenmoot. In 

ieder geval handhaving.’ 

Thomas Keizer (16-12-1991)

Huidige woonplaats: Voor-Drempt.

Vereniging: in 1996 begonnen bij 

Drempt Vooruit. In 2003 over naar 

HC’03 en sinds 2008 in de selectie. 

Favoriete positie: aanvallende mid-

denvelder.

Opleiding: 1e jaars hbo-werktuig-

bouwkunde in Utrecht. 

Privésituatie: single en nog thuis-

wonend.

Verwachtingen voor het nieuwe seizoen: ‘Handhaving, met 

misschien wel een periodetitel.’

Dirkjan Kets (25-09-1991)

Huidige woonplaats: op kamers in 

Nijmegen.

Vereniging: in 1997 begonnen bij 

H en K. In 2003 over naar HC’03 en 

sinds 2011 in de selectie. 

Favoriete positie: centraal midden-

veld. 

Opleiding: 2e jaars pabo in Nijmegen. 

Privésituatie: Bezet. ‘In de weeken-

den ben ik thuis om te werken en te 

voetballen. Tweemaal per week reis ik naar de Achterhoek om 

te trainen; daarna pak ik de trein weer terug naar Nijmegen.’

Verwachtingen voor het nieuwe seizoen: ‘Gezien de pro-

gressie die we afgelopen seizoen hebben gemaakt, verwacht 

ik dat we dit seizoen in de middenmoot kunnen eindigen.’

Wiebe Kets (29-07-1993)

Huidige woonplaats: nog thuiswo-

nend bij ouders in Hummelo, op zoek 

naar een kamer in Nijmegen.

Vereniging: in 1999 begonnen bij H 

en K. In 2003 over naar HC’03 en sinds 

seizoen 2010/2011 in de selectie. 

Favoriete positie: aanvallende mid-

denvelder. 

Opleiding: 3e jaars Sport, Gezondheid en Management aan 

de HAN in Nijmegen. 

Werk: vakkenvuller/kassamedewerker bij de Spar in Hum-

melo.

Privésituatie: single. 

Verwachtingen voor het nieuwe seizoen: ‘Afgelopen seizoen 

zijn we verdiend gepromoveerd. Ik denk dat we met deze 

jonge groep wel thuishoren in de 3e klasse. Het zou leuk zijn 

als we kunnen verrassen, maar het is natuurlijk nog even 

afwachten hoe het gaat lopen.’

Daan Koenders (17-01-1986)

Huidige woonplaats: Zevenaar.

Vereniging: in 1991 begonnen bij de 

F’jes van Drempt Vooruit. In 2003 over 

naar HC’03 en sinds 2005 in de selectie. 

Speelde vanuit de A1 al regelmatig 

mee in het eerste.

Favoriete positie: aanvaller. 

Werk: uitvoerder bouwbedrijf.  

Privésituatie: woont samen met 

vriendin Kim Machielsen.

Verwachtingen voor het nieuwe seizoen: ‘Doe ik geen uit-

spraken meer over. Hoop stiekem op een periodetitel.’

Jorn Koenders (23-12-1987)

Huidige woonplaats: op kamers in 

Nijmegen.

Vereniging: in 1992 begonnen bij 

Drempt Vooruit. In 2003 over naar 

HC’03 en sinds 2006 in de selectie. 

Favoriete positie: mid-mid.

Opleiding: 4e jaars Lerarenopleiding 

Geschiedenis aan de HAN.  

Privésituatie: single.

Verwachtingen voor het nieuwe sei-

zoen: ‘Goed meedraaien in de derde 

klasse.’

Na de promotie naar de derde klasse is HC’03 voor de 

veldcompetitie 2013/2014 ingedeeld in de 3e klasse C, 

zondag district Oost. De 14 deelnemende teams zijn:

 

  1.  DCS, Zevenaar

  2.  vv Doetinchem

  3.  FC Eibergen

  4.  FC Winterswijk

  5.  vv Gendringen

  6.  HC’03, Drempt

  7.  OBW, Zevenaar

  8 . Pax, Hengelo

  9.  RKZVC, Zieuwent

10.  vv Ruurlo

11.  sc Varsseveld

12.  VIOD, Doetinchem

13.  vv Vorden

14.  Witkampers, Laren
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€ 299

Vul uw ruimte met krachtig geluid daar waar geen stereo-installatie beschikbaar is.  

Bv. in de garage, in de hobbyruimte, of op het terras. 

Meer informatie vindt u op www.loewe.tv of bij uw Loewe-vakhandelaar:

Rock'n'Go.Loewe Speaker 2go.

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

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

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
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Rik Pasman (24-05-1987)

Huidige woonplaats: Hummelo.

Vereniging: werd in 1986 lid van 

H en K. In 2003 over naar HC’03. Sinds 

2004 maakt hij bijna doorlopend deel 

uit van de selectie. 

Favoriete positie: centrale verdediger. 

Werk: gymleraar basisonderwijs en 

sportbegeleider.

Privésituatie: woont samen met 

vriendin Nikki Langeweg.

Verwachtingen voor het nieuwe seizoen: ‘Handhaving in de 

derde klasse.’

Bas Romein (03-08-1986)

Huidige woonplaats: Zelhem.

Vereniging: begonnen bij DZC ‘68 

Doetinchem. In 2002 als B-junior over 

naar het combiteam Drempt Vooruit/

H en K, met o.a. Daan Koenders en Rik 

Pasman.  Maakt sinds 2007/2008 deel 

uit van de selectie van HC’03. 

Favoriete positie: linksbuiten. 

Werk: 1e jaars Management Trainee 

binnen de Wim Bosman Groep in 

Geleen.  

Privésituatie: heeft een vriendin: Maaike Pape.

Verwachtingen voor het nieuwe seizoen: ‘Handhaving in de 

derde klasse.’

Marko Wieland (30-07-1983)

Huidige woonplaats: Zevenaar.

Vereniging: in 2003 overgekomen 

van Worth-Rheden en sindsdien deel 

uitmakend van de selectie. 

Favoriete positie: doelman. 

Werk: sinds augustus 2007 werkzaam 

bij Slaapspecialist Drempt.

Privésituatie: woont samen met 

Charlotte Brakshoofden (speelster 

Dames 2).

Verwachtingen voor het nieuwe seizoen: ‘Uiteraard aller-

eerst handhaving, al vind ik dat er met ons team best wel wat 

meer in kan zitten. Een plaats in de middenmoot kan zeker 

haalbaar zijn.’

Stefan Landaal (08-06-1991)

Huidige woonplaats: nog thuiswo-

nend in Achter-Drempt.

Vereniging: in 1996 begonnen bij 

Drempt Vooruit. In 2003 over naar 

HC’03 en sinds 2008 in de selectie. 

Favoriete positie: aanvallende mid-

denvelder. 

Opleiding: 3e jaars Small Business 

& Retail Management aan de HAN in 

Nijmegen. 

Privésituatie: heeft een vriendin: Mara Rutjes.

Verwachtingen voor het nieuwe seizoen: ‘Top 5-eindklas-

sering.’

Jordy Lobeek (14-05-1992)

Huidige woonplaats: thuiswonend bij 

moeder in Voor-Drempt.

Vereniging: in 1997 begonnen bij 

Drempt Vooruit. In 2003 over naar 

HC’03 en sinds 2011 in de selectie. 

Favoriete positie: rechtsachter.

Opleiding: 4e jaars opleiding Sport & 

Bewegen aan het ROC A12 in Velp. 

Privésituatie: heeft een vriendin: Lisa 

Venhoeven.

Verwachtingen voor het nieuwe seizoen: ‘Handhaving in de 

derde klasse.’

Daan Oortgiesen (01-03-1990)

Huidige woonplaats: thuiswonend bij 

ouders in Voor-Drempt.

Vereniging: in 1996 begonnen bij 

Drempt Vooruit. In 2003 over naar 

HC’03 en sinds 2007 in de selectie. 

Favoriete positie: spits of aanvallende 

middenvelder.

Bijzonderheden: terugkomend van 

ernstige achillespeesblessure. Wil 

komend seizoen zeker weer zijn partij 

meespelen in het eerste. 

Opleiding: in juli 2013 masteropleiding Accounting & Control 

aan de Radboud Universiteit Nijmegen afgerond. 

Werk: momenteel nog geen werk.  

Privésituatie: vriendin Anke Goossens (speelster Dames 2 en 

leider meisjesteam).

Verwachtingen voor het nieuwe seizoen: ‘In ieder geval 

handhaving en misschien wel nacompetitie.’

Voorbereiding

Aangezien de vakantieperiode in onze regio vrij laat viel, werd de voorbereiding op het nieuwe seizoen 2013-2014 in twee delen 

geknipt. De eerste reeks van vijf trainingen startte op 2 juli en ging door tot 11 juli. Na een rustperiode van ruim twee weken 

werd de training van 2 à 3 keer per week op 28 juli hervat. Vanaf zondag 4 augustus werd vervolgens een vast schema gehan-

teerd met trainingen, oefenwedstrijden en bekerwedstrijden verspreid over zondag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Twee oefenwedstrijden stonden er gepland: 11 aug uit tegen mede-derdeklasser Gendringen (uitslag: 5-1) en 15 aug thuis tegen 

Eerbeekse Boys (uitkomend in 3 B). De uitslag was hier: 2-1.
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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!

WARENHUIS

Véél winkels onder één dak

Markt 7 • Doesburg • Tel. 0313 - 47 23 13

DORPSSTRAAT  14-16      STEENDEREN

1200 m2 Winkelplezier 750 m2 Parkeerruimte

Steenderen
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André Simmelink 

(24-07-1961)

Huidige woonplaats: 

Doetinchem.

In begeleidingsstaf HC’03: 

sinds 1 juli 2012.

Functie: hoofdtrainer.

Eerder verbonden aan: Sc 

Brummen, AZSV, vv Oeken, 

DZC’68, sv Babberich, H en K, 

vv Doetinchem,

Ulftse Boys, sv Grol, SDV 

Barneveld.

Werk: docent Voetbal, Reke-

nen, Loopbaan en Burger-

schap aan het Graafschap 

College in Doetinchem.

Privésituatie: getrouwd met Jorinca. 

Kinderen: Dio (26), Rosanne (23) en Basten (22). Alle drie 

uitwonend. 

Verwachtingen voor het nieuwe seizoen: ‘Het wordt een 

mooie competitie.’

Pim van Campen 

(01-08-1981)

Huidige woonplaats: 

Doetinchem.

In begeleidingsstaf HC’03: 

sinds seizoen 2012/2013.

Functie: assistent-trainer.

Zelf actief gevoetbald: bij H 

en K, HC’03 en DCS Zevenaar.

Werk: leraar basisonderwijs in 

Dieren.

Privésituatie: getrouwd 

met Tessa Pols en samen een 

zoontje: Moos, 8½ maand. 

Verwachtingen voor het 

nieuwe seizoen: ‘Gaan voor 

een periodetitel!’

Werner Horn 

(24-04-1954)

Huidige woonplaats: 

Doesburg.

In begeleidingsstaf HC’03: 

sinds 2005.

Functie: keepertrainer.

Eerder als (keeper)trainer 

verbonden aan: VIOD, Con-

cordia, Angerlo Vooruit.

Zelf actief gevoetbald: als 

veldspeler in de Duitse ama-

teurcompetitie bij Eintracht 

Oelde (Westf.) en bij Sporting 

Ambon Doesburg. In 1983 

gestopt als selectiespeler. 

Speelt nu nog bij de vetera-

nen van Angerlo Vooruit.

Werk: machinebankwerker.

Privésituatie: getrouwd met Henny.

Verwachtingen voor het nieuwe seizoen: ‘Handhaving in de 

3e klasse.’

Jan Dekker (25-02-1955)

Huidige woonplaats: 

Hummelo.

In begeleidingsstaf HC’03: 

2003 tot 2006 en opnieuw 

sinds het seizoen 2012/2013.

Functie: leider.

Zelf actief gevoetbald: bij 

H en K (1972 tot 1990).

Werk: kwaliteitscontroleur bij 

AVIKO in Steenderen.

Privésituatie: getrouwd 

met Ans. Kinderen: Peter en 

Wouter. 

Verwachtingen voor het 

nieuwe seizoen: ‘Eindigen in 

de middenmoot.’

Koos Bloemendaal 

(27-08-1954)

Huidige woonplaats: 

Hengelo (Gld).

In begeleidingsstaf HC’03: 

sinds 2004.

Functie: sportmasseur/

verzorger.

Zelf actief gevoetbald: bij 

H en K, begonnen omstreeks 

1964, gestopt in 2004.

Werk: Wellman Recycling te 

Spijk.

Privésituatie: getrouwd 

met Hanneke. Samen drie 

volwassen kinderen en een 

kleinkind.

Verwachtingen voor het nieuwe seizoen: ‘Eindigen boven 

Pax Hengelo.’

Ralph Pasman (11-12-1991)

Huidige woonplaats: 

Laag-Soeren.

In begeleidingsstaf HC’03: 

sinds seizoen 2012/2013.

Functie: grensrechter.

Zelf actief speler: voorheen 

bij SCS Laag-Soeren en sinds 

2012 in het tweede van 

HC’03. 

Opleiding: 2e jaars Veehou-

derij aan de HAS Hogeschool 

in Den Bosch.

Privésituatie: single.

Verwachtingen voor het 

nieuwe seizoen: ‘Bovenin de 

middenmoot meedraaien.’

Bekertoernooi

In het bekertoernooi is HC’03 ingedeeld in groep 14, samen 

met vv Dieren, AZC Zutphen en tweedeklasser Beekbergen. 

20 augustus speelde HC’03 uit tegen Dieren; uitslag: 2-2.   

27 augustus werd thuis gespeeld tegen derdeklasser AZC 

en in het weekend van 31 aug/1 sep volgde de uitwedstrijd 

Beekbergen-HC’03.

Voor de complete uitslagen zie: www.hc-03.nl 

De begeleidingsstaf
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Het aantal werklozen in Nederland steeg het afgelopen half 

jaar met ruim 100 duizend naar 675 duizend personen, blijkt 

uit cijfers van het UWV. Het aantal faillissementen bereikte vol-

gens Faillissementendossiers.nl in 2012 een nieuw record van 

12.397 per jaar, een toename van ruim 21 procent ten opzichte 

van 2011. De ondernemers die het aandurven om te starten, 

doen dat volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vooral 

in dichtbevolkte gebieden zoals Amsterdam en Zuid-Limburg. 

Zo maar een paar feiten die de momenteel ronduit matige 

economische situatie van Nederland kenschetsen. Al zijn er 

landen in Europa die nog veel minder presteren.

Grote vraag is hoe hard de economische tegenwind waait op 

het platteland. De redactie van De Hessencombinatie peilde 

de afgelopen tijd de gezondheid van de lokale economie. Dit 

door middel van een onderzoek onder bedrijven in Drempt, 

Hummelo en Keppel, door in gesprek te gaan met de lokale 

De Nederlandse economie zit in een dip. Bedrijven hebben het zwaar en banen staan op de 

tocht. Maar hoe zit dat op het platteland? Hebben bedrijven hier meer of minder last van de 

economische tegenwind? Hoogste tijd voor een onderzoek.

ondernemersvereniging en door de nodige deskresearch uit 

te voeren.

Uit een enquête onder lokale ondernemers, verstuurd in mei, 

blijkt dat bedrijven in 2012 gemiddeld 5 procent meer omzet 

hebben gehaald dan in 2011. Een behoorlijk aantal meldt een 

omzettoename van meer dan 10 procent. Een enkeling laat 

een omzetafname zien, oplopend tot 5 procent. Om het aantal 

respondenten zo hoog mogelijk te houden is de geënquêteer-

den beloofd dat bedrijfsnamen niet worden gepubliceerd. 

Investeringen uitstellen

Uit dezelfde enquête blijkt dat het aantal medewerkers bij be-

drijven gelijk is gebleven. Kanttekening daarbij is dat er onder 

de respondenten enkele eenmanszaken zitten, waar perso-

neelsmutaties niet of nauwelijks voorkomen. Uit ander onder-

Bedrijven op 

platteland boeren 

goed

Tekst: Richard Kok

Foto’s: Wim van Hof

Recessie voelbaar maar zeker niet desastreus
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Jarenlang was hier slijpbedrijf  Oertli gevestigd. Nu staat het gebouw in 

Voor-Drempt al enige tijd leeg.

zoek blijkt dat kleine bedrijven en dan vooral familiebedrijven 

minder snel overgaan tot het ontslaan van personeel. Ze 

steken liever geld in hun eigen bedrijf. Al liet MKB Nederland 

enkele maanden geleden weten dat het geduld bij familiebe-

drijven op begint te raken en dat de laatste tijd de loyaliteit 

richting personeel en leveranciers aan het afnemen is. 

Op de vraag in de enquête van De Hessencombinatie aan 

lokale bedrijven of ze het afgelopen jaar investeringen heb-

ben uitgesteld vanwege de economische situatie antwoordde 

slechts een enkeling met ‘ja’. Het gros zegt gewoon te 

investeren ondanks de lastige tijd. De voorzitter van Onderne-

mersvereniging Hummelo, Keppel en Drempt (OV-HKD), Frans 

Janssen van Spar Janssen in Hummelo, denkt dat er wel dege-

lijk minder wordt geïnvesteerd. ‘Je hoort dat er eerder wordt 

gekozen voor een nieuw likje verf in plaats van een complete 

uitbouw. Natuurlijk wordt er nog wel geïnvesteerd, maar alles 

wordt soberder uitgevoerd. Daarbij moet ik een kanttekening 

plaatsen voor de horeca in Hummelo. Bij FF naar Steef in de 

Dorpsstraat is twee jaar geleden de boel flink verbouwd. Iets 

verderop heeft De Gouden Karper vorig jaar eetzalen opge-

knapt en de keuken veranderd. En daar komt nu een compleet 

vernieuwd Wapen van Heeckeren tussen Hummelo en Zelhem 

bij’, aldus Janssen.

Minder geld naar Griekenland

BHV.nl, een organisatie die naast bedrijfshulpverlening (BHV) 

een totaalpakket van diensten en trainingen op het gebied 

van bedrijfsveiligheid aanbiedt en die erkend is door de 

Nederlandse Reanimatie Raad, liet recent weten dat bedrijven 

minder geld uitgeven aan het trainen van werknemers voor 

calamiteiten.  Zo worden er volgens de landelijk opererende 

organisatie minder personeelsleden opgeleid en krijgen 

mensen die al zijn getraind tot bedrijfshulpverlener (bhv’er) 

minder vaak herhalingscursussen. Ondernemers uit Hummelo, 

Drempt en Keppel wijken hierbij zichtbaar af van het landelijk 

beeld. Een enkeling geeft toe afgelopen jaar minder budget 

beschikbaar te hebben gesteld voor training en opleiding van 

personeel. Het merendeel zegt voor personeelstrainingen 

gewoon de knip te trekken. ‘Vergeet niet dat je te maken hebt 

met een groot aantal wettelijk verplichte trainingen’, verklaart 

Janssen van OV-HKD deze opvallende verschillen.

De belangrijkste vraag waar ondernemers momenteel mee 

worstelen is hoe en wanneer de recessie achter ons gelaten 

wordt. Zo moet volgens een deel van de respondenten van de 

ondernemersenquête in ons gebied minder geld gaan naar 

Griekenland. Ook moet de overheid een meer stimulerende rol 

vervullen, bijvoorbeeld met het verstrekken van subsidies en 

het creëren van banen. En Nederland moet volgens een enke-

ling uit de euro stappen en weer een eigen betaalmunt gaan 

voeren. Maar de belangrijkste rol is volgens de geënquêteerde 

ondernemers weggelegd voor banken. Die moeten juist nu 

meer leningen verstrekken om de crisis terug te dringen. 

Daar is ondernemersvoorman Janssen het volledig mee eens. 

‘Banken moeten beter omgaan met het midden- en kleinbe-

drijf. Nu is het een kwelling. Terwijl wij ze in het zadel hebben 

gehouden toen het bij hen slecht ging. Ze moeten makkelijker 

een financiering verstrekken.’

De Hessencombinatie | september 2013 17



www.tuincentrumbloemendaal.com

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

Tuincentrum
• kamerplanten
• snijbloemen 

• gelegenheidsbloemwerk 

• potterie 

• diervoeders

Hoveniers
•  aanleg en  

onderhoud
• winterbeurten 

•  tuinonderhoud  
op contractbasis

Kwekerij
•  coniferen
• bomen 

•  laurier
• kerstbomen

Bloemisterij
•  violen
• zomerbloeiers 

• vaste planten
• bolchrysanten
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Tuincentrum Bloemendaal behoort tot één van de grotere bedrijven die lid 

is van de ondernemersvereniging.

K2wielers is een kleinschalig scooterbedrijf dat sinds 2005 actief is met 

verkoop, onderhoud, keuring en schadeherstel van scooters.

Collectieve webshop

Naast een minder starre houding van banken ziet Janssen ook 

een belangrijke rol weggelegd voor de lokale overheid om de 

economie weer aan de gang te krijgen. ‘De gemeente mag on-

dernemers wel meer omarmen. Het lijkt wel of er steeds meer 

regels bij komen. Juist nu is het belangrijk om regels anders te 

interpreteren. Mooi voorbeeld hier is Hummelo. De Provincie 

zegt dat ze het kleine kernenbeleid hoog in het vaandel heeft 

staan. Maar men sluit vervolgens met de aanleg van de rond-

weg wel de Dorpsstraat af. Door grootschaligheid worden wij 

kleine ondernemers minder omarmd.’

Ook vindt Janssen dat inwoners meer het verschil kunnen ma-

ken. ‘Inwoners moeten juist nu meer lokaal inkopen doen om 

de leefbaarheid van de dorpen in stand te houden. Als klanten 

dat niet doen, dan zijn er straks geen voorzieningen meer. 

Doetinchem, Wehl, Doesburg. Het zijn sterke concurrenten 

waar veel inwoners uit ons gebied naartoe gaan.’

In zijn boek Red de winkel legt Cor Molenaar, hoogleraar 

E-Marketing aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, de bal 

bij de ondernemers neer. Hij schrijft verbaasd te zijn dat veel 

winkels lijdzaam toezien dat er minder klanten naar hun win-

kel komen, terwijl door automatisering en internettechnologie 

grote kansen liggen om online zaken te doen, of om het inter-

net te gebruiken om klanten naar de winkel te krijgen. Volgens 

OV-HKD zijn er geen plannen om een collectieve webshop te 

starten en merken bedrijven uit Hummelo, Drempt en Keppel 

weinig van de forse opmars van het aantal webshops in ons 

land. Ook onderstreept Molenaar het belang van samenwer-

ken, iets wat het OV-HKD aanspreekt. Janssen: ‘We kunnen 

met reclame maken nog veel beter samenwerken. Of samen 

op borden staan, zoals bij de nieuwe rondweg in Hummelo. 

Ook bij evenementen kunnen we beter samenwerken. Daar 

kan en moet OV-HKD nog terrein winnen. We werken er hard 

aan.’

Profiel: OV-HKD

De ondernemersvereniging Hummelo, Keppel en Drempt is 

opgericht na de gemeentelijke herindeling in 2005. De ver-

eniging telt momenteel 48 leden en heeft daarbij volgens 

eigen zeggen een dekkingsgraad van ruim 70 procent. Het 

lidmaatschap van de ondernemersvereniging bedraagt 60 

euro per jaar. De doelstelling van OV-HKD is om een vuist 

te maken richting de gemeente en om meer en beter te net-

werken tussen bedrijven onderling. Het bestuur bestaat uit 

Frans Janssen (voorzitter), Robbert Heck (secretaris), Henk 

Barends (penningmeester) en Sandra Naves (algemeen 

bestuurslid). De ledenlijst is te vinden op de website 

www.ovhkd.nl. 
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p r o f e s s i o n e l e  v o e d i n g  v o o r  d i e r e n

Garvo bv  Molenweg 38  6996 DN  Drempt  telefoon +31 (0)313 47 23 21  e-mail advies@garvo.nl  website www.garvo.nl

Garvo heeft als doel een bijdrage te leveren aan een wereld waarin mensen en dieren alle ruimte 
hebben om van het leven te genieten. Dat is (samen)leven. Dit begint met het liefdevol verzorgen 
van dieren. Daarom zijn goede diervoeders van wezenlijk belang. Wat dieren eten is  erg belangrijk, 
niet alleen voor hun lichamelijke gezondheid maar ook voor hun gedrag.

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

Iedere zaterdag geopend van 8.00 - 12.00 uur 

Henk T
eunisse

n

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

Restauratie / renovatie
Binnen- en buitenwerk

Wandafwerking
Beglazing, enkel en isolerend
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Tekst: Lisette Navarro-Ariëns

Foto’s: Wim van Hof

Zwemjuf 

Mien Boumeester 

trekt nog steeds 

haar baantjes
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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

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

www.heekenbroek.nl

Terras - Rondleidingen - Proeverijen - Workshops - Bed & Breakfast

Wijnboerderij ‘t Heekenbroek
Tellingstraat 7
6996 DZ Drempt
0314-381988
heekenbroek@xs4all.nl
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In de keuken hangt een glazen spreukentegeltje: Optimisten leven langer dan pessimisten. 

Daarnaast zou misschien moeten hangen: Sportieve mensen leven optimistischer. Want dat 

is Mien Boumeester, ongekend optimistisch en sportief. Het straalt van haar af, alsof ze een 

jonge blom is. 

Mien is zo iemand waarvan je denkt: als ik oud mag worden, 

dan zou ik zo willen zijn.  Ze is al 82… en de rollator is haar – 

niet zo heel erg geliefde – maatje. Dat weerhoudt haar er niet 

van nog vijf of zes keer per week te zwemmen. Twee keer per 

week in het aangenaam warme water van Zonnewater en de 

rest – in de zomerperiode –  in het heerlijk frisse buitenbad 

van Hoog-Keppel.

Het zwemwater is een rode draad in haar leven. Niet alleen 

kennen heel veel mensen haar als de zwemlerares/trainster 

van zwemvereniging DWL. Ook het schoonspringen heeft een 

aanzienlijke rol gespeeld in haar leven. De gecontroleerde 

capriolen vanaf de hoge plank begonnen al toen ze een 

jonge meid was, samen met haar zus. ‘We zwommen in onze 

geboorteplaats Elst (Gld) altijd in het buitenbad. De trainer 

begon ons tips te geven, zo begon het schoonspringen. Ze 

hadden daar zo’n stugge driemeterplank.’  Ze schopt het zelfs 

tot kampioen van het oosten in 1952. ‘Mijn vader vond het 

eigenlijk maar niks, dat schoonspringen. ‘Water is voor de vis-

sen’, zei hij altijd. Maar toen mijn zus en ik kampioen werden 

was hij toch wel trots op zijn dochters. Tijdens mijn studie in 

Amsterdam ben ik ermee doorgegaan. Na m’n studie ben ik 

zelfs nog twee jaar in Amsterdam gebleven om verder te kun-

nen gaan met het schoonspringen.’  

Sportief, positief en diep verbonden met 

het zwemwater

De uitvoering van de Auerbach zweefsprong gestrekt vanaf de 3m-plank.

Sportfondsenbad Oost, Amsterdam, 1956.
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gordijnen
lopers en kleden
interieur- en kleuradvies

-Yoga- -Tai-Chi-Tao- -Energetische healing-

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

24



Later streek ze met haar man Koos neer in Hoog-Keppel en  

begon ze in 1970, toen het Hessenbad werd geopend, als 

zwemlerares bij zwemvereniging DWL. Dat deed ze ruim 

25 jaar. Hoeveel kinderen ze watertrappelen, borstcrawl en 

schoolslag heeft geleerd, weet ze niet meer. ‘Heel veel kinde-

ren, en daar weer de kinderen van. Vaak herkenden ze mij, dan 

had ik ze leren zwemmen toen ze zelf  kind waren en kwamen 

ze later met hun kinderen weer naar het bad. Maar ik herkende 

natuurlijk niet iedereen, omdat ze nu volwassen waren.’

Mien stopte met zwemles geven toen haar man overleed in 

1995. DWL bestaat helaas niet meer. De zwemclub is in 2011 

opgeheven. ‘De eisen die op een gegeven moment aan de 

trainers werden gesteld waren te hoog om als kleine vereni-

ging aan te voldoen. Dat kun je met twee mensen niet meer 

opbrengen.’

Mien studeerde in Amsterdam aan de Academie voor 

Lichamelijke Opvoeding. Met die opleiding heeft ze heel 

veel gedaan. Ze was niet alleen zwemjuf, maar ook trainer 

kunstzwemmen (synchroonzwemmen) en lerares lichamelijke 

opvoeding op scholen. Daarnaast gaf ze ouderengymnastiek. 

Sport speelde en speelt nog steeds een heel belangrijke rol 

in haar leven en dat van haar gezin. Haar man trainde bij de 

selectie van DWL en deed aan turnen en haar kinderen Kees, 

Anneke en Chris zijn ook graag sportief bezig. 

Miens gezondheid laat fanatiek sporten niet meer toe. Pro-

blemen met haar rug en knie, en een paar jaar geleden een 

hartaanval, hebben het leven er niet makkelijker op gemaakt. 

Het inleveren van haar zelfstandigheid doet weleens pijn. In 

de huishouding heeft ze hulp en de kleinkinderen – ze heeft 

er zes – worden ingeschakeld als de prachtige, grote tuin 

gefatsoeneerd moet worden. ‘En de rollator, ik kan er niet 

meer buiten. Ik wilde er eerst niet aan. Maar op een gegeven 

moment moest het wel. Ik heb hem een paar jaar geleden 

meegenomen naar de dodenherdenking, hier in Hoog-Keppel. 

Zodat iedereen het kon zien en ze het direct konden accepte-

ren dat ik voortaan met een rollator zou lopen.’ 

De hartaanval heeft behoorlijk roet in het eten gegooid. 

‘Vroeger zwom ik 40 baantjes zonder te stoppen. Nu moet ik 

om de twee baantjes rusten. Maar ik ben blij dat ik het nog 

kan. Vooral als je ouder wordt, is het sporten heel belangrijk. Ik 

vraag me weleens af: als ik niet zoveel gesport had, zou ik hier 

dan nu ook nog lopen?’
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EHBO-vereniging 

Drempt bestaat 60 jaar 
Nog altijd actief en noodzakelijk

Een val van het paard, een verstuikte enkel, een flinke schaafwond of een open botbreuk: dan 

komt iemand met kennis van EHBO goed van pas. ‘De vraag naar EHBO’ers stijgt, misschien wer-

ven we in dit jubileumjaar nog enkele nieuwe leden’, zegt penningmeester Ben Walgemoet.

Een opvallende en reflecterende jas met EHBO erop. Ieder-

een die wel eens een springconcours, hardloopwedstrijd of 

motorcross bezoekt zal ze kennen: de mensen van de EHBO. 

Voor ieder evenement dat georganiseerd wordt, kent de 

gemeente voorschriften over de mate waarin EHBO-materiaal 

dan wel EHBO-medewerkers aanwezig dienen te zijn. Een 

mailtje naar de EHBO-vereniging Drempt is dan genoeg om 

deze hulptroepen in huis te halen. Een actieve vereniging, 

draaiend op vrijwilligers en met leden die om uiteenlopende 

redenen EHBO’er zijn geworden. ‘Met thuis vier kleine kids leek 

een EHBO-cursus me wel handig. En het medische trok me 

altijd al,’ zo vertelt voorzitter Imca Derksen. ‘Om een diploma te 

halen, schrijf je je in bij een EHBO-vereniging voor een cursus. 

De basiscursus bestaat uit 10 lesavonden en een examen. Net 

nieuw is dat een gedeelte van de cursus ook thuis gedaan kan 

worden via de computer. Dat heet e-learning. Je kunt dan in 

een maand het theoriecertificaat behalen. Daarna volgen dan 

nog 3 praktijkavonden en een examen. Omdat de medische 

wereld zich snel ontwikkelt en het belangrijk is dat je goed 

op de hoogte blijft, moet je het diploma iedere twee jaar 

verlengen. Dit doe je door iedere winter 6 herhalingslessen te 

volgen’, licht Imca toe.

Inzetbare leden

Het aantal aanvragen voor EHBO’ers bij evenementen stijgt 

de laatste jaren bij de vereniging. Ben Walgemoet: ‘Dit komt 

mede doordat de gemeente bij iedere aanvraag van een 

evenementenvergunning het advies geeft, danwel verplicht, 

EHBO aanwezig te hebben. Als ergens veel mensen zijn en 

iemand wordt onwel dan is het toch handig dat er iemand 

aanwezig is die er verstand van heeft.’ De vereniging heeft ook 

vaste klanten: ‘Iedere woensdagmiddag vanaf 14.00 uur zijn 

we bij de motorcross in Hummelo aanwezig. Het crossen gaat 

door tot zonsondergang, dus in de zomer is dat een lange dag. 

We zijn in principe met minimaal 2 EHBO’ers tegelijk ergens 

aanwezig. We hebben op dit moment 36 leden waarvan onge-

veer twee derde ook werkelijk inzetbaar is voor de vereniging. 

Dat betekent dat zij op regelmatige basis ingedeeld worden 

om ergens aanwezig te zijn als EHBO-post.’ De vereniging 

bedient het gebied van de vroegere gemeente Hummelo en 

Keppel. Ze onderhoudt nauw contact met buurtverenigingen 

zoals die van Angerlo-Giesbeek en Doesburg. Bij het organi-

seren van een nieuwe cursus werken de verenigingen graag 

samen. Ook in geval van krapte in de bezetting kan soms een 

beroep worden gedaan op elkaars leden.

Tekst: Berna ter Horst

Foto’s: Harold Pelgrom
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t 60 jaar 

EHBO’er worden

Wie een EHBO-cursus volgt krijgt vaak een groot gedeelte 

van de kosten vergoed door de zorgverzekering. Ongeveer 60 

euro is dan nog voor eigen rekening. In januari 2014 start een 

nieuwe EHBO-cursus op de dinsdagavond onder leiding van 

kaderinstructrice Petra Wienholts. ‘De cursus is altijd gegeven 

in het clubgebouw van HC’03 in Achter-Drempt. De laatste 

twee jaar hebben we gebruik mogen maken van het Kerkhuis 

in Hoog-Keppel als alternatief omdat de kantineruimte niet 

beschikbaar was op dinsdagavond. We hopen natuurlijk straks 

weer terug te kunnen keren in de nieuwbouw van HC’03’, 

vertelt Ben.

Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op het verlenen van 

eerste hulp wordt geoefend met de zogenaamde LOTUS-

slachtoffers. Dit zijn personen die de Landelijke Opleiding 

Tot Uitbeelding van Slachtoffers hebben gevolgd. Ze spelen 

bijvoorbeeld iemand met hartklachten of een beenbreuk. Zo 

proberen ze hulpverleners dichter bij de praktijk te brengen 

en te ondersteunen. Ben: ‘De LOTUS-slachtoffers waarmee we 

oefenen hebben niet van echt te onderscheiden wonden. Een 

aantal jaren geleden hebben we weleens een grote buiten-

oefening gehouden met een huis dat zogenaamd in brand 

stond. Moesten we in de rook slachtoffers zoeken en bij elkaar 

brengen in het gewondennest.’ (een locatie waar slachtoffers 

van een ramp verzameld worden en medische hulp krijgen, 

red.). 

In de praktijk komen de EHBO’ers van alles tegen. Imca: ‘Ver-

stuikingen, schaafwonden, maar ook open botbreuken. In de 

winter op de ijsbaan in Keppel vooral blaren en polsblessures, 

of ernstiger: een hersenschudding of gebroken heup door 

een val op het ijs. ’ Walgemoet vult aan: ‘Bij de motorcross zijn 

het vooral breuken en dan met name van het sleutelbeen. Als 

EHBO’er moet je dus wel stevig in je schoenen staan.’ Iets dat 

door Imca beaamd wordt: ‘Het is serieus werk en kan soms 

heftig zijn.’

Project Hartveilig Wonen

Reanimatie en het leren bedienen van een AED (Automatische 

Externe Defibrillator) maken standaard onderdeel uit van 

iedere EHBO-cursus. Deze middelen zijn van levensbelang als 

iemand een hartstilstand krijgt. De kans om dit te overleven 

is het grootst wanneer iemand binnen 6 minuten geholpen 

wordt. Hanny van den Toorn is bestuurslid van de EHBO-

vereniging Drempt en zet zich in voor het project Hartveilig 

Wonen. ‘De tijd die een ambulance nodig heeft om na een 

112-melding ter plaatse te komen is kostbaar en soms cruciaal. 

Het project Hartveilig Wonen is erop gericht dat bij een hart-

stilstand iemand zo snel mogelijk gereanimeerd kan worden, 

met behulp van een AED. Na een noodmelding van hartfalen 

alarmeert de meldkamer eerst de ambulance en vervolgens 

via sms een aantal vrijwilligers. Zij worden of naar het slachtof-

fer gestuurd, of naar de dichtstbijzijnde AED. Zo kan snel be-

gonnen worden met de reanimatie en is ook de AED snel ter 

plekke voor extra ondersteuning.’ Hanny benadrukt dat deze 

vrijwilligers geen volledige EHBO-cursus gedaan hoeven te 

hebben: ‘In twee avonden kun je leren reanimeren en werken 

met een AED. Ieder jaar is er één herhalingsles. Soms heb-

ben mensen voor hun werk al zo’n certificaat behaald. Voor 

het project Hartveilig Wonen is het van belang dat zo veel 

mogelijk vrijwilligers zich aanmelden. Je zou het kunnen zien 

als burenhulp: bij een melding krijgt iedere vrijwilliger binnen 

een straal van een kilometer een sms-bericht. Hoe meer vrij-

willigers, hoe groter de kans van slagen in geval van nood.’ 

Noodzaak

De gemeente Bronckhorst is initiatiefnemer van het project 

en neemt de opleidingskosten voor haar rekening. ‘Op dit mo-

ment kost het volgen van de reanimatiecursus dus niets. Zelfs 

de herhalingslessen worden vergoed. Leeftijd speelt geen rol: 

iedereen die fysiek in staat is om te reanimeren is geschikt. 

Ook groepen zijn welkom, bijvoorbeeld een buurtvereniging 

of vriendinnenclub. Hanny benadrukt de noodzaak van dit 

vrijwilligerssysteem: ‘De gemiddelde aanrijtijd van een am-

bulance is tegenwoordig zeker 10 minuten. Terwijl de eerste 

5 tot 6 minuten bij een hartstilstand juist van levensbelang 

zijn. We kunnen nog heel wat vrijwilligers erbij gebruiken.’ De 

dorpskernen van Hummelo, Achter-Drempt, Voor-Drempt, 

Hoog-Keppel en Laag-Keppel zijn voorzien van een AED. Per 

dorpskern zijn 10 tot 20 vrijwilligers gewenst voor het project 

Hartveilig Wonen. 

Jubileum

Al 60 jaar draait de EHBO-vereniging Drempt net als veel 

andere verenigingen volledig op vrijwilligers. En hoewel het 

een serieuze taak is en er soms heftige dingen voorbijkomen 

speelt het verenigingsgevoel ook hier een grote rol. Voorzitter 

Imca Derksen: ‘Als bestuur en als vereniging hebben we het 

met elkaar al jaren heel fijn.’

De EHBO-vereniging Drempt viert haar jubileum op zaterdag 

28 september a.s. met een receptie van 14.30-16.30 uur in het 

Dorpshuis in Voor-Drempt. Belangstellenden zijn deze middag 

van harte welkom.

Nieuwe leden zeer welkom

Om te kunnen blijven voldoen aan de vraag naar EHBO’ers 

zoekt de vereniging in haar zestigste bestaansjaar nieuwe leden 

die graag actief inzetbaar willen zijn. In januari start de eerst-

volgende cursus. Het inhuren van een EHBO’er kost 6 euro per 

uur. Hiervan is 2 euro bedoeld als onkostenvergoeding voor de 

vrijwilliger. Deze is bovendien verzekerd via de gemeente 

Bronckhorst.  Voor aanmelden EHBO-cursus: Ilse Luimes 

(secretaris), tel. (0314) 381891 of via:  ilse.luimes@upcmail.nl. 

Aanmelden AED en Reanimatiecursus: Hanny van den Toorn, tel. 

(0313) 476433 of via: toornjh@hotmail.com. Aanvragen EHBO bij 

evenementen en dergelijke: Fieke Aaldering, tel.(0314) 692659 

of via:  fiekeaaldering@gmail.com.
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Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Kan hij later
wel een huis

kopen?

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

Begin numet EigenHuis Sparen!2,25%*rente.
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De eerste gedachten gaan in de richting van het bouwen of 

renoveren van een boot. Een oude droom. Maar al snel blijken 

praktische problemen het idee te verstoren: een geschikte 

grote schuur ontbreekt.

In diezelfde periode wordt gedacht om met het gezin (vier 

kinderen) op vakantie te gaan met een camper. Om een en 

ander uit te proberen wordt een kampeerwagen gehuurd en 

vertrekt men naar Portugal. De vrijheid is geweldig, maar de 

ruimte is erg beperkt en de kwaliteit van het gehuurde bijzon-

der matig. Onderweg ziet men een omgebouwde Magirus-

Deutz. Dat is wellicht een goed alternatief.

Magirus-Deutz A 3000 

Als een uitvloeisel van Duitse herstelbetalingen na de Tweede 

Wereldoorlog schaft de Nederlandse staat in 1952 ongeveer 

400 Magirus-Deutz modellen aan van het type S 3500 en 

A 3000. Ze worden vrijwel allemaal casco afgeleverd bij o.a. 

een carrosseriefabriek in Hoogeveen. Ze worden in drie ver-

schillende modellen van een zogenaamde brandweeropbouw 

voorzien. Het model van Hans en Ineke is van oorsprong een 

‘manschappenwagen’. De auto is vierwiel aangedreven met 

aan de voorzijde een door de krukas aangedreven lierinstalla-

tie. Van oorsprong is er plek voor 9 personen en een chauff eur. 

Een groot deel van deze wagens werd in ons land beschikbaar 

Het is eind jaren tachtig als Hans (67) en Ineke (67) Nieuwenhuisen uit Hummelo de renovatie 

van hun huis en praktijkruimte aan de Groenweg hebben afgerond. Na enige tijd begint het bij 

Hans weer te kriebelen en wordt bekeken wat een mogelijk volgend project kan gaan worden.

gesteld aan de in 1952 in verband met de Koude Oorlog op-

gerichte organisatie Bescherming Bevolking. Ouderen onder 

ons kennen deze organisatie ongetwijfeld als BB (zie kader). 

Aan het eind van de Koude Oorlog zijn er eigenlijk geen taken 

meer voor de BB en wordt het wagenpark, na eerst voorzien te 

zijn van een APK-waardige reminstallatie, door de Dienst der 

Domeinen in 1986 verkocht. In dat jaar wordt ook de Magirus-

Deutz Club opgericht.

De Hummelse kampeerwagen

Na enig speurwerk komt Hans Nieuwenhuisen uiteindelijk in 

contact met iemand in Brummen. De man is lange tijd over-

spannen geweest en heeft als een soort therapie een Magirus-

Deutz A 3000 uit 1952 omgebouwd. Na een middagje praten 

biedt de man plotseling de auto te koop aan. Dit was een 

prima gelegenheid. Er moest weliswaar nog het een en ander 

aan gebeuren, maar de basis is gelegd.

De werkzaamheden die nog moeten gebeuren gaat Hans zelf 

ter hand nemen. Uiteraard met enige adviezen uit de ‘omge-

ving’ en later ook vanuit de Magirus-Deutz Club. Bij sommige 

klussen krijgt hij hulp van de familie Te Slaa uit Hummelo en 

dankzij de technische ondersteuning van buurman Gerrit 

Blokhuis worden  problemen altijd weer opgelost. Een belang-

rijk voordeel van deze zelfwerkzaamheid blijkt later de 

Tekst: Rinus G.M. Rabeling

Foto’s: Wim van Hof

Hans en Ineke Nieuwenhuisen uit Hummelo:

‘Toppunt van genoegen: 

thuiskomen zonder pech…’

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.

De Hessencombinatie | september 2013 29



Een gezellige, knusse winkel met een mix van 

brocante en woonaccessoires in landelijke stijl

Bekijk ook eens  

onze webwinkel!

Dorpsstraat 30  |  6999 AD  Hummelo  |  T 06 - 13 43 46 7

info@homesweethomeandgarden.nl

www.homesweethomeandgarden.nl

openingstijden:

wo - do - vr - za 
van 10.00 tot 17.00 uur

Een gezellige, knusse winkel met een mix van 

brocante en woonaccessoires in landelijke stijl.

Bekijk ook eens  

onze webwinkel!

Dorpsstraat 30  |  6999 AD  Hummelo  |  T 06 - 13 43 46 71

info@homesweethomeandgarden.nl

www.homesweethomeandgarden.nl

openingstijden:

wo - do - vr - za 
van 10.00 tot 17.00 uurDorpsstraat 30  |  6999 AD  Hummelo  |  T  0314 - 74 50 40

info@homesweethomeandgarden.nl  |  M 06 - 13 43 46 71

www.homesweethomeandgarden.nl

Zonwering * Rolluiken * Garagedeuren

Somfy besturing & draadloos alarmsysteem * Veranda-overkapping * Raamdecoratie 

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

Meipoortstraat	4		•		Doesburg		•		www.ter-steeg.euMeipoortstraat	4		•		Doesburg		•		www.ter-steeg.eu
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De Bescherming Bevolking (BB) was een civiele bescher-

mingsorganisatie, in 1952 opgericht naar Engels model, 

om de Nederlandse bevolking in  tijden van oorlog te 

kunnen beschermen. Een dergelijke organisatie had in 

Groot-Brittannië tijdens de Tweede Wereldoorlog een 

belangrijke rol gespeeld. De taak die de overheid aan 

de BB had toebedeeld, was die van het verrichten van 

steun aan de bevolking onder bijzondere omstandighe-

den zoals de gevolgen van oorlogshandelingen, maar 

ook grootschalige rampenbestrijding. Ze kende onder 

meer een brandweer, een eerste hulp- en een red-

dingsdienst. De Bescherming Bevolking werd ook belast 

met het voorlichten van de burgers. Begin jaren vijftig 

ging men nog uit van een oorlog met conventionele 

wapens, maar vanaf de tweede helft van de jaren vijftig 

werd duidelijk dat een Derde Wereldoorlog zeer waar-

schijnlijk met atoomwapens zou worden uitgevochten. 

Uiteindelijk werd de organisatie overbodig en werd zij 

in 1986 opgeheven.

zelfredzaamheid onderweg te zijn. Bij pechgevallen in den 

vreemde kan Hans het probleem regelmatig zelf oplossen. 

Een ander aspect van het rijden met een Magirus-Deutz A 

3000 is het vereiste rijbewijs en de rijvaardigheid. Hans en Ine-

ke gaan beiden met succes op voor het vrachtwagenrijbewijs. 

Daarnaast moeten zij zich de vaardigheid van het zogenaam-

de ‘dubbel klutsen’ aanleren. Dat is nogal eens moeilijk, gaat 

vaak gepaard met veel gekraak en doet soms pijn in de oren! 

Bij double-clutchen moet men de versnellingen schakelen 

met tussenkoppeling. Hierbij wordt ontkoppeld, de versnel-

lingshandel in de vrijstand gezet, nog een keertje extra op 

het koppelingspedaal gedrukt en dan pas naar de gewenste 

versnelling geschakeld. Wie kent dat en wie kan dat nog?

Na enige tijd worden de lier en de vierwielaandrijving ver-

wijderd. Ook wordt de oorspronkelijke 4 cilinder 90 pk motor 

(verbruik 1 op 4 diesel), vervangen door een 6 cilinder 130 pk 

motor (verbruik 1 op 7). De auto weegt nu ruim 5.000 kg en 

moet ongeveer om de 10 jaar van 6 nieuwe banden worden 

voorzien.

Genieten

Het grote doel was natuurlijk met het hele gezin op vakantie. 

Vele tochten naar Frankrijk, Spanje, Duitsland, Kroatië en 

Denemarken volgen. Altijd weer genieten van de vrijheid en 

de rust. Altijd veel bekijks. Soms enthousiaste reacties, soms 

een meewarige blik. In Denemarken werd zelfs een uitgebreid 

krantenartikel gewijd aan die Nederlandse familie met die 

aparte kampeerwagen. Ineke: ‘Als zich buren aandienden die 

wat te dichtbij of met veel dedain een plaats wilden bezetten, 

voerden de kinderen de ‘familie Flodder-act’ op. In veel geval-

len zocht men dan een plekje verderop.’ Ook voor het vervoer 

ten behoeve van schoolreisjes en voetbalwedstrijden (H en 

K) werd de auto regelmatig ingezet en bleek hij ideaal te zijn 

voor vervoer van kano’s in de Ardennen…

Nu de kinderen ouder zijn en al een tijd niet meer meegaan, 

gaat de moeder (94) van Ineke inmiddels alweer  zo’n 10 jaar 

mee op vakantie. Na jaren van luxe vakanties geniet zij nu met 

volle teugen van deze nieuwe ervaring. Overigens wordt ook 

door de kinderen regelmatig een periode ‘gereserveerd.’

Inmiddels is Hans een enthousiaste secretaris van de Magirus-

Deutz Club in Nederland. Twee keer per jaar zijn er clubweek-

enden (in 2006 op camping Jena). Gezelligheid en uitwisseling 

van vooral technische ervaringen staan uitgebreid op het 

programma. Na 25 jaar zijn beiden nog steeds erg enthousiast, 

en nog steeds is een gouden regel: ‘Zorg ervoor dat de neus 

altijd in de rijrichting staat voor het geval er een sleepwagen 

moet komen…’
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Café - slijterij
d’n Uutkiek

Dorpsstraat 65 - Angerlo

0313 - 475 091

GROTE  OCCASIONSHOW  

ZATERDAG 21 & ZONDAG 22 SEPTEMBER 

van 10 – 18 uur                               
Uitgebreid assortiment auto’s

Zeer scherpe prijzen
Diverse merken, modellen, prijsklassen 

BIJ AANKOOP VAN EEN 

AUTO VANAF € 4.500,-

AFLEVERING MET HET

* AUTOSHOWPAKKET

* AFLEVERINGSBEURT

* NIEUWE A.P.K.

* NATIONALE AUTOPAS

* 6 MAAND BOVAG GARANTIEPAS

* 1 JAAR MOBILITEITSGARANTIE
Verder maakt iedereen die een auto koopt tijdens de show 
kans op een prijs van € 200.000,- (1/5 staatsloten)
Voor kinderen tot 12 jaar is er een ballonwedstrijd.
Zondag 22 sept. is er in Hummelo tevens een rommelmarkt.

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

info@autobedrijfoverbeek.nl 

* Post     NL

* (digitale)Fotoservice

* Drogisterij    

* Kopieerservice

* Stomerij   

* Bloemen & Planten

* Bezorgservice  

* Telefoonkaarten

* Gratis parkeren  

* Gratis Pinnen

Janssen Hummelo

Dorpsstraat 20, Hummelo Tel. 0314-381281

Janssen

Mijn buurt, mijn parS
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‘Tegenwoordig is toch bijna alles te downloaden’

Naam: Roos Wessel (18)

Woonplaats: Molenweg, Achter-Drempt

Gezinssamenstelling: ‘Ik woon nog bij m’n ouders: Marcel 

(50) en Jolanda (56).’

Tv-tijd per dag: ‘Verschilt per dag, maar vaak alleen de avonden 

dat ik niet met Marvin Koenders Zumba-les aan het geven ben.’

Favoriete tv-serie: ‘Ik vind Friends, The Nanny, de TV Kantine 

en Komt een man bij de dokter heel leuke programma’s. Ook 

kijk ik vaak Goede Tijden, Slechte Tijden. Maar als ik dat een 

maand niet heb gevolgd en het weer een keer kijk, weet ik 

weer precies waar het over gaat.’ 

Wel eens een dvd-box aangeschaft?: ‘Ik heb nog nooit een 

verzamelbox aangeschaft, zou dit ook niet snel doen of het 

moet helemaal geweldig zijn. Tegenwoordig is toch bijna alles 

te downloaden.’

‘Het verschilt per dag, maar ik kijk wel veel tv’

Naam: Kim Peters (18)

Woonplaats: Rijksweg, Voor-Drempt.

Gezinssamenstelling: vader Appie (53), moeder Irene (50) en 

broer Nick (20).

Tv-tijd per dag: ‘Veel, maar het verschilt wel per dag.’

Favoriete tv-serie: Goede Tijden, Slechte Tijden en  Geordie 

Shore (MTV).

Wel eens een dvd-box aangeschaft?: ‘Nee. We hebben wel 

een dvd-speler en kijken daarmee vooral fi lms.’ 

‘Wel eens een dvd-box aangeschaft van 

je favoriete tv-serie?’ 

Acht inwoners geven antwoord
Dagelijks wordt er veel uren tv gekeken en velen van ons zijn fanatieke volgers van een tv-serie. 

Hoe verleidelijk is het dan om een dvd-verzamelbox aan te schaff en? 

Het blijft een steekproef en daar komen soms andere dingen uit dan verwacht.

Tekst: Fia Wesselink

Foto’s: Rinus G.M. Rabeling

‘Sporten en actief bezig zijn wint het van de tv’

Naam: Gerben van Braak (43)

Woonplaats: Hummeloseweg, Laag-Keppel

Gezinssamenstelling: getrouwd met Kristel (39). Samen twee 

zonen: Tygo (13) en Duuk (11). En Jeppe is de hond van het 

gezin.

Tv-tijd per dag: ‘In de zomer kijk ik 1 uur tv per dag. Ik hou 

me dan meer bezig met klussen om het huis en sport veel. In 

de winter kijk ik iets meer tv, maar ik hou ook dan meer van 

sporten en actief bezig zijn.’

Favoriete tv-serie: ‘Levenslied, een dramaserie over verschil-

lende leden van een koor.’

Wel eens een dvd-box aangeschaft?: ‘Ja, die van Buurman 

en Buurman. Een animatieserie over twee klussende buur-

mannen bij wie alles fout gaat, maar die ook overal en altijd 

een oplossing bedenken voor hun probleem.’

‘Ik kijk vooral naar Duitse zenders’

Naam: Ursula Dijkstra (70)

Woonplaats: De Waay, Hoog-Keppel

Tv-tijd per dag: gemiddeld zo’n 2 uur per dag, waaronder het 

achtuurjournaal. N 3 (Noord- Duitsland), is weer terug op de 

kabel. Dat is echt een persoonlijk cadeau.

Favoriete tv-serie: ‘De Duitse krimi-serie Donna Leon over 

commissaris Brunetti (speelt in Venetië) en Tatort Münster, een 

serie die al heel lang loopt en die ik ook al jarenlang volg.’

Wel eens een dvd-box aangeschaft?: ‘Dat niet. Ik ben weg 

van Engelse kostuumdrama’s en heb wel de dvd van Pride and 

Prejudice. Die kijk ik nog wel eens terug.’
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Nieuwbouw

Verbouw

Renovatie

Onderhoud

6996 DA  Drempt
Mob. 06 50502168
Fax. 084 2269615

. bemuco .n l

www.bemuco .n l

Webcreatie, Pc onderhoud, verkoop nieuwe Pc’s,

randapparatuur en installeren (draadloze) netwerken

Veldweg 5

Hekwerken en Omheiningen

Huiswerk- en studiebegeleiding voor leerlingen 
van het Voortgezet Onderwijs

Cursussen spreekvaardigheid Spaans
Spaans leren spreken voor vakantie of werk

Marieke van der Wagt

06 – 1421 3434

www.undostres.nl
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‘Nederlandse series, als het even kan volg ik 

ze allemaal’

Naam: Hermien Koenders-Scheffer (67)

Woonplaats: Molenweg, Achter-Drempt.

Gezinssamenstelling: 

getrouwd met Herman (63). 

Tv-tijd per dag: 

ongeveer 4 uur.

Favoriete tv-serie: ‘GTST sla ik geen dag over en eventueel 

neem ik een aflevering op en kijk die ’s avonds laat nog, na 

het bridgen. Verder ben en was ik een liefhebber van (drama)

series als: Moeder, ik wil bij de Revue, Toen was geluk heel 

gewoon, Dokter Deen en Dokter Tinus. Ook naar Levenslied 

heb ik af en toe gekeken. Veel Nederlandse series dus. Als het 

even kan volg ik ze allemaal.’

Wel eens een dvd-box aangeschaft?: ‘Nee, zelfs nooit over 

gedacht. Ik zou ook niet weten wanneer ik ernaar zou moeten 

kijken. Overdag kijk ik nooit tv.’

‘Sinds we een iPad hebben, staat de tv veel 

minder aan’

Naam: Marius Kuperij (13)

Woonplaats: De Brouwerij, Hummelo

Gezinssamenstelling: Henk Kuperij (53), Ineke Jolink (52), 

Robert (21) en Marius.   

Tv-tijd per dag: wisselend, van 1 tot 3 uur per dag. Mijn vader 

kijkt het meest, vooral sport en actualiteiten.

Favoriete tv-serie: ‘Boer Zoekt Vrouw en Flikken Maastricht, 

daar kijken we met het hele gezin naar. Ieder wel met een 

eigen reden en met specifieke ogen kijkend.’ 

Wel eens een dvd-box aangeschaft?: 

Ineke: ‘Ik heb er weleens over gedacht een serie als ‘Earthflight’ 

te kopen. Dat is iets dat ik heel graag terugzie.’ Marius: ‘Ik heb 

een keer een dvd-box gekregen: De avonturen van Emil, naar 

de verhalen van Astrid Lindgren.’ Ineke: ‘Daar kon je steeds 

opnieuw naar kijken.’ Marius: ’ Ja, maar toen was ik negen. Nu 

kijk ik steeds minder tv en ben ik veel meer op m’n iPad.’

‘Lekker buiten zijn gaat boven kastje kijken’

Naam: Ellen Severt-Horstink

Woonplaats: Beemsterweg, Eldrik

Gezinssamenstelling: Ellen Severt (41), Rob Horstink (42), 

Sanne (8) en Nienke (6).   

Tv-tijd per dag: ‘We kijken door de week eigenlijk weinig tv. 

Wel altijd op zaterdagavond, dan mogen de kinderen lang 

opblijven en kijken we samen naar ‘Jongens tegen de Meisjes’. 

Sanne en Nienke kijken ’s morgens wel regelmatig naar Nicke-

lodeon en volgen VRijland, maar buiten spelen is bij hen toch 

echt favoriet. Door m’n werk op het bedrijf spreek ik overdag 

weinig mensen. In plaats van kastje kijken ga ik er ’s avonds 

liever op uit – volleyballen, muziekvereniging – anders wordt 

m’n wereldje wel erg klein.’

Favoriete tv-serie: ‘Buiten Boer Zoekt Vrouw en af en toe een 

detective is er niet iets dat we speciaal volgen.’ 

Wel eens een dvd-box aangeschaft?: ‘Ja, Zandkasteel. Die 

dvd’s zijn hier grijs gedraaid. De meiden zijn het nu ontgroeid. 

Afgelopen februari is onze dvd-speler kapot gegaan. Die is 

niet vervangen. Dat zegt denk ik genoeg.’

‘Niet de dagelijkse aflevering willen afwachten’

Naam: Reny Winkelhorst (59)

Woonplaats: De Zuylenkamp, Hummelo

Tv-tijd per dag: ‘Gemiddeld 2 uur met vaste programma’s als 

achtuurjournaal, actualiteiten, documentaires en films. Wat de 

laatste betreft: ik kijk altijd eerst wat aanbevolen wordt.’   

Favoriete tv-serie: ‘Deens-Zweedse series als Borgen, The 

Bridge en The Killing springen er voor mij echt uit. Soms vind 

ik het zo eng dat ik het geluid uitzet, maar ik blijf wel kijken. 

Vorig jaar heb ik The Killing ontdekt. Serie 1 heb ik toen vier 

weken lang gevolgd; dat betekende 20 avonden laat naar bed, 

maar ik wilde iedere aflevering zien.’ 

Wel eens een dvd-box aangeschaft?: ‘Dat niet. Vrienden van 

mij wilden trouwens niet langer de dagelijkse aflevering van 

Killing 1 afwachten. Om die reden schaften zij de complete 

box aan en hebben die in één weekend uitgekeken. En daarna 

meteen ook maar box 2 in huis gehaald.’
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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.

Openingstijden:

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

Model: Rianne

Like us on Facebook 
en maak kans op 

een starterkit t.w.v. 
€ 200,- met de 100% 
natuurlijke make-up-
producten van Fresh 

Minerals!
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Het gebouw begint duidelijk vorm te krijgen. Deze fotoreportage, gemaakt op 30 mei, 5 juli en 12 juli, laat dat goed zien. De 

muren staan, het dak ligt erop en inmiddels is het bouwproces weer verder gevorderd. Loopt alles volgens planning, dan kan het 

nieuwe clubhuis van HC’03 eind van dit jaar in gebruik worden genomen. Een multifunctionele accommodatie die tevens plaats 

gaat bieden aan lokale verenigingen.

Door het grote succes van de Superloterij heeft HC’03 een bedrag van meer dan Euro 60.000 kunnen bijschrijven voor de bouw 

van dit nieuwe clubgebouw. Een fl inke som geld en een geweldige prestatie vanuit de relatief kleine gemeenschap die Drempt, 

Hummelo en Keppel samen vormen.

Voortgang nieuwbouw 

clubgebouw HC’03

Foto’s: Harold Pelgrom

De Hessencombinatie | september 2013 37



Klasgenoten van toen, 

wat is er van hen 

geworden?
Op verjaardagen is het een onderwerp dat nogal eens aan de orde komt: Weet je nog wel, 

vroeger op school? Herinneringen aan de streken van klasgenoten en de eigenaardigheden 

van leerkrachten worden opgehaald en er zijn vragen als: Hoe zou het toch met hem of haar 

zijn? In deze nieuwe rubriek ontmoeten we dit keer de tweede klas van de St. Willibrordus-

school in Achter-Drempt van 1969.

Samenstelling: Herman Bolwiender

Foto’s: Herman Bolwiender en Rinus G.M. Rabeling

Bovenste rij v.l.n.r.: Bennie Snelder, Theo Verstege, Wim Geurts, Fons Hendriksen, Herman Bolwiender, Paul Keijzer, 

Wim van Embden, Harrie Hartjes, Gerard Geurts, Armand Messing

Onderste rij v.l.n.r.: Paul Willemsen, Martin Dieks, Lucie Snelder, Gerard Seegers, Ada Hendriksen, Theo Pelgrom, 

Margaret Diesfeldt,  Hedwig Berentsen, Pauline Bouwmeister, Joke Snelder, Ingrid Klein Reesink, Thea Zondag

Liggend v.l.n.r.: Peter Kemperman, Toon Koenders
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en, 
De klasgenoten, toen en nu     

Bennie Snelder (52)

‘Ten tijde van de lagere school woonden we aan de Zomer-

weg 59. Op de lagere school had ik geen echte boezem-

vrienden. Ik was meer een eenling. Nadat mijn vader zijn 

boerderijtje in Achter-Drempt had verkocht, trokken we naar 

Voor-Drempt. Hier heb ik een paar jaar gewoond. Daarna heb 

ik samengewoond in Doetinchem. Maar Drempt bleef toch 

trekken en dus werd  er een huis gekocht aan de Gildeweg 

in Voor-Drempt. Hier heb ik een jaar of zes gewoond. Toen 

kwam er een einde aan mijn relatie. Het huis werd verkocht en 

er werd een huis gehuurd, ook aan de Gildeweg. Hier woon 

ik nog steeds. Na de lagere school ging ik naar de mavo en 

vervolgens naar de mts. Daarna ben ik als poedercoater aan 

het werk gegaan bij Nedcon in Doetinchem, totdat in 2009 de 

productie naar het buitenland werd verplaatst. Ik werk nu bij 

Span Finishing in Beek (Montferland), ook als poedercoater. 

Met oud-klasgenoten heb ik geen contact meer. Af en toe 

loop ik Herman Bolwiender tegen het lijf.’      

Theo Verstege (52)

‘Ten tijde van de foto woonde ik aan de Pastoor Blaisseweg 4 

in Achter-Drempt. Ik had in die tijd nog niet echt een boezem-

vriend, maar wel een aantal klasgenoten met wie ik veel 

omging, zoals Wim Geurts, Herman Bolwiender, Paul Keijzer 

en Wim Boerstal. Gezinssamenstelling nu: getrouwd (bijna 30 

jaar) met Marion (51). We hebben samen twee kinderen, een 

dochter Jilva (21) en een zoon Jinte (16 jaar).

Na 31 jaar in de bouw te hebben gewerkt, moest ik in verband 

met mijn gezondheid noodgedwongen stoppen. Nu werk ik 

sinds 2008 in het onderwijs als practicum assistent bouwtech-

niek. Hier geef ik les aan de Bol 4 middenkaderfunctionaris, 

aan de AKA (arbeid gekwalificeerde assistent) en de Bol 2 (1e 

en 2e jaars), en verder aan de afdeling meubel en interieur.

Mijn vrouw en ik hebben vanaf 2008 een eigen bloemenzaak 

met woondecoratie in Giesbeek.

Contacten van vroeger heb ik niet echt. Wel zie ik geregeld 

nog klasgenoten die ik dan ook even spreek.’

Wim Geurts (52)

‘Mijn ouderlijk huis stond destijds op ‘het Griet’. Het huis staat 

er nog steeds maar mijn ouders wonen er niet meer. Mijn 

boezemvriend was Herman Bolwiender. Herman kende ik 

trouwens al van voor de lagereschooltijd. Toen wij 3 jaar waren 

speelden we al veel met elkaar. Ook nu komen we nog regel-

matig bij elkaar over de vloer. Na 25 jaar aan de Grietstraat te 

hebben gewoond, zijn wij in 1987 verhuisd naar Doesburg. 

Hier hebben we ruim zes jaar gewoond. Vervolgens zijn we 

verhuisd naar onze huidige woonplaats Zevenaar. 

Ik ben inmiddels ruim 25 jaar getrouwd met Ellen en we heb-

ben een dochter. Zij is nu 20. In 1980 ben ik in dienst getreden 

bij de gemeente Doesburg, waar ik diverse functies heb ver-

vuld. In 1993 ben ik overgestapt naar de gemeente Zevenaar. 

Daar werk ik nu nog steeds en inmiddels ben ik teamleider bij 

de beleidsafdeling Ontwikkeling.’

Fons Hendriksen (51) 

‘Wij woonden in Hummelo aan de Kasteellaan 4. Nabij het 

kasteel, net buiten Hummelo en circa 5 kilometer van Achter-

Drempt. Mijn vader werkte bij de K.I. (kunstmatige inseminatie 

voor rundvee). Er stonden veel stieren bij ons op stal of in de 

wei. Het werd ook wel de ‘bollenvelden’ genoemd. Helaas is 

het gebouw nu erg vervallen, maar wordt nog wel bewoond. 

Ik kijk met plezier op die tijd daar terug. Het was alleen erg 

jammer dat mijn klasgenoten zo ver weg woonden. Met alle 

klasgenoten kon ik wel opschieten. Ik kwam vaak bij Herman 

Snelder en Bertie Snelder in Toldijk. Na mijn lagere school 

zijn wij verhuisd naar Varsselder bij Ulft. We kwamen aan de 

rand van het dorp te wonen, hier heb ik mijn jeugd verder 

doorgebracht. Prachtige tijd met veel vrienden en dicht bij 

de sportvelden.  Ik ben op mijn 25e getrouwd met Marieke 

Geurtsen uit Gendringen. We zijn inmiddels 26 jaar getrouwd 

en wonen in Gendringen in een zelfgebouwd huis aan de 

Anholtseweg, dicht bij de Duitse grens. We hebben drie jon-

gens: Lars (22), Niels (21) en Tys (17). Lars studeert en woont 

inmiddels samen met zijn vriendin in Tilburg. Niels studeert in 

Enschede en Tys zit op het Graafschap College in Doetinchem, 

richting bouwkunde. Na mijn mts-opleiding Bouwkunde ben 

ik begonnen bij Aannemersmaatschappij Klaassen te Dinxper-

lo. Intussen aannemersopleiding in de avonduren gevolgd. Na 

5 jaar ben ik begonnen als verkoper bij Kiwitz BV. Verkoop van 

bouwspecialiteiten (zoals tegellijmen, gevelimpregneringen, 

kelderafdichtingen, enz.  Inmiddels ben ik 26 jaar bij Kiwitz, als 

Sales Manager (verkoopleider) en behartig ook nog steeds de 

klanten in de Achterhoek. Ik heb afgelopen jaar nog mijn hbo-

diploma behaald aan de HAN. In het algemeen heb ik weinig 

of geen contact met mijn oude klasgenoten. Op de bouw-

beurs te Utrecht komen sommige personen nog bij mij in de 

stand. Onder andere Gerard Verstege en Herman Snelder.’

  

Herman Bolwiender (52)

‘Mijn ouderlijk huis staat aan de Eekstraat 3, toen Drempt, 

nu Doesburg. Mijn boezemvriend was en is nog steeds Wim 

Geurts. Ook na de lagere school trokken we met elkaar op: 

vakanties, uitgaan, etc. Elkaars verjaardagen bezoeken doen 

we nog steeds.  Na 28 jaar ben ik verhuisd naar Voor-Drempt 

aan de Torenakker. Met veel genoegen wonen we er nu nog.

Ik ben getrouwd met Marian en we hebben twee kinderen: 

Twan (19), hij studeert in Eindhoven aan de Fontis Hogeschool 

en Manouk (17). Zij heeft net het Metzo afgerond en gaat stu-

deren aan het Graafschap College. Na mijn schoolopleiding en 

militaire dienst ben ik bij Coberco in Steenderen als kaasmaker 

gaan werken. Daar heb ik me opgewerkt tot Hoofd Productie 

en door Job rotation heb ik zo’n 13 jaar in dezelfde functie in 

Markelo en in Varsseveld gewerkt. Inmiddels is het Friesland-

Campina. Door bedrijfssluitingen en door veranderende eisen 

ben ik weer teruggegaan in mijn oude functie wat nu Allround 

Procesoperator heet, nu ook weer in Steenderen. Tevens ben 

ik projectleider van diverse projecten, o.a. implementatie van 

autonoom management. Door deze verandering van werk, 

heb ik veel meer vrije tijd gekregen en ben ik nu in opleiding 

voor konijnenkeurmeester. Ik bezit dan ook konijnen, waar-

mee ik in den lande naar kleindierenshows ga.’

Paul Keijzer 

Paul is op 16 mei 1988 overleden ten gevolge van een on-

geluk. Hij werd op 5 februari 1961 geboren in Loosdrecht. In 

1967 is de familie Keijzer in Achter-Drempt komen wonen aan 

de Eekstraat 7. Dat was ook het adres ten tijde van de foto.
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200 smaken op maat
diverse ijskarren
rondleidingen

www.ijsvandesteenoven.nl

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
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Destijds woonden er veel jongens in de Oelenhoek en het 

Griet en dus trok Paul ook op met Theo Verstege, Wim Geurts 

en Herman Bolwiender.

Na de lagere school is Paul in Velp naar de tuinbouwschool 

gegaan en liep stage in Boskoop. Uiteindelijk is Paul in de 

tuinderswereld terecht gekomen, maar in 1988 kwam daar 

een abrupt einde aan.

Wim van Embden (51)

‘Misschien kennen sommigen mij ook onder de naam Wim 

Boerstal. Wij woonden destijds aan de Molenweg in Drempt. 

Mijn boezemvriend was Toon Koenders. Tot mijn 14e jaar 

woonden wij in Drempt, in 1976 zijn we naar Zevenaar 

verhuisd. Ik ben getrouwd met Berry (52), we hebben twee 

dochters: Vera (20) en  Monica (18).

Van beroep ben ik schilder.

Elk jaar kom ik nog naar de Dremptse Kermis, dan zie ik o.a. 

Toon Koenders, Herman Bolwiender en Theo Verstege.’ 

Harrie Hartjes (52)

‘Ten tijde van de foto woonde ik aan de Zomerweg in Achter-

Drempt. Destijds trok ik veel op met Fons Hendriksen.

Ik woon nog altijd in Achter-Drempt, nu aan het Strengsche 

Veld. Ik ben alleenstaand. Mijn beroep is onderhoudsmede-

werker, metselaar, tegelzetter, stukadoor, loodgieter, timmer-

man, stratenmaker enzovoort.

De contacten die ik nog vanuit vroeger heb, zijn vooral met de 

klasgenoten die ook in Drempt wonen: Toon Koenders, Herman 

Bolwiender, Theo Verstege. Tijdens feesten en de kermis is het 

fijn om terug te kunnen kijken op deze leuke periode.’

Gerard Geurts (51)

‘Wij woonden in die tijd aan de Gientjesweg in Drempt. Mijn 

boezemvrienden waren Martin Dieks en Theo Pelgrom. 

Tot 2003 ben ik altijd in Drempt blijven wonen, maar nu woon 

ik sinds tien jaar in Steenderen.

Ik ben gehuwd met Marja Melgers. We hebben twee kinderen, 

dochter Lynn van bijna 15 jaar en zoon Cliff van 11 jaar.

Ik werk al bijna 30 jaar als dak- en wandmonteur bij Cockerits 

in Doetinchem. Contacten uit mijn klas van toen heb ik nog 

met Herman Snelder, Christiaan Seegers, Theo Pelgrom, Trees 

Koenders en Jeanette Jansen. ’

Armand Messing (52) 

‘Wij woonden aan de Lamstraat in Toldijk. Mijn boezem-

vriendin destijds was Ingrid Klein Reesink. Ik heb gewoond 

in Steenderen, Amersfoort en woon nu in Zutphen. Ik ben 

getrouwd met Erica van Vliet (42), we hebben twee kinderen: 

Michael (15) en Joanne (12).  Van beroep ben ik Mechanical 

Engineer.

Contacten met oud-klasgenoten heb ik niet meer.’

Paul Willemsen (52)

‘De meesten van toen kennen me onder de naam Paul Klein 

Reesink. Nu gebruik ik de achternaam Willemsen. Toen deze 

foto werd gemaakt, woonde ik aan de Hulsevoortseweg 7 in 

Achter-Drempt. In die tijd had ik meerdere vrienden, maar niet 

echt een boezemvriend. Na school bracht ik mijn tijd meestal 

door op camping Het Zwarte Schaar in Doesburg.

Eind 1969 ben ik met mijn ouders verhuisd naar Baak en 

begon daar in de tweede klas van de St. Martinusschool. Na de 

lagere school ben ik in Zutphen naar de technische school ge-

gaan.  In 1978 ben ik begonnen als tractorchauffeur in Zelhem. 

Daarna twee jaar gewerkt als tractorchauffeur bij loonbedrijf 

Klein Starink in Toldijk. In 1981 volgde de militaire dienst.

Tot 1986 werkzaam geweest als engineeringmedewerker bij 

Rowi straalbedrijf, maar ik moest daar stoppen na een bedrijfs-

ongeval. In 1997 ben ik als allround medewerker begonnen bij 

de Betoncentrale Twente in Doetinchem en daar werk ik nog 

steeds. In 1987 ben ik in Keyenborg gaan samenwonen met 

Ingrid Sasse. We kregen twee kinderen: dochter Esri (nu 19) en 

zoon Ruben (nu 17). In 2001 werd Ingrid ernstig ziek. Uiteinde-

lijk is zij in 2007 overleden aan een hersentumor. Deze periode 

was zeer moeilijk voor mij en de kinderen. 

In 2010 kreeg ik een nieuwe relatie met Erna Klein Starink. 

In december 2012 hebben we samen een huis gekocht in 

Zelhem. Daar wonen wij nu met veel plezier, samen met de 

kinderen, onze hond Storm en poes Lodewijk.

Ik zie een enkeling van vroeger nog wel eens in het voor-

bijgaan. Maar echt contact heb ik niet meer met iemand uit 

die klas. Mijn hobby’s waren autocross en autotrail. Maar na 

het bedrijfsongeval lukte het lichamelijk niet meer om deze 

hobby’s te beoefenen. Nu zijn mijn hobby’s zelf dingen creë-

ren of kopiëren waar laswerkzaamheden aan te pas komen. 

Voor de rest ben ik op diverse vlakken creatief bezig. Ik hou 

van gezelligheid en een goed gesprek met mensen die echt 

iets voor me betekenen.’

Martin Dieks (52)

‘Ten tijde van de foto woonde ik aan de Binnenweg en daar 

woon ik nu nog. Ik ben alleenstaand en woon daar met mijn 

vader. Ik heb de landbouwmechanisatieopleiding gedaan en 

ben na deze opleiding begonnen bij Senhorst in Giesbeek. 

Vervolgens ben ik bij Christiaan Seegers in Achter-Drempt in 

de werkplaats gaan werken.

Als gevolg van de MKZ-crisis namen de werkzaamheden daar 

af en heb ik ook werk gedaan voor Gerard Seegers. Uiteindelijk 

ben ik definitief bij Gerard aan het werk gegaan. Nu heb ik dus 

dagelijks contact met Gerard, met wie ik zowel op de lagere 

school als tijdens de mechanisatieopleiding in de klas heb 

gezeten. Ik ben welgeteld drie dagen ouder, dus ook wijzer 

dan Gerard.’

Lucie Elfring-Snelder (52)

‘Wij woonden destijds aan de Lamstraat 23 in Toldijk. Mijn 

vriendinnen waren Pauline Bouwmeister en Hedwig Berent-

sen. Op 17-jarige leeftijd ben ik de verpleegkundige opleiding 

gaan doen in Velp en heb ik daar in een zusterflat en op 

kamers gewoond. Daar heb ik ook mijn man Rob ontmoet. 

Sinds 1986 wonen we, mede door ons werk, in Zwolle.

We hebben drie zonen. Sake (22), studeert Commerciële 

Economie en woont in Zwolle op kamers. Luuk (19),  is 4e jaars 

Grafische vormgeving. Simon (17), is begonnen met Werk-

tuigbouwkunde. Ik ben als Specialistisch verpleegkundige 

werkzaam in het Isala te Zwolle op de Hartbewaking en bij 

Chance@Home, een specialistisch team voor patiënten met 

hartfalen in thuissituaties.

Ik ben nog steeds zeer goed bevriend met Pauline Bouwmeis-

ter en Joke Snelder. Verder zie ik mijn vier neven op familie-

bijeenkomsten, vaak op een begrafenis en soms bij 

een reünie.’
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Gerard Seegers (52) 

‘Ten tijde van de foto woonde ik in Achter-Drempt. Ik had niet 

een speciale boezemvriend of -vriendin. Wat ik mij er nog van 

kan herinneren is dat we allemaal goed met elkaar omgingen. 

Sinds 1985 woon ik in Halle. Ik ben al 26 jaar getrouwd met 

Marijke Goossens (50) en wij hebben twee dochters: Lotte (16) 

en Renske (14). Ik heb nog steeds contact met Toon Koenders, 

Peter Kemperman en Martin Dieks (hij werkt bij mij).

Van beroep ben ik ondernemer (mechanisatie, aanhangwa-

gens, paardentrailers, enz.).’

Ada Schreur-Hendriksen

Ada’s zus Agnes liet het volgende weten: ‘Onze lieve zus Ada 

is op 32-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker overleden. 

In mei 1993 had ze het leven geschonken aan een prachtige 

zoon Noud, en in september van datzelfde jaar is ze overleden. 

Als gezin zijn we door een hel gegaan en toch moet je alle 

krachten bundelen en doorgaan, hoe moeilijk ook. Keuzes zijn 

er op zo’n moment niet. Aad was heel speciaal voor ons. In ons 

hart leeft Aad voort.  Ada zou nu 52 jaar geweest zijn. Ik dacht 

dat Margaret, Ingrid en Hedwig haar vriendinnen waren. Ten 

tijde van de foto woonde Ada aan de Roomstraat in Drempt. 

Samen met haar man Theo en zoon Noud (inmiddels 20 jaar) 

woonde Ada in Silvolde. Ze was werkzaam bij de ING-bank.’

Theo Pelgrom (52)  

‘Wij woonden destijds aan de Zomerweg 23 te Achter-Drempt. 

Mijn boezemvriend in die tijd zat in een andere klas, maar ik 

speelde en voetbalde vooral met mijn buurkinderen: jongens 

van de families Seegers en Bouwmeister. Ik ben eerst verhuisd 

naar Hummelo, toen terug naar Drempt en sinds 1983 woon ik 

in Toldijk. Ik was gehuwd met Diny Willemsen. Samen hebben 

we een zoon, Tim (nu 21). Op 15 december 2010 overleed Diny 

na een hartstilstand. Sinds juli van dit jaar woon ik nu samen 

met Renske Halma (50). Ik ben werkzaam in mijn eigen bedrijf: 

Timmerbedrijf Pelgrom aan de Hoogstraat in Toldijk.

Contacten van vroeger zijn er vrijwel niet, alleen met Gerard 

Geurts via het voetbal in Steenderen.’

Margaret Diesfeldt (52) 

‘Tijdens mijn lagereschooltijd woonde ik aan de Zomerweg 2, 

vlak bij Doesburg. Dat was elke dag, door weer en wind, met 

de fiets naar de Willibrordusschool, want een auto was er de 

eerste jaren nog niet bij ons thuis. Een echte boezemvriendin 

had ik niet, in de hogere klassen trok ik wel meer op met Joke 

Snelder en later zijn we ook beiden naar het Ludger College in 

Doetinchem gegaan.

Na het Ludger ben ik in Eindhoven gaan studeren. Later ben 

ik met mijn man in Nieuweschans (Oost-Groningen) gaan 

wonen. Via verhuizingen naar Gennep en Enschede zijn we in 

1991 in Doetinchem terechtgekomen en hier zijn we blijven 

hangen. Mijn man Rob Freriks en ik hebben een dochter 

Marieke (26) en een zoon William (24). Zij wonen allebei al 

samen, Marieke in Leiden en William in Rotterdam. Mijn man 

heeft een assurantiekantoor aan huis en daar werk ik sinds 

een aantal jaren parttime. Van de klas van toen heb ik met nie-

mand contact meer. Ik ben ook al jaren niet meer in Drempt 

geweest.’

Hedwig  Berentsen (52) 

‘Toen deze klassenfoto werd gemaakt, woonde ik aan de Zo-

merweg, tegenover de school. Dat was natuurlijk lekker mak-

kelijk, zo dichtbij! Mijn beste vriendinnen waren toen: Ingrid, 

Pauline en Lucie. Ik spreek alleen Ingrid heel af en toe, met 

de anderen heb ik geen contact meer.  Ik ben getrouwd met 

Harms Jansen en wij hebben twee kinderen: Thomas van 20 

jaar en Laura van 17 jaar. In september is  Thomas naar de HAN 

gegaan en Laura zit nu in vwo 6.  Ik ben in 1978 naar Zutphen 

verhuisd en heb daar de opleiding voor ziekenverzorgende 

gevolgd. Inmiddels ben ik al heel wat jaren werkzaam in de 

zorg. Wij wonen nu alweer jaren in Doetinchem, waar Harms 

en ik beiden ook ons werk hebben.’

Pauline Bouwmeister (52)

‘Ik woonde toentertijd aan de Hulsevoortseweg 4, tegenover 

de kerk. Mijn boezemvriendinnen waren Hedwig Berentsen en 

Lucie Snelder. Ik ben op mijn 17e vertrokken naar Dieren en 

vervolgens op mijn 18e naar Doesburg gegaan. Daarop volg-

den Nieuwegein (vanaf mijn 23e ) en drie jaar later Utrecht. 

Sinds 5 jaar woon ik in De Meern. Na een reeks teleurstellende 

liefdes, ben ik nu gelukkig met Kees uit Hellevoetsluis.We 

hebben een latrelatie.Ik ben werkzaam als Senior Consultant 

Personeel & Organisatie en Mediator. Ik heb nog steeds con-

tact met Lucie Snelder.’

 

Joke Snelder (52)

‘Op de foto ben ik de 3e van rechts op de onderste rij: die 

lange met de hand onder de kin. Na de basisschool ben ik niet 

zo veel meer gegroeid (het bleef bij 1.67 meter) maar t/m de 

6e klas was ik de langste van alle kinderen en dat vond ik niet 

leuk. Meester Nelissen kwam vaak achter me staan, trok mijn 

schouders naar achteren en zei: ‘Rechtop zitten, Jo.’ Hij had 

natuurlijk wel gelijk.  Ik woonde in die tijd aan de Zutphen-Em-

merikseweg waar mijn vader een bouwbedrijf had. Hij woont 

er nog steeds; is nu bijna 93 jaar. Dus ik kom nog regelmatig in 

de buurt, maar zelf woon ik al sinds mijn 17e in Enschede.

Het vriendinnetje met wie ik het meest speelde en die mijn 

beste vriendin was, leeft helaas niet meer. Het is Ada Hen-

driksen, het meisje met de vlechten, in het midden van de 

foto. Maar ik speelde ook wel met Margaret Diesfeldt; bij haar 

logeerde ik af en toe in vakanties. En vaak kwam ik bij Lucie 

Snelder, mijn nichtje. Met haar ga ik nog steeds om.

Later speelde ik ook wel bij Hedwig Berentsen maar haar va-

der was die strenge meester; dat had enige invloed. Af en toe 

zie ik mijn neven hier op de foto nog wel: Peter Kemperman, 

Tonnie Koenders en Gerard Seegers. Sinds 1988 ben ik samen 

met Harm Braam. We zijn niet getrouwd maar vieren dit jaar 

ons ’25-jarig jubileum’. We hebben twee dochters: Eef (21), stu-

deert biomedische technologie in Groningen, en Lotte (19). Zij 

heeft net een academisch jaar afgesloten in Berlijn en wil het 

liefst medicijnen studeren in Groningen, maar moet nog even 

afwachten of ze is ingeloot. We waren dit jaar nog niet kinder-

loos want we hebben Malena in huis, een 16-jarig meisje uit 

Berlijn. Ze wilde graag een jaartje in een andere cultuur leven 

en een andere taal leren en dat kon bij ons. Erg leuk. Ik heb 

in Enschede in 1982 de sociale academie afgerond. Tot 2007 

heb ik in het welzijnswerk gewerkt en in de tussentijd nog een 

De Hessencombinatie | september 2013 43



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

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

• 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

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 

44



management- en P&O-opleiding gedaan. Ik ben sinds 2007 

drie dagen per week docent op Saxion Hogeschool en geef les 

aan de academie Mens & Maatschappij. Daarnaast heb ik sinds 

2007 een eigen bedrijfje als zelfstandig ondernemer en doe ik 

allerlei klussen in zorg- en welzijnsorganisaties. Onlangs heb 

ik ook mijn studie ‘supervisiekunde’ afgerond op Windesheim 

in Zwolle.’ 

Ingrid Koenders-Klein Reesink (52)

‘Toen deze klassenfoto werd gemaakt, woonde ik in Voor-

Drempt aan de Dominee de Graaffweg. Mijn beste vriendin 

was toen Hedwig Berentsen. Ik ben getrouwd met Geert 

Koenders, we hebben twee zoons: Daan (27) en Jorn (25), en 

ik ben verkoopmedewerkster. We hebben eerst in Hummelo 

gewoond en wonen nu sinds begin jaren negentig weer in 

Achter-Drempt. Door het wonen in Drempt zie en spreek ik 

nog regelmatig een aantal van mijn vroegere klasgenoten. 

Toon uit deze klas is zelfs mijn zwager geworden. Het bevalt 

ons prima in de Achterhoek en we hopen hier nog lang te 

kunnen blijven wonen.’

Thea Zondag 

Het is helaas niet gelukt contact met haar te krijgen.

Peter Kemperman (52)

‘Destijds woonde ik in de Lamstraat in Toldijk.   

Ik vermoed dat mijn neef Toon Koenders mijn boezemvriend 

was. Maar volgens mij was ik met vrijwel al mijn klasgenoten 

goed bevriend.  Ik heb enkele jaren in Doetinchem gewoond. 

Daarna, eind jaren tachtig, vertrokken naar Arnhem.   

Ik ben getrouwd met Petra (51). Samen zijn we de ouders van 

Joris (21) en Josephine (17). Van beroep ben ik journalist.

Uit de klas van toen heb ik nog steeds contact met Toon Koen-

ders en Gerard Seegers. Zij waren jarenlang mijn stapvrienden. 

Anderen zie ik soms tijdens de Dremptse Kermis. Dat feest be-

zoek ik eens in de twee à drie jaar. Mijn nichten Joke en Lucy 

zie ik tussendoor nog wel eens tijdens familiebijeenkomsten.’  

 

Toon Koenders (52) 

‘Ik woonde aan de Zomerweg 30 en ben Drempt nooit uit ge-

weest. Nog steeds woon ik aan de Zomerweg, maar nu op num-

mer 25. Mijn boezemvrienden op de basisschool waren: Fons 

Hendriksen, Theo Pelgrom, Peter Kemperman, Geert Seegers, 

Wim Boerstal en Gerard Geurts. Al 25 jaar woon ik samen met 

een echte Dremptse, namelijk Dianne Bremer. Samen hebben 

we drie kinderen: Yki (15), Tjin (13) en Ziko (10).

We gaan elk jaar met z’n allen op wintersport en drie weken 

naar de zon. Daar genieten we enorm van. Even weg van het 

werk, lekker ontspannen en lekker met je eigen gezin.

We zijn een heel sportief gezin, en doen aan voetballen, wiel-

rennen, mountainbiken, paardrijden, volleyballen, zwemmen, 

skiën, fitness, snowboarden, bmx-fietsen en wandelen. 

Ik ben achtereenvolgens timmerman, postbode, sporthalbe-

heerder, fitnesstrainer en zwemonderwijzer geweest. Nu ben ik 

sinds 2009 klantenadviseur bij de gemeente Bronckhorst, inclu-

sief de functie van trouwambtenaar.  Er zijn natuurlijk veel van 

onze klasgenoten in Drempt gebleven, maar veel contact heb ik 

nog met Geert Seegers en natuurlijk mijn schoonzus Ingrid.’
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De foto is in 1969 gemaakt, rond 18 mei. Op deze dag werd 

de eerste heilige communie gevierd. Destijds namen alle 

kinderen uit klas 2, nu groep 4, hieraan deel. De eerste heilige 

communie veronderstelt een keuze om als christen te willen 

leven met alle consequenties die daarbij horen. Als kind van 

klas 2 zagen we dat niet zo, het was een groot feest en je kreeg 

veel cadeautjes. De voorbereiding op dit feest werd toen 

geheel begeleid door school, in ons geval was dat juffrouw 

Timmermans. Onder schooltijd werd er zelfs voor geoefend. 

Ook het maken van een foto hoorde erbij. De beste kleding 

werd ervoor uit de kast gehaald, vandaar dat sommigen met 

een strik op school kwamen.

We zaten dus op een echt katholieke school, met heel veel 

kinderen uit het buitengebied.

Vanaf de kleuterschool tot en met de 6e klas had je heel 

weinig wisselingen van meesters en juffen. Op de kleuter-

school was juffrouw Smeets de juf, die nog in lengte van jaren 

kleuterjuf is gebleven. Een echte moederfiguur. 

Daarna in klas 1 en 2 was juffrouw Seesink onze juf. Een klein 

vrouwtje, ze werd tijdelijk vervangen door juffrouw Timmer-

mans. 

In klas 3 en 4 hadden we meester Berentsen. Iedereen weet 

nu nog hoe streng hij was. Zodra hij met zijn vingers knipte, 

dan was een ieder weer bij de les. Echter, nu iedereen werkt, 

begrijp je wat meester Berentsen je heeft geleerd en wordt 

er veel waardering uitgesproken. Toch hielp het niet altijd. 

Een van onze klasgenoten had een zeer slecht handschrift. 

Regelmatig stond dan onder zijn werk in het rood: ‘Opnieuw’. 

De betreffende klasgenoot heeft nog steeds een bar slecht 

handschrift. Ook leerde meester Berentsen je ezelsbruggetjes 

die je nu nog gebruikt. Opvallend was ook dat hij wel eens een 

pijpje rookte in de klas. 

In de laatste 2 klassen kregen we meester Nelissen. Met zijn 

Dafje kwam hij helemaal uit Nijmegen naar onze school. 

Meester Nelissen kon prachtig en boeiend vertellen. Met veel 

verhalen over de wijde wereld, een wereld die voor ons toen 

nog heel klein was.

Op het schoolplein en op het veldje daarachter, werd veel 

gevoetbald. Het was een echte voetballende klas, want op drie 

jongens na, zat iedereen op voetbal, een sport die in 1968 ook 

voor de jeugd haar intrede deed in Drempt. Het schoolplein 

was niet geheel egaal en het wilde dan ook wel eens gebeu-

ren, dat er iemand over het schoolplein stuiterde, broek en 

knie kapot, maar toch... deurgaon. 

We hadden een rubberen bal en als ie lek was, dan werden er 

dubbeltjes en kwartjes gespaard voor een nieuwe. Zo nu en 

dan sneuvelde er ook wel eens een ruit, dat betekende dan 

dat de bal voor even in de ban ging. Dan werden er andere 

spelletjes gedaan. Als jongens deden we dan met de meisjes 

mee. Die speelden slagbal, kastie, knikkeren en soms wel 

elastieken twist.

Ook doktertje spelen werd door de meisjes gedaan. Er werden 

dan wel eens attributen van huis meegenomen, om het zo 

echt mogelijk te laten lijken. Wie kent het merk VIM nog? 

Prachtige poeder, die dienst moest doen als zalf of iets derge-

lijks.

Ook begonnen de hormonen wat op te spelen. Op de lagere 

school werden de eerste  kusjes uitgedeeld en ontvangen. 

We draaiden met de fles, als een soort rad van avontuur. Daar 

waar de flessenhals naar toe wees, moest je hem of haar een 

kusje geven. Tja... die flessenhals wees nooit naar het meisje of 

de jongen, die jij graag wilde kussen.

Ook bewaren we hele leuke herinneringen aan de schoolkam-

pen. In de vijfde klas ging een groot deel van deze klas naar 

Mosterdveen en een jaar later naar Groesbeek. We werden 

met auto’s weggebracht. Lang niet iedereen had een auto en 

dus moesten ‘de rijken’ in het dorp opdraven om ons weg te 

brengen en op te halen. In Groesbeek in jeugdherberg Hoge 

Hoenderberg deed zich ook weer een legendarisch moment 

voor: onze Armand kreeg een nachtzoentje van Trix, de doch-

ter van de eigenaar.

Enkelen van ons hebben ook minder mooie herinneringen. Zo 

moest Wim Geurts in de 5e klas geopereerd worden aan zijn 

ogen. Dat gebeurde in Nijmegen en dat was in onze beleving 

wel heel ver weg. Hij was een half jaar van school. Of Theo 

Pelgrom, die in 1969 veel ziek is geweest door longontsteking 

en de bof. 

En iedereen herinnert zich zeker nog de schooltandarts. Dat 

ging allemaal niet zo vriendelijk en er werd wat afgeboord!

Het was een klas met daarin veel familieleden. Allemaal neven 

en nichten van elkaar. Ondanks dat, werd er zo nu en dan 

even flink geknokt, maar tien tellen later werd er weer vrolijk 

gespeeld. Ook spannend was het verbranden van papier. 

Prachtig werk natuurlijk. Op deze wijze leerden we onbedoeld 

om ook in sloten fikkie te stoken.

Al met al was het een onbezorgd leven en lang leve de lol. Met 

prachtige herinneringen denken we terug aan deze fantasti-

sche tijd.

Herinneringen van klasgenoten, verzameld door 

Herman Bolwiender
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Uitvaartverzorging

PATRIMONIUM

( lid Nardus)

Dag en nacht bereikbaar 

tel.: 0313-474909

www.patrimoniumdoesburg.nl

Rouwcentrum:  Meipoortstraat 74, Doesburg

inlichtingen en administratie: 0313-475787

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

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

Gasthuisstraat 20
6981 CS  Doesburg
Tel: 0313-472778

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

9.00 tot 18.00
9.00 tot 18.00
9.00 tot 18.00
9.00 tot 18.00
9.00 tot 17.00

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

•
•
•
•
•
•
•

Spiritueel Centrum Boerderij de Vrije Geest in Toldijk

Een prachtige locatie voor:
Zaalhuur, het volgen van een opleiding,

Yoga, mediumcirkel, massages & voetreflex

Bed & Breakfast in mooie complete studio’s

Mediumconsulten van Medium Jaco Elken.

We ontvangen U graag!

    www.boerderijdevrijegeest.nl          Wolfsstraat 3, Toldijk

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

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

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

inspireren en adviseren! 
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Wie deze week, net als ik waarschijnlijk min of meer gedwon-

gen door gezinsleden, Goede Tijden Slechte Tijden volgde, 

heeft kunnen zien dat een compleet hotel werd overgenomen 

door het zwarte schaap van de serie, louter door de eigenaar 

wat onaangename middeltjes toe te dienen en deze ver-

volgens in een vlaag van verstandverbijstering ‘iets’ te laten 

tekenen.

Juist ter voorkoming van dit soort handelingen staat er in 

de Notariswet dat een notaris geacht wordt zich ervan te 

overtuigen dat iemand bij de ondertekening van welke stuk 

dan ook, nog voldoende ‘compos mentis’ is en overziet wat er 

gebeurt. Ook ik heb al meerdere keren besloten om bepaalde 

akten niet te laten doorgaan omdat ik niet overtuigd was van 

de geestelijke helderheid van de aanwezige persoon. Nu ziet 

u natuurlijk dagelijks mensen bij wie u zich afvraagt hoe het 

gesteld is met de geestelijke helderheid, maar in dit geval gaat 

het om de vraag of men nog voldoende de gevolgen van de 

eigen (rechts)handelingen overziet. Wij zijn natuurlijk geen 

medici en de grens tussen iemands vermogen en onvermogen 

is zelden een duidelijke. Dus ondanks dat hiervoor uitgebreide 

protocollen bestaan is het soms lastig zich hierover een me-

ning te vormen. 

Wanneer iemand niet meer in staat is zijn wil te bepalen of 

zijn handelen te overzien, en dat kan geleidelijk gaan zoals 

bijvoorbeeld in geval van dementie, maar ook heel plotse-

ling, bijvoorbeeld door een beroerte, resteert niets anders 

dan bij de rechtbank een verzoek tot onderbewindstelling 

of ondercuratelestelling in te dienen. Dit laatste kan volgens 

artikel 1:378 Burgerlijk Wetboek onder meer vanwege 

een geestelijke stoornis, drankmisbruik of verkwisting. En 

al denkt u bij het tweede wellicht direct aan de Dremptse 

kermis en bij het derde direct aan uw echtgenote als zij 

weer eens uit de stad terugkomt, de meest voorkomende 

is de eerste. 

De procedure is een tijdrovende, waarin ondermeer 

betrokkenen en zo mogelijk de betreff ende persoon zelf 

worden gehoord. Bovendien blijft de bewindvoerder 

in de jaren daarna gebonden aan het toezicht door de 

rechtbank. 

Om een gang naar de rechtbank te voorkomen wordt 

tegenwoordig steeds meer gebruik gemaakt van een 

algehele volmacht of van een zogenaamd levenstesta-

ment. Het grote verschil met een normaal testament is 

dat deze laatste uitsluitend werkt na overlijden, terwijl de 

volmacht of het levenstestament juist voorziet in de periode 

tot aan het overlijden. 

Dikwijls wordt gedacht dat het verlenen van een volmacht 

(nog) niet nodig is wanneer men gehuwd is, omdat er dan 

altijd nog een partner is die zou kunnen handelen. Echter, 

voor veel rechtshandelingen is de medewerking van beide 

echtelieden vereist. Denk bijvoorbeeld aan verkoop van de 

woning, het aangaan van een nieuwe hypotheek, of het doen 

van (papieren) schenkingen aan de kinderen. Aangezien juist 

op dit moment, met het oog op de eigen bijdrage in AWBZ-

instellingen, dat laatste steeds meer gebeurt, is het belangrijk 

te beseff en dat ook hiervoor de medewerking van beiden 

noodzakelijk is. En al voelt het huwelijk voor sommigen op 

zich al als een ondercuratelestelling, zodra één van beiden 

niet meer voldoende compos mentis is, zijn deze rechtshande-

lingen niet langer mogelijk. 

Bij de volmacht machtigt u bijvoorbeeld uw partner of één of 

meerdere van de kinderen om – voor het geval u dit zelf niet 

meer kunt – alle nodige handelingen namens u te kunnen 

verrichten. Een levenstestament is vaak wat uitgebreider en 

kan daarnaast ook allerlei specifi eke aanwijzigen of wensen 

bevatten over allerhande andere zaken waarover u een uitge-

sproken mening hebt (uw onderneming, uitvaart, medische 

handelingen etc.). 

Een levenstestament kan sinds kort ook worden ingeschre-

ven in een offi  cieel register, zodat een gemaakt stuk altijd te 

vinden is en indien nodig tijdig boven water komt. 

Tekst: Jeroen te Lindert

Foto: Wim van Hof

van de notaris
Volmacht of Levenstestament 

Mr. Jeroen te Lindert (40) is 

notaris te Doesburg. In zijn vrije 

tijd is hij zanger/pianist in een 

‘jaren 50 rock-‘n-rollband’. Met 

echtgenote en dochter van 12 

woont hij in Voor-Drempt.

Denk eraan dat bij eigen handelings- of wilson-

bekwaamheid bepaalde handelingen niet meer 

mogelijk zijn. Ook niet na een onderbewind- of 

ondercuratelestelling. Zo mag een bewindvoerder 

geen testament maken voor de onderbewindge-

stelde en kan men als bewindvoerder niet zomaar 

meewerken aan schenkingen. Is het gewenst dat 

de gevolmachtigde, bijvoorbeeld ter besparing van 

erfbelasting of een AWBZ-bijdrage, vermogen kan 

blijven overhevelen naar de kinderen, dan zal dit 

uitdrukkelijk moeten worden bepaald. En wel bij 

uw volle verstand. 

Tip van de notaris
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Het antwoord op deze vraag vat Annemiek in drie woorden 

samen: toeval, ambitie en liefde. Ze had haar bul behaald 

aan de Rijksuniversiteit Groningen, maar geen werkgever 

zat tijdens de crisis eind jaren tachtig te wachten op een pas 

afgestudeerde andragologe. Een andragologe? Annemiek: 

‘Het begint bij de andragogie, denk daarbij aan technieken die 

gericht zijn op gedragsverandering bij volwassenen. Andrago-

logie is de wetenschap waarop andragogie is gebaseerd.‘

Sociale wetenschappers hadden in die jaren dus moeite om 

een passende baan te vinden. Wat te doen? Terug naar het 

westen wilde Annemiek niet. Ze vond het er te vol, te gejaagd 

en de mentaliteit in stedelijke gebieden begon haar ook tegen 

te staan. Toen kwam vaders kijk op werk goed van pas, want 

ze had immers op zijn advies een vak geleerd. Met Schoevers 

Annemiek Siebers (51) en Hans Stegweg (74) wonen sinds 2007 in huize De Riethut aan de 

Van Pallandtlaan in Laag-Keppel. Ze leerden elkaar kennen op de werkvloer, bij Nedcon in 

Doetinchem.  Hoe raakt iemand uit Heemstede verzeild in Laag-Keppel?

op zak in combinatie met haar academische opleiding kwam 

ze terecht bij de toenmalige PTT in Arnhem. Daar begon haar 

carrière. Na een aantal opdrachten via uitzendbureaus sol-

liciteerde ze op een vacature bij Nedcon in Doetinchem. Voor 

die functie vond men haar geknipt en zo verruilde Annemiek 

Arnhem voor de Achterhoek. Later ontmoette ze daar haar 

Hans. Samen met hem streek ze in 1993 neer in Laag-Keppel, 

later in Hummelo en daarna opnieuw in Laag-Keppel.

Wat was je eerste indruk als Heemsteedse en later stadsmens van 

een dorp als Laag-Keppel? Annemiek aarzelt geen moment: 

‘De rust, de natuur en de mentaliteit van de dorpsbewoners in 

Keppel waren een weldaad voor lijf en geest.’ Haar geboorte-

plaats Heemstede, gelegen in de driehoek Haarlem, 

Tekst: Henk ten Zijthoff 

Foto’s: Wim van Hof

Annemiek Siebers

Vanuit Heemstede 
terechtgekomen in… 
Laag-Keppel

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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omen in… 

Annemiek Siebers werd in de jaren zestig geboren in 

Heemstede. Na het behalen van haar gymnasium A-diplo-

ma stelde haar vader als eis dat zij eerst een beroep zou 

leren. Daarna mocht ze zelf weten wat ze wilde studeren. 

En dat deed ze. Ze koos voor een opleiding van Schoevers 

in Amsterdam en vervolgens studeerde ze Sociale We-

tenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na haar 

studie kwam ze bij de PTT in Arnhem terecht en uiteinde-

lijk bij Nedcon in Doetinchem. Samen met partner Hans 

Stegweg woont ze nu in Laag-Keppel. 

Amsterdam en Leiden, is weliswaar geen grote stad te 

noemen, maar er was niets meer dat haar aan die plek bond. 

Wonen in steden als Amsterdam, Groningen of Arnhem was 

haar gaan tegenstaan. ‘Het was mij er te gejaagd en ik merkte 

dat ik moeite kreeg met de afstandelijkheid tussen mensen 

in een grootstedelijke omgeving. En voor mij was ook sociale 

veiligheid een punt. Hier kan ik gewoon het bos inwandelen. 

In Groningen woonde ik als studente op plekken waar je werd 

gewaarschuwd als je alleen op pad ging in je eigen wijk. Heel 

bizar.’

Wat mis je het meest in Laag-Keppel? Annemiek: ‘Ik mis eigenlijk 

niets. Het was in Hummelo fantastisch wonen, maar het 

werd op Brienne (Laarstraat, red.) te groot voor ons. Daarom 

besloten we weer terug te gaan naar Laag-Keppel, naar een 

kleiner huis met een tuin die voor ons is bij te houden. Maar 

als ik dan echt iets moet noemen wat ik mis, dan is het de zee. 

Aan mijn jeugd in Heemstede bewaar ik mooie herinneringen 

aan zomerse dagen aan het strand in Zandvoort waar ik op de 

fi ets naartoe reed. Dan reden we langs het huis van de familie 

Bomans (de schrijver Godfried Bomans, red.). Ik zat op het 

Lyceum Sancta Maria in Haarlem en heb daar een prachtige 

tijd gehad.  Als ik naar het westen ga om weer even in een 

stad te zijn, dan ga ik meestal met de trein. En als ik dan in 

Haarlem het stationsgebouw uitstap,… ja, dan voel ik heel 

even iets opkomen dat je als een milde vorm van nostalgie 

kunt omschrijven. Maar dat is gauw weer over hoor’, lacht 

Annemiek. ‘Als ik op de terugweg de brug bij Doesburg weer 

passeer denk ik: heerlijk, ik ben weer thuis.‘

Thuis is niet alleen Huize De Riethut of het dorp Laag-Keppel. 

We staan lang stil bij haar bestuursfunctie bij stichting Sra-

vana. Sravana biedt zorg aan mensen die in de laatste fase 

van hun leven zijn gekomen. Deze zorg wordt gegeven door 

geschoolde vrijwilligers in het gasthuis Sravana in Doetin-

chem en bij mensen thuis. Haar bestuurlijke betrokkenheid 

bij Sravana past bij haar, bij haar interesse in mensen en wat 

hen bezighoudt. ‘Dat ik bestuurlijk een bijdrage kan leveren 

aan deze organisatie beschouw ik als een voorrecht. Ik wil 

graag maatschappelijk actief zijn, vooral rond doelen die voor 

mij echt ergens over gaan.’ Sravana is daar een voorbeeld 

van. Maar Annemiek is ook actief als bestuurslid van het Ulfts 

Mannenkoor. ‘Dat is een prachtige wereld van mensen uit de 

regio die bij elkaar komen en de sterren van de hemel zingen. 

Ik vind het fantastisch om mijn bestuurlijke kennis aan het 

Ulfts Mannenkoor te verbinden.’ Daarnaast springt ze af en toe 

administratief bij voor de kerkelijke gemeenschap van Drempt 

en Oldenkeppel. Voorts is zij overdag parttime professioneel 

actief als secretaresse voor de heer Schripsema (commissaris 

en bestuurder van diverse ondernemingen) en op het kasteel 

Keppel voor de Pallandt van Keppel Stichting. 

We gaan nog even door op het wonen in Laag-Keppel. Het dorp 

ligt aan de rivier en aan de bosrand. Waar ligt je voorkeur? Ze 

denkt lang na. ‘Wat een moeilijke vraag, zeg! Ik vind bos en 

water allebei prachtig, maar uiteindelijk denk ik dat ik een 

meisje van het water ben. De rivier gaat het dan nipt winnen 

van het bos.’ Heeft ze nog tips voor het wonen in een dorp? 

‘Jazeker’, zegt Annemiek, ‘ik heb mij bij mijn keuze voor het 

leven buiten een stedelijke omgeving altijd voorgenomen 

dat ik mijn best moet doen om met de mensen om mij heen 

in contact te komen en waar mogelijk hun gebruiken over te 

nemen. Dat levert veel op in de contacten. Schrijf dat maar op. 

Voor een informeel contact hoef ik vrijwel nooit afspraken te 

maken. Ik loop op een mooie avond wel eens door de buurt 

en ik kan zo ergens aanschuiven voor een kop koffi  e of een 

glas wijn. Dat is zo prachtig van dit dorp en zijn bewoners.’
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Robbert van Til, 

bamboekweker in 

Hummelo
‘Ik wil in Nederland toonaangevend 

in bamboe worden’

Tekst: Leo Tholhuijsen

Foto’s: Harold Pelgrom
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Robbert van Til is bezig zijn passie voor bamboe uit te bouwen tot een commerciële onder-

neming. Vanuit een nieuwe kas aan de Sliekstraat in Hummelo levert hij in de nabije toekomst 

een grote variëteit aan bamboesoorten.

Van Til (27) kweekt bamboe. Naast zijn ouderlijk huis aan de 

Sliekstraat in Hummelo heeft hij 190 verschillende soorten 

bamboe staan: piepkleine soorten en soorten die halmen 

geven zo dik als een flinke weipaal en alles daartussenin. Inclu-

sief de vrij dunne met dikke knopen, waarvan je wandelstokjes 

zoals die van Charlie Chaplin kunt maken. Naast verschillen in 

hoogte en dikte zijn er verschillen in kleur, verschillen in blad-

grootte en -vorm en zijn er verschillen te zien in de vorm van 

de halm. Sommige soorten hebben een bijna vierkante halm. 

Er staat gele ‘vishengelbamboe’ met onderaan de knopen 

dichter bij elkaar voor een betere grip en er is zwarte lakbam-

boe. In de Hummelose tuin is een bamboesoort te vinden die 

in China 25 meter hoog wordt. Verder staat er wierookbamboe 

en ga zo maar door. 

Robbert spreekt overigens niet van stengels maar consequent 

van halmen, al heeft hij er geen moeite mee als anderen het 

over stengels hebben. Maar toch even voor de correctheid: 

bamboe behoort tot de grasachtigen (zie kader) en gras heeft 

halmen.

Robbert van Til werd gegrepen door de bamboe rond zijn 

achttiende. Hij werd aangestoken door een achterneef, een 

neef van zijn moeder, haalde daar zijn eerste planten vandaan 

en raakte gefascineerd door de veelzijdigheid van bamboe. Na 

een aanvankelijk rustige start kwam op een gegeven moment 

de versnelling die leidde tot het grote aantal van 190 soorten. 

En bij dat aantal zal het niet blijven. In de berggebieden van 

China wordt nog ieder jaar gezocht naar nieuwe soorten die 

niet woekeren en die winterhard zijn, en dus ook voor Neder-

land geschikt zijn. 

Nu staan in zijn tuin planten die hij via een Engelsman kreeg. 

Het is nog een paar jaar wachten voor hij het zeker weet, maar 

het ziet ernaar uit dat de planten winterhard zijn, niet woeke-

ren en ook nog fraaie turquoise halmen hebben. 

‘Dat woekeren van bamboe’, vertelt Robbert, ‘het steeds op-

duiken van nieuwe scheuten, ver van de oorspronkelijke plant, 

is waar iedereen bij mij mee aankomt. Bamboe heeft in dat 

opzicht een slechte naam. Maar niet alle bamboes woekeren. 

Bij de introductie in Nederland, ruim honderd jaar geleden, 

zijn er wel veel woekerende soorten in tuinen terechtgeko-

men. Veel mensen zijn er bang van geworden.’ Robbert kan ze 

gerust stellen, ze woekeren lang niet allemaal en anders is er 

bamboebegrenzer aan te brengen.

Van Til is verzamelaar/kweker van bamboe, een van de onge-

veer vijftien die Nederland kent. Drie van hen hebben in het 

verleden in China gezocht naar nieuwe soorten. In Frankrijk, 

Duitsland en Engeland zijn nog een tiental specialisten die 

regelmatig naar China gaan, op zoek naar nieuwe soorten. 

Ook Robbert hoopt zelf nog eens op ‘bamboereis’ te kunnen 

gaan. ‘Er zijn een paar duizend soorten bamboe. Er is nog echt 

veel te zien daar.’

Er zijn soorten die ook in Nederland behoorlijk dikke halmen geven. Als die na 

twee jaar geoogst worden kunnen ze als constructie- of 

afscheidingsmateriaal dienen 

Jonge, nieuw opkomende scheuten. Ze kunnen bij voldoende warmte een halve 

meter of meer per dag groeien. 

Een aantal feitjes:

-  Afhankelijk van de soort bloeit bamboe één keer in de 

 40 tot 120 jaar

-  Bamboe is sterker dan tropisch hardhout

-  Bamboe slaat 2½ keer zo veel CO2 op in het hout

-  Bamboe maakt 2½ keer zo veel zuurstof aan als bomen 

 en struiken met dezelfde bladmassa 

-  Robbert heeft een website: www.bandus.nl; 

 hij is te volgen op Facebook: 

 www.facebook.com/bandusbamboe 

 en op Twitter met @BandusBamboe 
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We zijn er. 
Altijd.

Daar plukt ú de vruchten van!www.unive.nl

Univé is er Altijd voor haar leden. Bereikbaar en dichtbij.  
Zoals u dat prettig vindt. Met onze adviezen, producten en  
diensten. Voor meer grip op de onzekerheden van het leven.

Univé Oost
088 - 3 300 300 (lokaal tarief)
oost@unive.nl



Voorlopig is Robbert echter druk zijn passie tot een broodwin-

ning uit te bouwen. Op honderd meter afstand van zijn huidige 

bamboetuin – waar achter het huis van zijn grootouders tot 

voor kort varkensstallen stonden – is vanaf de weg de onlangs 

gebouwde glazen kas te zien. Uit wortelstokken zullen daar de 

nieuwe planten voor de verkoop worden vermeerderd. 

Komende winter is de kas operationeel. De bamboetuin van 

nu 600 vierkante meter gaat straks naar 6.000 vierkante meter. 

Hij gaat er zijn werk van maken. Hij is bestuurslid van de 

European Bamboo Society en staat bekend als dé bamboe-

kenner van Nederland. ‘Dat wil ik uitbouwen. Ik wil in Neder-

land toonaangevend in bamboe worden en er de kost mee 

verdienen. Ik ga me richten op hoveniers en op particulieren. 

In eerste instantie niet op heel grote afnemers die alleen 

maar grote aantallen tegen bodemprijzen willen afnemen. Al 

weet je natuurlijk nooit wat er op je pad komt.’ Behalve voor 

bamboe wordt op de nieuwe locatie ruimte gemaakt voor 

andere exoten, winterharde tropische planten zoals bananen 

uit Rusland en Japan, winterharde begonia’s, heilige Lotus en 

nog veel meer.

Waar bamboespecialist Van Til in ieder geval bij weg wil 

blijven is weefselkweek om bamboeplanten te vermeerderen. 

Weefselkweek, vertelt hij, geeft een zwakke, niet vitale plant 

die niet mooi uitgroeit in de tuin. ‘Normale vermeerdering 

geeft de mooiste plant. Bij bouwmarkten en tuincentra wordt 

voornamelijk weefselkweek verkocht.’ 

Meer dan een meter groei per dag

Bamboe is de benaming voor een aantal planten-

soorten die een geslachtengroep (tribus) vormen van 

de grassen (Gramineae oftewel Poaceae). Dit tribus 

Bambuseae behoort tot het supertribus Bambusodae 

en de onderfamilie Bambusoideae. De naam bamboe is 

afkomstig uit het Maleis en in vrijwel alle talen bekend 

(als bambu, bamboo enz.)

De halmen bestaan uit dichte parallelle vezelbundels; 

ze zijn van binnen hol en worden op geregelde afstan-

den onderbroken door knopen waar de zijtakken en 

bladeren aanhechten.

De halm van bamboe kan in lengte variëren van enige 

centimeters tot meer dan dertig meter, en in diameter 

van enkele millimeters tot meer dan 25 centimeter. De 

grootste bamboe is de reuzenbamboe (Dendrocalamus 

giganteus) die tot 35 m hoog wordt en tot 30 cm dikke 

halmen heeft. 

Bamboe wordt in uiteenlopende klimaten aangetroffen, 

van koude berggebieden tot hete, tropische streken. 

Hij verspreidt zich hoofdzakelijk via zijn wortels, die 

zich ondergronds ver kunnen verspreiden om hier en 

daar nieuwe halmen boven de grond te laten komen.

Bamboe is een van de snelst groeiende planten: binnen 

één seizoen kan hij tot volle wasdom komen. De snelst 

groeiende plant ter wereld is een bepaalde bamboe-

soort waarvan reeds groeisnelheden van een meter 

per dag zijn waargenomen. Dit is drie keer zo snel als 

de snelst groeiende boom. Dikke bamboehalmen van 

twee jaar zijn een sterk en duurzaam bouwmateriaal. 

Daarnaast kan bamboe worden gegeten, er zijn vlecht-

werken van te maken en de halm kan grondstof zijn 

voor plaatmateriaal of biomassa voor verbranding.

Potten met bamboeplanten. Niet uitgesproken goedkoop, de dikke soort 

kost € 25,- per plant. Maar, verzekert Van Til, het zijn sterke planten, geen 

weefselkweek.
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SPIJKER

Meipoortstraat 11a

6981 DH Doesburg

0313-475963

www.etos.nl

DOESBURG

SONNEVELD ADMINISTRATIE-

EN BELASTINGADVIESBUREAU

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

Kerkstraat 4a                                                                                                                             
6996 AH  Drempt

T 0313 48 40 99                                                           

Jaarrekeningen  +  Analyse
Loonadministraties     Belastingadviezen
Bedrijfsadministraties     Belastingaangiften        

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

Alfun Events

Postbus 180
6980 AD Doesburg

Tel: 03 13 - 48 44 98  
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Online Prijzen   
Optimale service

Burg. Langmanweg 7a
7021 BL  Zelhem
T  088 - 044 22 44
E  info@drukwerkvechter.nl
W www.drukwerkvechter.nl
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HC’03 kiest  voor 

methode  train-de-trainer 
HC’03 lanceert een noviteit in de jeugdafdeling. Vanaf dit seizoen wordt de methode train-de-trainer 

gehanteerd bij de jongste jeugd. Jeugdtrainers worden getraind door de hoofdtrainer om de jeugd-

spelers zo betere oefenstof te kunnen aanbieden. Jeugdcoördinator André Evers licht dit toe. 

Train-de-trainer. Wat wil dat zeggen? 

‘Door middel van het train-de-trainer principe – te beginnen 

bij de F- en E-pupillen – krijgen alle jeugdspelers dezelfde 

gevarieerde oefenstof aangeboden. Hierbij worden de trainers 

ondersteund door een technisch coördinator. Als technisch 

coördinator hebben we onze hoofdtrainer André Simmelink 

aangesteld. André heeft ruime ervaring als trainer, docent 

én opleider, en was voor ons de uitgesproken kandidaat om 

invulling te geven aan dit plan. Zowel de F- als de E-pupillen 

gaan het komende seizoen op dezelfde avond trainen. André 

zal de trainingen voorbereiden en op deze avonden als ‘trainer 

van de trainer’ aanwezig zijn. In een roulatiesysteem zullen alle 

spelers een gestructureerd en gevarieerd aanbod aan oefenin-

gen krijgen, passend bij de leeftijdscategorie.’

Waarom is hiervoor gekozen?

‘We willen in het seizoen 2013-2014 serieus vorm en invul-

ling gaan geven aan het technisch jeugdbeleidsplan. We 

hebben er als vereniging voor gekozen de organisatie van 

dit plan gefaseerd in te voeren. Dit seizoen voor de mini’s, 

de F- en E-pupillen, in seizoen 2014-2015 voor de D-pupillen 

en C-junioren en voor de B- en A-junioren gebeurt dat in het  

seizoen 2015-2016. Als vereniging waren we op zoek naar een 

methode waarbij we alle jeugdspelers verantwoorde training 

en begeleiding bieden, rekening houdend met individuele 

kwaliteiten en ambities. Daarnaast willen we jeugdtrainers een 

laagdrempelige vorm van opleiding bieden, zodat ze in staat 

worden gesteld de teams op een goede wijze te trainen en te 

coachen. 

Het gaat hier om een kindvriendelijke manier om spelers het 

voetbalspel beter te laten leren spelen. Kinderen hebben ple-

zier in het voetballen als hun ontwikkelingsmogelijkheden op 

het juiste moment en op de juiste wijze worden aangesproken. 

Spelers hebben er lol in als je ze voetbaltaken geeft die ze ook 

daadwerkelijk aankunnen. Want ze zijn gaan voetballen omdat 

ze voetballen zo leuk vinden. En dat houdt in: scoren, aanval-

len, verdedigen en omschakelen. Niks meer en niks minder.’ 

Is het denkbaar dat deze aanpak ook wordt uitgerold bij 

senioren, damesafdeling en zaalvoetbal? 

‘Onze eerste prioriteit ligt bij de jeugdafdeling. Wanneer het 

hier succesvol wordt uitgerold, sluit ik zeker niet uit dat het 

ook bij andere afdelingen kan worden toegepast.’

Wat als jeugdleiders niet open staan voor train-de-trainer?

‘We hebben als vereniging de ambitie om alle jeugdspelers 

zowel prestatief als recreatief dezelfde goede en plezierige 

vorm van voetbalopleiding te bieden. Welke jeugdleider staat 

daar niet voor open?’  

Hoofdtrainer André Simmelink speelt als aanjager een 

belangrijke rol bij dit project. Blijft de aanpak overeind 

wanneer er een andere hoofdtrainer is?

‘We realiseren ons dat we met het aanstellen van de hoofd-

trainer voor deze functie een ‘risico’ nemen. Een hoofdtrainer 

is immers een passant en met een technisch coördinator 

streef je continuïteit na. We hebben echter besloten om bij de 

start voor kwaliteit te kiezen en dit risico voor lief te nemen. 

Vanuit het hoofdbestuur zijn middelen toegezegd, zodat bij 

een eventueel vertrek van André de aanpak overeind blijft en 

een vervanger kan worden aangetrokken. Ik hoop voor HC’03 

op een Alex Ferguson-effect en dat André als hoofdtrainer en 

technisch coördinator lang aan de club verbonden blijft.’ 

Tekst: Richard Kok

Foto: Wim van Hof
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Voor al uw tuin- en parkmachines 

Motorzaag vanaf € 199,- 

     Motorheggenschaar vanaf € 259, 

 Bladblazer vanaf € 299,- 

Wij verkopen tevens ASPEN benzine  

(4-takt en 2-takt) in jerrycans van 5 liter 

www.degoudenleeuwgroep.nl

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

“ Al twee keer 

de beste

thuiszorgorganisatie

van Nederland ”

THUISZORG

Onze diensten worden op maat 
aangeboden naar uw wensen en 

behoeftes.

Heeft u vragen? 
Bel of schrijf ons voor een vrijblijvende afspraak. 

Indien gewenst bij u thuis.

Incas-Sa, al jarenlang een begrip!

Laat uw zorg... onze zorg zijn…

Postbus 92, 7255 ZH  Hengelo (Gld.)
Telefoon 0575-450350

Fax 0575-450094
e-mail info@incas-sa.nl

Bewindvoering & Incasso diensten

Wij bieden u de volgende 
diensten aan:

  * Bewindvoering
  * Mentorschap
  * Curatelenbewind
  * Incasso Diensten
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De Keppelschen Tol bij Groot 

Zande, omstreeks 1900 

Groeten uit …

Langs de Rijksweg ter hoogte van kampeerboerderij Groot Zande stond vroeger een bijzonder 

gebouwtje. Bijzonder in vormgeving en functie. Het is de ‘Keppelschen Tol’ aan de in 1846 aange-

legde nieuwe Rijksstraatweg naar Anholt. Het was tevens een halte van de stoomtram.

Tekst: Rinus G.M. Rabeling

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

Tollen komen in en rond Hummelo en Keppel al voor in de 

veertiende eeuw. De Runsvoortse tol was te vinden in de 

buurt van Het Wapen van Heeckeren. Kort na 1616 wordt hij 

verplaatst in de richting van de Zwarte Kolk nabij de Wrange-

bult. Midden achttiende eeuw wordt de tol opnieuw ver-

plaatst, nu naar de Wittebrink op de grens met Zelhem.

Ook de heer van Keppel laat vanaf 1404 tol heffen. In de 17e 

eeuw treffen we een tol aan bij de zogenaamde Lange Brug 

over de noordelijke Oude IJsseltak. In de omgeving van de 

tolbrug over de Hummelose of Groote Beek wordt al in 1380 

tol geheven. De Tolstraat is oorspronkelijk een deel van de 

Zutphen-Emmerikse grindweg. 

De oude situatie

Het vervoer dat vanuit Doesburg richting Zelhem of Doetin-

chem gaat, maakt sinds mensenheugenis gebruik van de his-

torische zandwegen. We lezen in een beschrijving uit die tijd: 

´Vanuit Doesburg gaat men over de Drempter Dijk richting Hoog-

Keppel. Bij herberg De Zwaan gaat de weg schuin links dwars 

door de hier en daar sterk geaccidenteerde heide, passeerde het 

punt waar de (thans Oude-) Zutphenseweg in de weg uitmondde 

en kruiste daarna bij de herberg De Roskam (achter het Kerkje) de 

weg van Laag-Keppel naar Hummelo. Vervolgens ging de route 

langs de Wrange en over een hoge en brede zandweg, de Duistere 

Dijk genaamd, kruiste achtereenvolgens de Ruurlose Allee en de 

Sliekstraat, en voerde dan via de Hummelsche Hei en de buurt-

schap Langerak naar Doetinchem.´ 

Sinds 1769 echter bestond er een alternatieve route, althans 

wat het eerste deel van de weg betreft. Dit is de ongeveer 4 

kilometer lange, particuliere allee van het Huis Keppel, die bij 

De Zwaan begint en ter hoogte van Groot Zande weer op de 

Heelweg aansluit. Deze rechte grindweg is veel beter begaan-

baar, maar heeft als nadeel dat halverwege, bij Herberg De 

Gouden Leeuw, tol geheven wordt. Velen nemen dat echter 

voor lief, aangezien men in de praktijk, wanneer er maar een 

´soopje´ (borreltje) wordt besteld, vrij kan passeren. Boven-

dien is de parallel daaraan lopende officiële weg of Heerbaan 

als gevolg van het breedsporige Hessenverkeer voor gewone 

voertuigen nauwelijks nog te gebruiken.

Verbetering van de weg van Doesburg naar de Pruissische 

grens

In de periode 1827 tot 1845 wordt er uitgebreid, heel lang en 

heel vaak, overleg gevoerd tussen diverse belanghebbenden 

over uit te voeren verbeteringen en aanpassingen van het 

wegdek van het traject tussen Doesburg en Anholt. Gemeen-

tebesturen, grootgrondbezitters en industriëlen proberen 

allemaal hun belangen veilig te stellen. Regelmatig worden 

wegdelen voorzien van grind of slak, maar het duurt nog 

tot 27 december 1844 eer het bestek voor de aanleg van de 

´Straatweg van Doesburg tot de Pruissische grenzen´ wordt 

vastgesteld.

Advertentie De Graafschapbode, 18 augustus 1900
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De Fylla X1 e-bike
vanaf

€1.449,-

280 km*

200 km*

160 km*

120 km*

80 km*

*  Maximale actieradius.

14 Ah en 17 Ah leverbaar vanaf medio 2013.

Kies de batterij die je past:

Nieuw bij                       �:Nieuw bij Xycleservice : 

Leigraafseweg 33f Doesburg

0313 - 41 27 27 www.xycleservice.nl

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

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

Rijksweg 88, Laag-Keppel

Tel.: 0314-380050
www.anytymeoldeschole.nl

Altijd
 

lekke
r!!
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Op 7 maart 1845 wordt een belangrijk onderdeel aanbesteed: 

´het aanleggen van de aardebaan en het met klinkers bestra-

ten van den weg van Doesborgh over Keppel, Doetinchem en 

Silvolde, tot de Pruissische grenzen, in de rigting naar Anholt´. 

Nadat de gemeenten de diverse wegvakken kosteloos in 

eigendom hebben overgedragen en de tollen en weggelden 

worden opgeheven, staat niets de uitvoering meer in de weg. 

Op 14 december 1846 is de weg, inclusief enige kunstwerken 

(duikers e.d.) gereed.

De Keppelschen Tol bij Groot Zande

Op 1 januari 1847 wordt vanuit provisorische tolketen op vijf 

plaatsen een begin gemaakt met de tolheffing. Na uitge-

breide discussie wordt uiteindelijk de plaats van vier tolhuizen 

vastgesteld. Tol no. 2, de Keppelschen Tol, wordt geplaatst 

tegenover het huis ´de Zande´ (villa Groot Zande, afgebroken 

omstreeks 1972). De bouw van de vier tolhuizen wordt aanbe-

steed op 24 september 1847. Het ontwerp is waarschijnlijk van 

waterstaatsopzichter S.A. Fijnebuik. De tolgaarderswoningen 

weken qua vormgeving sterk af van het gebruikelijke type 

tolhuis. De gebouwtjes: 9,35 m breed, 5,40 m diep en 5,25 m  

hoog (balklaag op 3 m), waren voorzien van pilasters en 

hoekkolommen en hadden een zeer klassieke uitstraling. Ze 

werden destijds ´min of meer deftig´ genoemd. De eerste tol-

gaarder in 1847 op de Keppelschen Tol was Jan Bolsenbroek 

(geb. 15 augustus 1803). In 1874 is hij nog steeds in functie. 

De volgende tolgaarder die we hebben kunnen vinden was 

Huibert Boshart (geb. 23 januari 1862). Hij is waarschijnlijk de 

opvolger van Bolsenbroek, maar ook de laatste tolgaarder. 

Alle Rijkstollen werden namelijk op 1 mei 1900 opgeheven. 

Om het tolgeld te ontduiken ging men bij drukte via de in- en 

uitrit van villa Groot Zande, voor het huis langs, weer naar de 

weg. Doordat de tol hier precies tussenin lag omzeilde men zo 

de heffing. Op 25 juni 1881 wordt de tramlijn van de Gelder-

sche Stoomtramweg Maatschappij in bedrijf gesteld en vormt 

het tolhuis tevens een halteplaats.

Tolgaarder Huibert Boshart

Huibert Boshart figureert als ´Huib van Weeren´ in het aan het 

eind van de 19e eeuw spelende, autobiografische jongens-

boek van Laag-Keppelaar Charles Krienen: ´De avonturen van 

vier pretmakers´. Huibert was een bekende verschijning in 

onze omgeving en was getrouwd met Berendina Kerseboom 

(geb. 3 mei 1861). Zoals vaker in die tijd was er ook bij de 

familie Boshart sprake van een groot gezin. Er waren maar 

liefst 10 kinderen: Berendina (1891), Maria Antonia Johanna 

(1893), Huibert (1895), Willem Frederik (1896), Derk Jan (1897), 

Gerritje (Garritjen) (1898), Johanna Willemina (1899), Antonia 

Harrejetta (1900, overleden 1902), Hendrika (1901), Harrejetta 

(1904, overleden 1905). Op de prentbriefkaart staat het gezin 

afgebeeld, met mogelijk ook andere familieleden.

Het is niet helemaal duidelijk of het gezin altijd in het relatief 

kleine tolhuis is blijven wonen. Mede omdat we in De Graaf-

schapbode advertenties tegenkomen van ´Bier- en Koffiehuis 

Tol bij Keppel´, ´Bierhuis Groot Zande bij Keppel´, en met de 

vermelding: halte stoomtram. In 1902 is er zelfs een aankon-

diging van een openbare vergadering voor het algemeen 

kiesrecht. Een en ander betekent dat bij deze activiteiten er 

geen ruimte zal zijn geweest voor bewoning door een gezin 

met 10 kinderen. Huib Boshart overlijdt in 1935, zijn vrouw 

Berendina in 1941. Zij zijn dan geen bewoner of uitbater meer 

van het tolhuis. Op 18 december 1931 biedt namelijk de heer 

G.J. Herkendaal te Hummelo het pand voor afbraak te koop 

aan. Uiteindelijk wordt het tolhuis in het voorjaar van 1936 

gesloopt.

De huidige situatie richting Laag-Keppel. Rechts stond ooit de villa Groot-Zande.

De familie Boshart voor het Tolhuis bij Groot Zande (gezien in de richting Laag-Keppel)

Een aquarel van het Tolhuis door de schilder L.W.R. Wenckebach, 

Verkade-album De IJsel, 1916
Tijdens de afbraak in 1936, gezien richting Langerak
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1 november 2013Johan Blohm & The Refreshments (SWE)    Yoonmi Choi Trio (KOREA)    Hot & Sweet met Lèfamm (NL)    Candy Dulfer & Band (NL)

2 november 2013
    Storyville Jassband (NL)

    Thomas Baggerman Trio ft. Eva Scholten (NL)

    Karsu Dönmez (NL)

    Klaro (USA & AUSTRIA)

    Chris Jerome’s Distant Routes Band (UK)

    Chris Barber & Band (UK)

Johan Blohm & The Refreshments (SWE)

www.jazztime.nl
PosterA4.indd   1 13-8-2013   19:00:13
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Sinds drie jaar ben ik ambassadeur van de voedselbank Ach-

terhoek, gevestigd in Doetinchem. Allereerst het antwoord op 

de vraag die ik zelf ook stelde: ‘Een voedselbank, dat is toch 

niet nodig in Nederland?’ Toch wel. Een kleine groep mensen 

valt nu nog steeds dusdanig buiten de boot dat ze zelfs geen 

geld overhouden om eten te kopen. Ons sociale vangnet 

kent in de praktijk blijkbaar toch enkele mazen. En als je een 

van deze ongelukkigen bent, dan hoef je de vlag niet uit te 

hangen. De mensen die wekelijks een voedselpakket komen 

ophalen, hebben allemaal hun eigen reden om hier een be-

roep op te moeten doen. Bijvoorbeeld je baan kwijt zijn. Een 

onverkoopbaar huis na een scheiding. Een uitkeringsaanvraag 

van een alleenstaande moeder die niet gehonoreerd wordt, 

om wat voor bureaucratische reden dan ook, waardoor er een 

paar maanden geen cent binnenkomt. Maar zij en de kinde-

ren moeten wel eten. Eigenlijk is in elke situatie waarbij de 

maandelijkse lasten hoger zijn dan de inkomsten een simpele 

rekensom snel gemaakt. En kan dit ook opgaan voor mensen 

met een gewone baan. De hulp is altijd een tijdelijke over-

brugging, maar geeft 

vaak precies dat duw-

tje in de rug om weer 

boven jan te komen. 

Het aantal mensen 

dat een beroep doet 

op de voedselbank is 

door de crisis en een 

verrechtsing in de 

politiek de afgelopen jaren enorm toegenomen. En ja, ook in 

de Achterhoek hebben we daarom helaas een voedselbank 

nodig. Elke vrijdag is de uitgifte en het valt me op dat het heel 

normale mensen zijn die in de rij staan. Geen uitschot, geen 

Tokkies, geen gesjeesde asocialen in trainingspak met een 

Opel Manta die schreeuwen: ‘Ik betoal helemaal niks meur!’ Al 

die clichés gaan hier niet op. De grens tussen de rand van de 

samenleving en er warmpjes bij zitten, kan fl interdun zijn. U 

en ik hadden hier ook kunnen staan.

Als ik bij de uitgifte aanwezig ben, bekruipt me een gevoel 

van plaatsvervangende schaamte. Waarom moet dit? Het is 

Gijs Jolink (42) 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
Voedselbank

geen oorlog. We zijn een rijk land en we zijn, in vergelijking 

tot de rest van de wereld, een sociaal land. De gaarkeukens 

van Stalingrad anno 2013. Ik blijf het schrijnend vinden. De 

verhalen erachter zijn werkelijk hartverscheurend, helemaal 

als er kinderen in het spel zijn. Ik zal niet in details treden, 

maar hier houdt zelfs een emotieloze knasterd zijn ogen niet 

bij droog. Er is een uitgiftepunt in Lichtenvoorde, sinds kort 

één in Zelhem en omdat het in Doetinchem te krap begint te 

worden, zijn we ook in Drempt, Hummelo of Keppel op zoek 

naar een ruimte voor uitgifte en naar vrijwilligers. Hulde voor 

alle mensen die elke week een geweldige prestatie leveren 

door zonder geld een pakket voor al deze gezinnen samen te 

stellen. 

Wat ik ook zo goed vind, is dat de stichting naast deze wijze 

van voedselvoorziening ook de discussie rond voedselverspil-

ling op de agenda zet. Denk aan de campagne: ‘Eten is om op 

te eten’. Er belandt zoveel goed voedsel op de vuilnishoop. 

In alle schakels van de keten en ook bij de consument wordt 

enorm veel goed voedsel weggegooid. Veel mensen verwar-

ren bijvoorbeeld de 

uiterste verkoopdatum 

met de uiterste houd-

baarheidsdatum en 

gooien zonder te ruiken 

of te proeven goed 

voedsel weg. Zonde! 

Wat kunt u doen? Weet 

u partijen voedsel die 

we kunnen redden van de vuilnisbelt? Gaat u op vakantie of 

heeft u gewoon iets over dat nog goed is? Rotten uw appels 

onder de boom weg omdat het er te veel zijn? Houdt u van 

taarten bakken, maar bent u zelf al te dik? Zijn de groenten in 

uw moestuin allemaal tegelijk rijp en hebt u een overschot? 

Wilt u een keer uw kerstpakket afstaan? Breng het naar de 

voedselbank, u maakt hier mensen heel gelukkig mee! Er is 

vooral behoefte aan gezonde producten en koolhydraten, 

zoals aardappels. Zo kunnen we samen de wereld een beetje 

mooier achterlaten dan we hem aantroff en. Ik dank u!

Voor meer informatie, zie www.voedselbankdoetinchem.nl

Foto: Wim van Hof
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Thuiskomen 

Niet alleen het pand, ook de eigenaar heeft een horeca-

achtergrond. In Leiden bezat Henri Timmerman (59) een Frans 

restaurant: ‘de Avonden’, naar het boek van Gerard Reve. Het 

was tot de nok toe gevuld met pocketboeken, die overigens 

niet te koop waren. Er was een wisselende kaart met bijzonde-

re gerechten. De combinatie van een horecazaak in een grote 

stad en kleine kinderen bleek lastig in de praktijk. Tijdens een 

gezinsvakantie van Henri, Ilona (57), Sanne (27), Robert (22) en 

Christiaan (20) was de Achterhoek liefde op het eerste gezicht 

en in Hummelo vond de familie uiteindelijk haar plek. Christi-

aan werd overgehaald met de belofte bij H en K op voetbal te 

mogen. Henri: ‘In Leiden vonden we de sport te agressief’. Bij 

de verkoop van het restaurant werden de favoriete Maigret-

pockets van Henri tussen de rijen boeken uitgehaald en mee 

naar Hummelo genomen. Het gezin vestigde zich aan de 

Dorpsstraat, waar ze zich erg op hun plek voelen: ‘Als ik na een 

bezoek aan Leiden, na het Velperbroekcircuit weer langs die 

mooie IJssel rijd, voelt dat altijd als thuiskomen. Ik ben trots op 

Het pand aan de Dorpsstraat in Hummelo, waar de familie Timmerman zich in het jaar 2000 

vestigde, heeft een veelzijdige en bonte geschiedenis. Tegenwoordig doet het dienst als woon-

winkel en is bekend om zijn traplopers: de Roode Loper. 

‘Ik kook elke dag, maar ik kook wel eten, 

eerlijk eten’ 

•	 60	gram	boter
•	 2½	kilo	pompoen	(Klein	Broekhuizen),	van	pitten	ontdaan,	

•	 ½	kilo	uien,	geschild	en	in	grove	stukken	gesneden
•	 ½	kilo	winterpeen,	geschild	en	in	grove	stukken
•	 ½	kilo	prei,	alleen	het	wit	van	de	prei,	gesneden	(het		groen	

•	 1	gele/oranje	paprika,	gewassen,	zonder	steel	en	pitten,	in	

•	 2	zuurzoete	appels	,	zonder	klokhuis,	geschild	en	in	stukken
•	 handje	ongekookte	rijst	(40	gram)
•	 4	gepelde		tenen	knoflook
•	 2	afgestreken	eetlepels	kerrie	
•	 2	liter	water
•	 1	literpak	Liebfraumilch
•	 3	blaadjes	laurier
•	 ¼	liter	room
•	 200	gram	geraspte	kaas
•	 6	blokjes	kippenbouillon	

Smoor	10	minuten	voorzichtig,	al	roerend	(niet	bruin	bakken,	

paprika,	appels,	rijst,	knoflook	en	kerrie.	
Voeg	water	en	wijn	toe	en	breng	dit	aan	de	kook	met	3	laurier
blaadjes;	45	minuten	zacht	koken.

het dorp Hummelo. In het begin was het wennen maar onze 

buren, de families Rexwinkel, hebben ons wegwijs gemaakt in 

de cultuur en de gebruiken hier. En wat fijn is aan Hummelo: je 

mag overal aan meedoen, maar het hoeft niet.’

Franse inslag

‘Toen ik jong was ging ik druiven plukken in Frankrijk. Twee 

keer per dag aten we uitgebreid met z’n allen aan lange tafels. 

Iemand kon dan spontaan opstaan en een lied van Piaf zingen. 

Er werd geschreeuwd, ruzie gemaakt, er werd armpje gedrukt 

en veel gelachen. Dat bonte vind ik erg mooi. Eten, samen 

eten, is leuk!’

Henri is geen professionele kok meer, maar nog steeds is lek-

ker eten en koken met kwaliteitsproducten belangrijk. Liefst 

biologisch en uit de streek. ‘De dagelijkse boodschappen doen 

we bij de Spar, verder gaan we regelmatig naar de boerderij-

winkel Klein Broekhuizen in Wehl en voor een stukje vlees naar 

biologische boerderij De Pasop. Hoewel, vlees eten we niet zo 

veel	meer,	we	zijn	wat	je	noemt,	flexitariërs.	Ik	denk	dat	ik	de	

De eetcultuur van 
Henri Timmerman

Tekst: Maaike Harkink

Foto’s: Wim van Hof 

‘Sommige kookboeken kan ik lezen als een spannend boek. Dit is 

mijn favoriet: De smaak van mijn herinnering van Tessa Kiros. Dit 

boek zit zo goed in elkaar. Het zijn hele down-to-earthgerechten met 

prachtige foto’s. Door dit boek gaat iedereen met plezier koken.’
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‘Het recept voor de pompoensoep is van mijzelf. Ik moest haar 

eerst zelf weer even koken voordat ik het recept kan doorgeven. 

Ik weet alle maten en gewichten niet en kook altijd uit de losse 

pols. Het is een volle soep, met kaas, wijn, appel en wortel. 

Dus ook goed als hoofdgerecht.’ 

Pompoensoep

Voor deze knaloranje, vrolijke, gezonde en vezelrijke soep gebrui-

ken we alleen maar oranje en witte ingrediënten. Maak er meteen 

een grote hoeveelheid van. Wat er eventueel overblijft is prima in 

te vriezen. Voor circa 7½ liter soep heb je een 10 liter pan en een 

staafmixer nodig.

Ingrediënten

•	 60	gram	boter
•	 2½	kilo	pompoen	(Klein	Broekhuizen),	van	pitten	ontdaan,	
 geschild en in grove stukken 

•	 ½	kilo	uien,	geschild	en	in	grove	stukken	gesneden
•	 ½	kilo	winterpeen,	geschild	en	in	grove	stukken
•	 ½	kilo	prei,	alleen	het	wit	van	de	prei,	gesneden	(het		groen	
 bewaren voor iets anders; nasi, soep ...)

•	 1	gele/oranje	paprika,	gewassen,	zonder	steel	en	pitten,	in	
 stukken

•	 2	zuurzoete	appels	,	zonder	klokhuis,	geschild	en	in	stukken
•	 handje	ongekookte	rijst	(40	gram)
•	 4	gepelde		tenen	knoflook
•	 2	afgestreken	eetlepels	kerrie	
•	 2	liter	water
•	 1	literpak	Liebfraumilch
•	 3	blaadjes	laurier
•	 ¼	liter	room
•	 200	gram	geraspte	kaas
•	 6	blokjes	kippenbouillon	

Bereiding

Smelt de boter zachtjes in de pan. 

Smoor	10	minuten	voorzichtig,	al	roerend	(niet	bruin	bakken,	
alleen verwarmen in de boter) de pompoen, uien, peen,  preiwit, 

paprika,	appels,	rijst,	knoflook	en	kerrie.	
Voeg	water	en	wijn	toe	en	breng	dit	aan	de	kook	met	3	laurier-
blaadjes;	45	minuten	zacht	koken.
Vis dan de drie laurierblaadjes eruit! Erg belangrijk voor de 

kleur! Pureer de soep met een staafmixer glad.

Voeg de room, bouillonblokjes en geraspte kaas toe, kook even 

door en pureer nog een keer.

Eventueel zout en peper naar smaak toevoegen, eventueel 

aanlengen met melk.

Eet smakelijk met grof, bruin brood! 

veel	meer,	we	zijn	wat	je	noemt,	flexitariërs.	Ik	denk	dat	ik	de	

helft van de week zonder vlees kook. Uit Frankrijk nemen we 

de wat meer aparte dingen mee, zoals grote potten 

kappertjes, mosterd en gedroogde paddenstoelen. Daar werk 

ik altijd graag mee. Ik kook elke dag, maar ik kook wel eten, 

eerlijk eten. Ik ben één keer in De Librije geweest van Jonnie 

Boer. Op de kaart stond bijvoorbeeld iets ‘met een zalfje (daar 

heb ik heel andere associaties mee) van gepureerde groene 

olijven met aardbei’. Heb ik dus helemaal niks mee.’ Henri laat 

zich nog steeds inspireren door de Franse keuken: ‘Olijven 

marineren met olijfolie en parten gewassen, ongeschilde 

sinaasappel, verse rozemarijn en tijm. Dát is lekker! Het bittere 

en zoete van de sinaasappel geeft een heerlijke smaak aan 

de olijven. In de Provence gebruiken ze vaak sinaasappel in 

gerechten. Vis met venkel en sinaasappel is bijvoorbeeld ook 

erg lekker.’

Op truffeljacht 

‘Truffels vind ik ook heel spannend. Vorig jaar ben ik met een 

broer van mij voor een truffelarrangement naar de Vogezen in 

Frankrijk gegaan. We aten bij een restaurant een 

7-gangentruffeldiner. Met de kok gingen we de volgende dag 

op truffelzoektocht. Hij nam zijn hondje mee, dat als puppy 

al was getraind truffels te zoeken door te spelen met een sok 

met een truffel erin. We kwamen terug met de mooiste exem-

plaren. Nu lijkt het trouwens net alsof ik alleen maar chique 

dingen eet. Dat is helemaal niet zo hoor! Ik houd bijvoorbeeld 

ook van makkelijke ovengerechten, van soepen en van wild. 

En ik zoek zelf paddenstoelen in het bos. Zoals kastanjebole-

ten en als ik geluk heb vind ik eekhoorntjesbrood. Weet je wat 

ook lekker is? Patrijs!’



De Sperwer na duik-

vlucht weer stabiel
Gymnastiekvereniging bestaat 75 jaar

Een interview met Anita Kamperman (secretaris) en Petra Schaars (voorzitter) van de jubilerende 

gymnastiekvereniging De Sperwer

75 jaar geleden hadden de meeste mensen in de gemeente 

Hummelo en Keppel aan lichaamsbeweging geen gebrek, met 

het werk op de boerderij, andere fysiek zware arbeid en het 

fietsen van lange afstanden. Maar je lichaam evenwichtig be-

wegen, daar waren geen mogelijkheden voor. Kinderen zaten 

in harde schoolbanken om daarna op het land aan het werk 

te gaan. Binnen de gemeente was op sportgebied niet veel te 

doen. Onder andere dokter Belinfante uit Laag-Keppel heeft 

toen het initiatief genomen een gymnastiekvereniging op te 

richten, die de naam ‘De Sperwer’ kreeg; symbool van kracht 

en behendigheid. Bijzonder aan De Sperwer was dat het een 

vereniging was voor iedereen in de gemeente Hummelo en 

Keppel, los van kerk, geloof of school. Uniek in die tijd. Het 

gymnastieken werd in den beginne gedaan in zaal Schreurs 

in Hoog-Keppel, maar dat was geen ideale situatie voor de 

zaalhouder, met telkens die ringen en balken in de zaal. In de 

jaren 60 bouwde de vereniging op eigen kracht een gymnas-

tiekzaal, De Horst, gelegen tussen A.G. Noijweg en Monumen-

tenweg in Hoog-Keppel. Deze zaal werd in 1965 in gebruik 

genomen, maar werd al gauw te klein. In 1973 werd De Horst 

vervangen door een gymnastiekzaal op de plaats waar nu de 

Hessenhal staat. Er werd altijd door iedereen meegeholpen als 

er gebouwd moest worden, gewoon in de vrije tijd. 

Er zijn veel trouwe Sperwerfamilies, zoals de familie Greven 

uit Hummelo en de familie Garretsen uit Drempt. Opa en oma 

Garretsen waren onlangs zestig jaar getrouwd, ze ontmoetten 

elkaar bij de gymnastiekvereniging. Hun kleinzoon Henkjan 

heeft recentelijk het hele Sperwerarchief uitgezocht voor het 

jubileum.

Dieptepunt

Heel lang was De Sperwer een florerende, actieve vereniging 

met een groot ledenaantal, maar het had een aantal jaar 

geleden niet veel gescheeld of ze had niet meer bestaan. 

Anita: ‘Toen wij vier jaar geleden als bestuurslid bij De Sperwer 

kwamen, was de vereniging op sterven na dood. Een groot 

gedeelte van het bestuur was gestopt en bij de bestuursleden 

die overbleven zakte de moed in de schoenen. Jarenlang 

Tekst: Maaike Harkink

Foto’s: Harold Pelgrom
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hadden zij zich ingezet en ontzettend veel gedaan voor de 

vereniging.’ Petra: ‘Maar op een gegeven moment was de 

schwung eruit. Het ledenaantal was gekelderd tot 35. Er was 

geen vernieuwing meer.’ Een nieuw bestuur werd gevormd, 

dat met enthousiasme de draad weer oppakte. Er werden 

nieuwe bestuursleden gezocht en nieuwe activiteiten geïntro-

duceerd. Het ledenaantal is toen gigantisch omhooggegaan. 

Petra: ‘We hebben nu rond de honderd leden, maar je moet als 

bestuur continu actief blijven om je leden te behouden en er 

nieuwe bij te krijgen.’

Het hier en nu

Anita: ‘We zijn dans gaan aanbieden en sinds kort ook ‘free-

running’ en springlessen. Daarnaast hebben we met een forse 

subsidie van de Rabobank een tumblingbaan kunnen aan-

schaffen. Hierdoor zijn onze mogelijkheden als vereniging veel 

groter geworden. Op de tumblingbaan, een met lucht gevulde 

mat van dertig meter lang, kunnen kinderen allerlei oefenin-

gen doen en veel makkelijker turnen leren. Bij het leren van de 

handstandoverslag bijvoorbeeld, val je maar heel zacht.’ 

Freerunning is heel populair bij de jeugd en valt te omschrij-

ven als turnen in het wild. (tip van de redactie: typ eens 

‘freerunning’ in op YouTube om een beeld te krijgen van deze 

coole tak van sport). De sport komt uit de steden: langs regen-

pijpen klimmen, tegen muren op lopen, over schuttingen en 

daken, etc. Petra: ‘Er wordt in de les een dikke mat tegen de 

muur gezet, de kinderen doen er twee passen tegenaan en 

maken een salto achterwaarts. Nu moeten er nog twee perso-

nen naast staan om vast te houden, maar op den duur moeten 

de kinderen dit alleen kunnen. Een salto maken over de tram-

poline zonder kast of iets dergelijks, daar komt lef, techniek 

en kracht bij kijken. Bij regulier turnen horen regeltjes. Hoe 

anders is dit bij freerunning, dat veel vrijer is. Het is alleen niet 

voor iedereen weggelegd, je moet er wel een beetje aanleg 

voor hebben. De springlessen hebben we in het leven geroe-

pen voor de jeugd van dertien jaar en ouder. We merkten dat 

deze groep afhaakte zodra ze naar de middelbare school ging. 

Met deze tak van sport houden we het turnen aantrekkelijk 

voor deze groep. Springlessen is turnen, maar dan uitsluitend 

het springgedeelte, dus oefeningen op trampoline, pegasus 

(turntoestel, de opvolger van het paard, red.) en de tumbling-

baan. We hebben nu een enthousiast groepje van tien jeugd-

leden die dit doen. We hebben gemerkt dat er ook bij volwas-

senen behoefte is aan springlessen, dus dat gaan we nu ook 

opzetten. Als ergens genoeg vraag naar is, proberen we een 

nieuwe activiteit of tak van sport aan te bieden.  Zo zien we 

het ook graag – dat we iedereen iets te bieden hebben. Van 

jong tot oud.’ Anita: ‘We willen een laagdrempelige vereniging 

zijn, dus de contributie houden we bewust laag. Het moet wel 

betaalbaar blijven. Ook goed voor de laagdrempeligheid is dat 

we op fietsafstand zitten. De kinderen hier kunnen gewoon 

fietsend naar hun sportclub. Wanneer ze naar Doetinchem of 

Doesburg moeten, wordt dat wel een ander verhaal.’ 

Wat stellen jullie je als vereniging ten doel? Petra: ‘Meer leden 

te krijgen, de jeugd ouder dan twaalf jaar aan ons te binden 

en activiteiten aanbieden waar vraag naar is.’ Anita: ‘Het lijkt 

me ook geweldig om de volwassenen weer aan het turnen te 

krijgen, dat vond ik als kind al geweldig om te zien. De kracht 

en de souplesse die ervan uitgaat. Prachtig!’

Viering jubileum

Naast feestelijke uitjes voor alle groepen, houdt De Sperwer 

op 3 november een grote jubileumshow. Een presentatie als 

vereniging om te laten zien wat De Sperwer allemaal in huis 

heeft. Elke groep geeft een optreden weg. Er komt een foto- 

en informatiewand die je meevoert langs 75 jaar De Sperwer. 

En er zijn gastoptredens van groepen van buiten de vereniging.

Jubileumshow 75-jarige De Sperwer
zondag 3 november 2013

Sporthal Hessenhal 

Monumentenweg 30, Hoog-Keppel

Zaal open: 13.30 uur

Start programma: 14.00 uur 

Entree: volwassenen € 3,00; kinderen, donateurs en leden gratis

Nadere info: www.de-sperwer.nl.
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heerenkapsalon  barend ubbinkweg 9 

tel. 0313-200908
 

www.benniesbarbershop.nl
facebook bennie’s barber shop

dames- en herenkapsalon ooipoorstraat 24 

tel. 0313-474542

    

                                                                                   

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

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

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

Na een mooie zomer vol activiteiten en de verschillende (muzikale)optredens zijn wij nu ook weer bezig met het samenstellen 
van een gezellig herfstprogramma. Op 25 oktober a.s. gaan we in ieder geval weer Back to the sixties met Sevage Revival

De bouwmarkt met vele specialiteiten.

- Persoonlijke bediening en goede service

- Wij denken met u mee en geven graag advies

- Ook uw adres voor propaangasvullingen

- Hout en Plaat op maat

- Vele artikelen per stuk/ per meter verkrijgbaar

- Ongelooflijk veel materialen tegen scherpe prijzen

Emmerikseweg 17

7227 DG Toldijk

T:  (0575) - 45 16 55

F:  (0575) - 45 26 79

E: detolbrug@12move.nl

www.bouwmarktdetolbrug.com

rouwbloemen • grafonderhoud • tuinonderhoud • zijdenbloemen  
plantenadvies • woondecoraties • bloemenworkshops • en meer  

De Zuylenkamp 51, 6999 CB Hummelo • T 0314-382437 
M 06-49490331 • info@d-mension.nl

D-mension • www.d-mension.nl
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VARIA

De afgelopen jaren hebben inwoners van Hoog-Keppel ver-

schillende initiatieven genomen en op een aantal terreinen 

uitgebreid actie gevoerd. Zoals het behoud van de basis-

school in het dorp, de toevoeging van een dorpshuisfunctie, 

een eventuele overname van het zwembad, alsook die van de 

sporthal. Recent nog werden ideeën aangedragen voor een 

bestemming van de voormalige voetbalvelden. Zelfs plannen 

rond woningbouw kwamen aan de orde. Diverse pogingen 

Vrijstaat Keppel 

Samenstelling: Josée Postmaa

Foto’s: Rinus Rabeling en Wim van Hof

De weg naar school 

is vol gevaren  
Zolang de nieuwbouw van de fusieschool in Voor-Drempt 

nog niet klaar is, zijn alle leerlingen van de groepen 1 t/m 4 

gehuisvest in de St. Willibrordusschool in Achter-Drempt en 

alle ouderejaars in de Gildeschool in Voor-Drempt. In veel 

opzichten een situatie waar kinderen én ouders aan moeten 

wennen. Verkeerstechnisch gezien een situatie die veel vragen 

en onbegrip oproept. Want hoe veilig is de schoolroute?

Als De Klimtoren straks in gebruik wordt genomen, zal de 

onveiligheid voor de in Voor-Drempt wonende kinderen 

afnemen, maar dat geldt niet voor de kinderen uit Achter-

Drempt – en dan betreft het álle basisschoolleerlingen uit 

deze kern. Zij blijven aangewezen op een route met minimaal 

drie gevaarlijke verkeersmomenten.

De ouderwerkgroep Verkeersveiligheid buigt zich over deze 

kwestie. De gemeente Bronckhorst meent dat een en ander 

kan worden opgelost door het creëren van opstelstroken 

op de T-kruising Zomerweg-Veenweg. (En heeft het daarbij 

nog niet over de kruising Veenweg-Tellingstraat en die van 

Kerkstraat-Dubbeltjesweg.). 

Als redactie namen we deze zomer alvast een kijkje bij de 

eerstgenoemde T-kruising en moesten geschrokken consta-

teren dat ter plekke regelmatig sprake is van onverantwoord 

rijgedrag met groot gevaar voor fi etsers als gevolg. 

die veelal niet het beoogde resultaat hebben gehad en de 

indruk ontstond dat het gemeentebestuur niet zit te wachten 

op bemoeienissen van de Keppelse burgers.

Onder de kop ‘Vrijstaat Keppel’ maakte het blad Binnenlands 

Bestuur (24-05-2013) van een en ander melding. Redacteur Jos 

Moerkamp schreef ook: ‘Bewoners nemen lokale voorzienin-

gen over’. Beide publicaties zijn te vinden via Google en het 

ingeven van: vrijstaat keppel. 
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GOED VERZORGD OP REIS… 

JE WEET IMMERS MAAR NOOIT !
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Vanaf 15 september serveren wij onze eerste wildgerechten 
in  het Wapen van Heeckeren. Ons wildmenu bestaat uit 

drie verrassende gerechten. De normale prijs is € 27,50 p.p. 
Indien u bij ons reserveert onder vermelding van 

”Hessencombinatie”  kost het menu slechts € 25,00 p.p.  

Welkom in het Wapen van 
Heeckeren, het meest 

biervriendelijke wijncafé van 
de Achterhoek. Maak kennis 

met het Wapen, onze 
keuken en de informele 

bediening. Vanaf 
september serveren wij ; 

Wapen van Heeckeren  Tel 0314 382 600 

Zelhemseweg 16  6999  DN  Hummelo  

info@wapenvanheeckeren.nl   

www.wapenvanheeckeren.nl 

 

Wild in de Herberg 
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Het is goed leven, wonen en recreëren in Drempt, Hummelo 

en Keppel. Met een open dag op zondag 15 september wil de 

dorpsraad Keppel en Eldrik laten zien dat dit zeker geldt voor 

Hoog-Keppel, Laag-Keppel en Eldrik. Samen met plaatselijke 

ondernemers, verenigingen en organisaties presenteert de 

dorpsraad zich deze dag met een breed samengesteld en 

aantrekkelijk programma, zodat belangstellenden van elders 

de kans hebben te proeven van het goede buitenleven dat wij 

hier te bieden hebben.

Van 11.00-17.00 uur zal de Van Panhuysbrink de centrale 

plek zijn waar de gasten ontvangen worden en waar bij de 

‘Welkom in mijn tuin!’

Keppel te koop

Zangkoor Feeling en vrienden uit Drempt organiseren op 

zondag 8 december van 14.00-21.00 uur een decembermarkt in 

kerstsfeer op de parkeerplaats naast de kerk in Achter-Drempt. 

Uiteraard zal Feeling daarbij een aantal malen optreden. Bij de 

kraampjes zijn lekkere hapjes en drankjes te verkrijgen en er is 

een aanbod van streekproducten en kunstzinnige voorwerpen, 

zoals kerstkaarten, schilderijen, kralen en sieraden. Voor wie iets 

heeft aan te bieden in een hierbij passende sfeer, zijn nog een 

beperkt aantal kramen te huur. 

Voor nadere info en de kraamverhuur kunt u contact opnemen 

met mevrouw Tonny Harmsen, tel. (0313) 471227 of een mailtje 

sturen naar: feeling_drempt@live.nl.

Decembermarkt in kerstsfeer

infostand het dagprogramma verkrijgbaar is. Hier kan men 

de ontdekkingstocht ook weer afsluiten met een hapje en 

drankje en een praatje. Vanaf de Van Panhuysbrink zijn diverse 

routes te volgen: naar locaties waar verenigingen zich met 

activiteiten presenteren, naar particulieren die hun tuin deze 

dag zullen openstellen, naar galerieën die te bezoeken zijn en 

naar huizen die te koop staan en waar de bewoners geïnteres-

seerden graag welkom heten. Een aantal van deze routes zijn 

ook wandelend of fietsend af te leggen. Hiervoor zijn leenfiet-

sen beschikbaar. 

Voor nadere info: www.inkeppel.nl en www.dorpsraad-ke.nl.
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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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Samenstelling: 

Josée Postmaa

Activiteitenkalender
Aanvullingen en wijzigingen kunnen worden doorgegeven via het e-mailadres 

watisertedoenindhk@gmail.com.  OPGELET: het e-mailadres is gewijzigd!

Voor het decembernummer van De Hessencombinatie kan dit tot uiterlijk 9 november 2013

september 2013

do 14 Opening bridgeseizoen Hartenkoning, 

 Dorpshuis Drempt, 19.30 uur

vr 13 Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, 

 Oldenkeppel en Hummelo, pastoriezaal Voor-Drempt, 

 10.00-12.00 uur

za 14 en zo 15 

 Open Monumentendagen met als thema 

 Macht en Pracht

zo 15 ‘Keppel te koop’, Hoog- en Laag-Keppel i.s.m. 

 diverse organisaties presenteren zich aan potentiële 

 huizenkopers, 11.00-17.00 uur

 Open dag Keppelse Golfclub, toegang via Burg. 

 Vrijlandweg, 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 Opening bridgeseizoen Ochtendbridge, 

 FF naar Steef, 9.00 uur

 Fietstocht voor 50-plussers, afstand 25-30 km. Start vanaf 

 Burg. Van Panhuysbrink Hoog-Keppel, 14.00 uur

 Seizoenstart Dameskrans Hummelo, bijpraten en een 

 spelletje bingo, 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

 Open dag met kunstmarkt, wijnboerderij ‘t Heekenbroek, 

 Achter-Drempt, 11.00-17.00 uur

 Receptie 90-jarige muziekvereniging Olden-Keppel, 

 Dorpshuis  Voor-Drempt, 13.30-16.30 uur

 Harmony Circle-bijeenkomst voor vrouwen, dorpshuis 

 De Ruimte,  Hummelo, 15.00-16.30 uur

wo 25 Vrouwengroep Drempt, autotocht naar de DRU 

 Cultuurfabriek in Ulft, ‘s middags een tochtje over de 

 Oude IJssel, vertrek vanaf het Dorpshuis, 9.30 uur 

do 26 Jaarlijks reisje Club 60+, dit keer naar het 

 Borduurmuseum in Barneveld en het Veluws 

 Zandsculpturenfestijn

 Bridgeclub Hartenkoning, Dorpshuis Drempt, 19.30 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 Xycleservice Mosterdtocht, fi etstocht voor het hele gezin.  

 Afstand ca. 25 km. Start tussen 11.00 en 13.00 uur, 

 Leigraafseweg 33 F in Doesburg 

 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 Ochtendbridge, FF naar Steef, vanaf 9.00 uur

 Vrouwen van Nu, excursie naar Bronbeek te Arnhem, 

 13.00 uur 

za 5 Startweekend Prot. Gem. Drempt en Oldenkeppel,

 thema: Dromen voor het dorp, 11.00-16.00 uur 

 Kookworkshop, De smaak van het  najaar, Thee of

  ’t Ander, Laag-Keppel, 14.00-16.30 uur

zo 6 Vervolg startweekend Prot. Gem. Drempt en Oldenkeppel, 

 thema: Dromen voor het dorp, 10.00-15.00 uur

 Stabat Mater van Pergolesi, concertmiddag in de 

 dorpskerk, Hoog-Keppel, 15.00-17.00 uur 

 Vervolg HC’03-klaverjascompetitie, kantine sportpark 

 ’t Doornslag, Achter-Drempt, 20.00 uur

do 10 Bridgeclub Hartenkoning, Dorpshuis Drempt, 19.30 uur

vr 11 Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Olden-

 keppel en Hummelo, Kerkhuis Hoog-Keppel, 10.00-12.00 uur

vr 11 Inbrengen van spullen voor de markt op vrijdag en 

 zaterdag

 ‘Alles-behalve-rommel-markt’ in de dorpskerk te Hummelo, 

 19.00-21.00 uur

za 12 Vervolg van de ‘Alles-behalve-rommel-markt’ in de dorpskerk 

 te Hummelo, 10.00-13.00 uur

 VAT’84, georganiseerd door de evenementencommissie 

 Hummelo bij FF naar Steef, 21.00 uur

zo 13 Proefl es bij de Keppelse golfclub, van 14.00 tot 15.00 uur  

 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 Ochtendbridge, FF naar Steef, vanaf 9.00 uur

 Dameskrans Hummelo, vrolijke en serieuze verhalen in 

 het dialect door Johan Eppink, oud-koster uit Steenderen, 

 dorpshuis De Ruimte, 14.00-16.00 uur

vr 18 Club 60+, viering 50-jarig jubileum bij FF naar Steef, 14.00 uur

di 22 Vrouwen van Nu, bezoek aan de rechtbank te Zutphen, 

 9.00 uur

do 24 Bridgeclub Hartenkoning, Dorpshuis Drempt, 19.30 uur

za 26 Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood, inzameling 

 voorportaal dorpskerk Hummelo, 10.00-12.00 uur

 Rondleiding en wijnproeverij ‘t Heekenbroek, Achter-

 Drempt, 15.00 uur

zo 27 Het Lied van de Parel, concertmiddag met John Wils, 

 gitaar en zang,  dorpskerk Hoog-Keppel,14.30 uur 

 Freedance, stijldansavond voor dansparen, Dorpshuis 

 Drempt, 20.00 uur

ma 28 Vrouwengroep Drempt, lezing notaris Te Lindert, 

 pastoriezaal Voor-Drempt, 20.00 uur

di 29 Het ontstaan van Hoog- en Laag-Keppel, lezing door 

 Theo  Rougoor uit Doetinchem, dorpskerk 

 Hoog-Keppel, 20.00 uur

do 31 Ochtendbridge, FF naar Steef, vanaf 9.00 uur

november 2013

vr 1 en za 2 

 Toneeluitvoering Zanglust met ‘Bajes Bonje’, Dorpshuis

  Voor-Drempt, 19.30 uur

zo 3 Jubileumshow van de 75-jarige gymnastiekvereniging 

 De Sperwer, Hessenhal, 14.00 uur

 Vervolg HC’03-klaverjascompetitie, kantine sportpark 

 ’t Doornslag, Achter-Drempt, 20.00 uur

do 7 Ochtendbridge, FF naar Steef, vanaf 9.00 uur

 Workshop Zenmeditatie-Qigong, ‘t Heekenbroek Achter-

 Drempt, 20.00-22.00 uur 
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Activiteitenkalender vervolg

vr 8 Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Olden-

 keppel en Hummelo, pastoriezaal Voor-Drempt, 10.00 -

 12.00 uur

zo 10 Freedance, stijldansavond voor dansparen, Dorpshuis 

 Drempt, 20.00 uur

do 14 Bridgeclub Hartenkoning, Dorpshuis Drempt, 19.30 uur

vr 15 Filmavond voor volwassenen, dorpskerk te Hummelo

za 16 Club 60+, carnavalsviering in het dorpshuis te 

 Voor-Drempt, 13.49 uur 

 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 Ochtendbridge, FF naar Steef, vanaf 9.00 uur

 Dameskrans Hummelo, de heer Meezen uit Doesburg 

 vertelt over zijn  fi etstocht naar Schotland, dorpshuis 

 De Ruimte, 14.00-16.00 uur

vr 22 Stamppotbuff et in de huiskamer Stichting Welzijn te 

 Hoog-Keppel, 17.30-20.00 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

ma 25 Vrouwengroep Drempt, lezing met diavertoning over 

 Canada, pastoriezaal Voor-Drempt, 20.00 uur

do 28 Bridgeclub Hartenkoning, Dorpshuis Drempt, 19.30 uur

 Vrouwen van Nu, kerstversieringen maken

vr 29 Vesper in de St. Joriskerk te Voor-Drempt, 19.30-20.00 uur

za 30 De Pepernotenfabriek, sinterklaasvoorstelling voor 

 kinderen en volwassenen in de kerk te Hummelo 

 Najaarsuitvoering 90-jarige muziekvereniging 

 Olden-Keppel, Dorpshuis in Voor-Drempt, 19.30 uur

december 2013

zo 1 Vervolg HC’03-klaverjascompetitie, kantine sportpark 

 ’t Doornslag, Achter-Drempt, 20.00 uur

do 5 Ochtendbridge, FF naar Steef, vanaf 9.00 uur

vr 6 Vesper in de St. Joriskerk te Voor-Drempt, 19.30-20.00 uur

zo 8 Zangkoor Feeling, decembermarkt in kerstsfeer, parkeer-

 plaats naast de kerk, Achter-Drempt, 14.00-21.00 uur 

do 12 Kerstmiddag Dameskrans Hummelo, dorpshuis 

 De Ruimte, 14.00-16.00 uur

 Bridgeclub Hartenkoning, Dorpshuis Drempt, 19.30 uur

vr 13 Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Olden-

 keppel en  Hummelo, Kerkhuis Hoog-Keppel, 10.00-12.00 uur

 Club 60+, kerstmiddag m.m.v. koperblazers en 

 toneelvereniging De Oppeppers, FF naar Steef, 14.00 uur 

 Kerstmarkt, georganiseerd door KeppelCultuur, 

 Van Panhuysbrink, Hoog-Keppel

 Koorzang Voix-la, in de dorpskerk Hoog-Keppel, 19.30 uur

 Vesper in de St. Joriskerk te Voor-Drempt, 19.30-20.00 uur

zo 15 Kerstsamenzang m.m.v. de Dremptse zangkoren en 

 muziekvereniging Olden-Keppel, St. Joriskerk, 

 Voor-Drempt, 20.00 uur

ma 16 Kerstviering Vrouwengroep Drempt, in de pastoriezaal te

 Voor-Drempt, 17.45 uur

do 19 Ochtendbridge, FF naar Steef, vanaf 9.00 uur

 Vrouwen van Nu, kerstviering, zaal De Gouden Karper, 

 19.45 uur

 Stichting Welzijn, met de Kunstbus naar optreden Deep 

 River Kwartet in Amphion te Doetinchem 

vr 20 Vesper in de St. Joriskerk te Voor-Drempt, 19.30-20.00 uur

di 24 Kinderkerstviering Prot. Gem. Drempt en Oldenkeppel, 

 St. Joriskerk te Voor-Drempt, 19.00 uur

 Kerstavondviering Prot. Gem. Drempt en Oldenkeppel, 

 Petrus en Pauluskerk te Hoog-Keppel, 22.00 uur

wo 25 Kerstfeest Prot. Gem. Drempt en Oldenkeppel, 

 Petrus en Pauluskerk te Hoog-Keppel, 10.00 uur

di 31 Het traditionele carbidschieten, Greff elinkallee in 

 Hummelo, startschot om 10.00 uur

 

januari 2014

wo 1 1e lustrum van het Nieuwjaarsconcert in de dorpskerk 

 te Hummelo, met een optreden van harpiste 

 Lavinia Meijer, 15.30 uur

do 2 Ochtendbridge, FF naar Steef, vanaf 9.00 uur

do 9 Bridgeclub Hartenkoning, Dorpshuis Drempt, 19.30 uur

zo 12 Vervolg HC’03-klaverjascompetitie, kantine sportpark 

 ’t Doornslag, Achter-Drempt, 20.00 uur

di 14 Bijeenkomst Club 60+, gezellige middag m.m.v. de 

 Trekkebuuls uit Zelhem, FF naar Steef, 14.00 uur

do 16 Ochtendbridge, FF naar Steef, vanaf 9.00 uur

 Dameskrans Hummelo, viering 80-jarig bestaan, 

 dorpshuis De Ruimte, 14.00-16.00 uur

do 23 Bridgeclub Hartenkoning, Dorpshuis Drempt, 19.30 uur

za 25 Theatershow The Heinoos in de dorpskerk te Hummelo, 

 20.00 uur

ma 27 Jaarvergadering Vrouwengroep Drempt, gevolgd door  

 bingo, pastoriezaal te Voor-Drempt, 19.30 uur

februari 2014

zo 2 Vervolg HC’03-klaverjascompetitie, kantine sportpark 

 ’t Doornslag, Achter-Drempt, 20.00 uur

do 6 Ochtendbridge, FF naar Steef, vanaf 9.00 uur

do 13 Bridgeclub Hartenkoning, Dorpshuis Drempt, 19.30 uur

vr 14 Bijeenkomst Club 60+, lezing De Groene Schuur uit 

 Groessen, FF naar Steef, 14.00 uur

 Hapjesbuff et, huiskamer Stichting Welzijn te Hoog-Keppel, 

 17.30-20.00 uur 

do 20 Ochtendbridge, FF naar Steef, vanaf 9.00 uur

 Dameskrans Hummelo, jaarvergadering en IVN-klank-

 beeld over Drenthe, dorpshuis De Ruimte, 14.00-16.00 uur

ma 24 Vrouwengroep Drempt, lezing over het ontstaan en 

 gebruik van poëziealbums, pastoriezaal Voor-Drempt, 

 20.00 uur

do 27 Bridgeclub Hartenkoning, Dorpshuis Drempt, 19.30 uur

maart 2014

zo 2 Vervolg HC’03-klaverjascompetitie, kantine sportpark 

 ’t Doornslag, Achter-Drempt, 20.00 uur

do 6 Ochtendbridge, FF naar Steef, vanaf 9.00 uur

wo 12 Club 60+, gezellige middag m.m.v. de Loenense Dialect 

               Groep met zang en sketches, FF naar Steef, 14.00 uur

do 13 Bridgeclub Hartenkoning, Dorpshuis Drempt, 19.30 uur

wo 19 Gemeenteraadsverkiezingen

do 20 Ochtendbridge, FF naar Steef, vanaf 9.00 uur

 Dameskrans Hummelo, ‘De andere Staring’, lezing door 

 de heer Godtschalk uit Vorden, De Ruimte, 14.00 uur

do 27 Bridgeclub Hartenkoning, Dorpshuis Drempt, 19.30 uur

vr 28 Stichting Welzijn, met de Kunstbus naar Anatevka in de 

 Hanzehof, Zutphen

ma 31 Vrouwengroep Drempt, lezing over pleegzorg, pastoriezaal 

 Voor-Drempt, 20.00 uur

april 2014

do 3 Ochtendbridge, FF naar Steef, vanaf 9.00 uur

zo 6 Slot HC’03-klaverjascompetitie, kantine sportpark 

 ’t Doornslag, Achter-Drempt, 20.00 uur

do 10 Bridgeclub Hartenkoning, Dorpshuis Drempt, 19.30 uur

do 17 Ochtendbridge, FF naar Steef, vanaf 9.00 uur

di 22 Dameskrans Hummelo, paasmaaltijd, dorpshuis De Ruimte, 

 17.00-19.00 uur 

do 24 Bridgeclub Hartenkoning, Dorpshuis Drempt, 19.30 uur

vr 25 Bijeenkomst Club 60+, gezellige middag m.m.v. zanggroep

 Spontaan uit Angerlo, FF naar Steef, 14.00 uur

ma 28 Vrouwengroep Drempt, bezoek aan museum ‘t Olde 

 Ambacht in Wehl, vertrek vanaf het Dorpshuis, 18.30 uur
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Broekstraat 1 – 6999 DE Hummelo 
Tel: 0314-38 18 42 –  info@pelgrom.nl www.pelgrom.nl 

PELGROM, uw land- en 
tuinbouwspecialist 
voor verkoop, onderhoud en reparatie...

we zijn o.a. 
dealer van:

B.V.



DremptDICHTERIJ
DAN U DENKT!

Apeldoorn
± 30 min

Arnhem
± 20 min

Doetinchem
± 10 min

Zutphen
± 20 min


