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Delen en lenen is het nieuwe hebben. Geven is het nieuwe krijgen.

Het zijn twee kreten die we de laatste maanden veel tegenkomen. Je 

hoeft niet meer alles zelf te bezitten als je het ook kunt lenen. Muziek 

heb je niet, die leen je van Spotify. Kennis heb je niet meer in de 

boekenkast staan, die vind je op internet. Een rij eigen kookboeken in 

de keukenkast is niet meer nodig als je ook via een laptop of tablet over 

alle recepten kunt beschikken.

Er wordt via het internet zo ontzettend veel gedeeld en zo 

verschrikkelijk veel informatie weggegeven, dat we het gebruik 

ervan haast niet meer als ‘krijgen’ ervaren. Terwijl het dat wel is. 

Gebruiksaanwijzing van uw hogedrukreiniger nodig? Tik het type in bij 

Google en u bent het mannetje. Bandenspanningstabel nodig? Je vindt 

haar gratis en voor niets op internet. Zeven recepten voor appeltaart 

plus tips om haar net wat lekkerder dan normaal te maken? Tik ‘Zelf-

appeltaart-maken’ in en u wordt op uw wenken bediend. 

Op deze manier wordt u heel veel aangeboden en neemt u heel veel in 

ontvangst. Van de kant van de gever vraagt dat trouwens ook een hoop. 

De recepten, songteksten en wat al niet meer moeten tenslotte ergens 

vandaan komen.

Maar dat is niet precies het nieuwe hebben of krijgen, waarover we het 

hier willen hebben. Met Sinterklaas net achter de rug en met de kerst 

in het vooruitzicht doelen we meer op materiële zaken. Boormachine, 

schaatsen, de brommer, of zelfs de auto. Tegen de achtergrond van 

de crisis is het best eens interessant je af te vragen wat we allemaal 

hebben staan wat nauwelijks wordt gebruikt of eigenlijk probleemloos 

veel intensiever kan worden gebruikt door het te delen. Hoeveel 

motormaaiers staan er bij je in de straat en wat maaien die nou eigenlijk 

in de week. Hoeveel kettingzagen worden maar een paar keer per jaar 

gebruikt en liggen verder te verstoff en? Bosmaaiers, naaimachines, 

barbecues en allerlei gerei waarover je het grootste deel van het jaar 

regelmatig haast de benen breekt. Hoe vaak hadden die ook niet 

uitgeleend kunnen worden en hoe vaak had je ze niet beter kunnen 

lenen dan ze zelf te hebben. Ga eens na: hoeveel uur per jaar draait 

uw boormachine? Of liever nog hoeveel minuten per jaar? Is die ene 

boormachine niet genoeg voor u, uw buren links en rechts en ook nog 

de overburen? En gaat het verhaal niet op voor de boormachine, verzin 

dan maar een ander apparaat. Best aardig om eens te doen. Er zijn er 

genoeg die u met de halve straat zou kunnen delen, door te lenen of uit 

te lenen.

Dat is allemaal makkelijk gezegd, zult u zeggen. Leent je buurman je 

kettingzaag, krijg je hem terug met lege tank en botte ketting. Dat doe 

je geen drie keer. Al te goed is buurmans gek. 

Omgekeerd kan men zich ook bezwaard gaan voelen en is het 

gemakkelijker uiteindelijk zelf dat schuurmachientje te kopen. Terwijl 

buurman de zijne heus met alle liefde en plezier ook voor de derde en 

vierde keer aan je meegeeft. 

Wat we maar willen zeggen: het is van twee kanten oefenen.

Er is dus het een en ander te winnen. Om te beginnen fi nancieel: minder 

spullen betekent minder kosten, ook al worden die wat intensiever 

gebruikt. En niet onbelangrijk: het zorgt voor meer gemeenschapszin. 

Van meer vragen aan elkaar kun je beter worden, en datzelfde geldt 

voor meer geven. Zolang het allemaal een beetje wederkerig is, 

misschien helemaal niet zo’n gekke gedachte.

Hoe dan ook, de redactie van De Hessencombinatie wenst u fi jne 

feestdagen en een goed nieuw jaar. 
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Wij wensen u prettige feestdagen en een goede jaarwisseling. 
Vanaf 1 januari starten wij met een knipkaart met een aantrekkelijke korting voor onze vaste klanten. 

Salon 

Lux
Dames- en herenkapsalon

Sandra te Lindert
Rijksweg 26, 6996 AC  Drempt

06 - 13200607

Uw afspraak

www.heekenbroek.nl

Terras - Rondleidingen - Proeverijen - Workshops - Bed & Breakfast

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

Anno 1879

Advies voor uw 
onderhouds- en/of

restauratieplan

Erkend
Restauratie Bouwbedrijf

Vakmanschap - passend bij uw wensen

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

Nieuwbouw modern Nieuwbouw karakteristiek Restauratiewerk

BOUWEN
modern - karakteristiek - historisch

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

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

strafzaken en houdt zich verder bezig met arbeidsrecht, 

huurrecht, personen- en familierecht, er frecht. Ook op 

basis van gefi nancierde rechtsbijstand.

ADVOCATENKANTOOR KLOPPENBERG 

mr. drs. S.H.M. Kloppenberg  

 

ADVOCAAT EN MEDIATOR 

Kantoor Drempt: Kerkstraat 90, 6996 AJ

Tel.:   0313 - 484245  Fax:  0313 - 484814

DORPSSTRAAT  14-16      STEENDEREN

1200 m2 Winkelplezier 750 m2 Parkeerruimte

Steenderen

€ 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
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Voetbaltrucjes 

om te oefenen 

in de winterstop
HC’03-speler Wiebe Kets doet het je voor

Tekst: Ceciel Bremer

Foto’s: Wim van Hof
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heerenkapsalon  barend ubbinkweg 9 

tel. 0313-200908
 

www.benniesbarbershop.nl
facebook bennie’s barber shop

dames- en herenkapsalon ooipoortstraat 24 

tel. 0313-474542

 

	  

ARMYPARTS4U IS DE SPECIALIST IN OUTDOOR, SURVIVAL, 

CAMPEREN EN MILITARIA PRODUCTEN 

SPECIAAL VOOR VISSERS, JAGERS EN BUITENMENSEN 

WIJ HEBBEN: 

-LAARZEN TOPKWALITEIT UIT SCHOTLAND, REGENKLEDING, PONCHO’S 

-TENTEN, CAMONETTEN, SLAAPZAKKEN, SELFINFLATING MATRASSEN, VELDBEDDEN US, RUGZAKKEN,  

VELDFLESSEN, GASFLESSEN, FIRESTEEL, COMPASSEN, VERREKIJKERS, ZAKLAMPEN, GEWEERKIJKERS,  

WAX, SCHOENPOETS, LEDERVET, BLAASPIJPEN 

-BUCK, GERBER, LETHERMAN, VICTORINOX 

-KOOKTOESTELLEN O.A. BENZINEBRANDERS, MULTIFUEL, ALCOHOL 

-TRUIEN, T- SHIRTS, JAGERSJACKETS, OUTDOORBROEKEN 

BEL EVEN VOOR BEZOEK 0653647765 

 

 

ARMYPARTS4U 

KERKSTRAAT 44 

6996 AJ DREMPT

 

	  

	  

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

Alfun Events

Postbus 180

6980 AD Doesburg

Tel: 03 13 - 48 44 98  

w
w

w
.alfu

n
.n

l
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Binnenkort ligt het competitievoetbal weer stil en begint de winterstop. Een ideale periode 

om je eigen techniek te verbeteren en leren baas te zijn over de bal. 

Selectiespeler Wiebe Kets heeft drie oefeningen uitgezocht en doet ze stap voor stap voor.

Breng via een korte trap met 

de voetzool over de bal, de 

binnenkant van de rechtervoet 

achter de bal en speel de bal 

vervolgens achter het stand-

been langs weer terug. Neem 

vervolgens de bal in tegen-

overgestelde richting mee en 

herhaal deze beweging met 

links.

Oefening 1

Haal de bal met de rechtervoetzool terug en tik direct weer voorwaarts met de buitenkant wreef van dezelfde voet. Voer links 

en rechts enkele snelle tussentikken uit en herhaal deze oefening met de linkervoet. Je kunt de bal twee of vier keer tussen de 

binnenkant van de linker- en rechtervoet tikken zolang je de snelheid en soepelheid waarmee je oefent maar steeds opvoert.

Oefening 2

Rol de bal kort af met de rechtervoet en speel de bal met de binnenkant van de voet zijwaarts voor het lichaam. Neem de bal 

vervolgens met de buitenkant links mee. Herhaal deze oefening vervolgens met je linkervoet. 

Oefening 3

1

Voetbaltrucjes in beweging...
Bezitters van een smartphone kunnen door het aanklikken van de afgebeelde QR-code

enkele trucjes van Wiebe Kets ook als bewegende beelden bekijken.

Baas zijn over de bal

2 3 4

1 2 3 4

1 2 3
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Tekst: Henk van der Velde, ADC ArcheoProjecten

Foto’s: Alex Koster  en Henk van der Velde

Veel was er vroeger niet bekend over de periode net nadat 

de Romeinen uit ons land vertrokken. Veel verder dan Karel 

de Grote en de moord op Bonifatius in Dokkum (754 n. Chr.) 

kwamen we niet. Toch blijkt met name de periode tussen 

700 en 1000 na Christus van bijzonder groot belang te zijn 

geweest voor de geschiedenis van de Achterhoek. Het is de 

archeologie waardoor we de laatste jaren zoveel meer te 

weten zijn gekomen waarom onze dorpen bijvoorbeeld op 

hun huidige plaats terechtgekomen zijn.

Archeologen volgen ingrepen in de bodem op de voet. Dat 

doen ze omdat onze bodem veel sporen uit het verleden 

bevat. Op plaatsen waar mensen verbleven, groeven ze kuilen 

om huizen te bouwen, mensen te begraven etc. Ook werden 

veel voorwerpen achtergelaten, weggegooid of verloren. 

Onderzoek naar de combinatie van sporen (in de vorm van ge-

kleurde vlekken in de grond) en voorwerpen bieden archeo-

logen zicht op het dagelijks leven van onze voorouders. Ook 

wanneer er geen geschreven bronnen voorhanden zijn. Dat 

opgraven gebeurt minutieus (al komen er zelden theelepels 

en kwastjes aan te pas) omdat de verkleuringen zich lang niet 

altijd zo makkelijk laten herkennen. Het opgraven is vaak ook 

noodzakelijk omdat door de aanleg van een weg of de bouw 

van nieuwe woningen het bodemarchief verloren gaat. Het 

is dan ook wettelijk geregeld dat voorafgaande aan nieuwe 

bouwwerkzaamheden archeologen de gelegenheid krijgen 

te onderzoeken wat er in de grond ligt. Daarna worden de 

Middeleeuwse boeren aan 

de Keppelseweg te Hummelo

Basisschool De Woordhof – afgebroken in 2011 – stond op een oude es. Dat was aanleiding 

op deze plek opgravingen te doen. De hooggespannen verwachtingen van de archeologen 

blijken meer dan uitgekomen te zijn. De bijzondere vondsten verwijzen naar een verleden dat 

teruggaat naar de 9e eeuw na Christus.

vondsten meegenomen en bestudeerd zodat het verhaal over 

de plek verteld kan worden.

Oude landbouwgrond 

Uit de resultaten van de opgraving in Hummelo bleek dat 

rond het midden van de 8e eeuw een jong gezin zijn oog had 

laten vallen op een nog ongebruikt stuk grond aan de rand 

van een groot bouwland. Dat  land werd bewerkt door enkele 

families die bij elkaar woonden in een nederzetting die later 

de naam Hummelo zou dragen. Mogelijk was het stuk grond 

bezit van de vader van de jonge boer want land werd vaak 

overgeërfd. Misschien lag het ook vlak bij een braakliggend 

stuk grond op de es, zoals het gemeenschappelijk bouwland 

genoemd werd. De familie was zeker niet de eerste die op dit 

stukje neerstreek. Tijdens de opgraving werden namelijk ver-

scheidene oudere scherven en een enkele paalkuil aangetrof-

fen. Ze tonen aan dat ook groepen uit de ijzertijd (circa 

800 v. Chr. tot het begin van onze jaartelling) dit stuk land in 

cultuur hadden gebracht. Boerderijen uit deze periode zijn 

echter niet gevonden.

De familie bouwde een eigen boerderij volgens een bouwtra-

ditie die nog maar sinds kort populair was in de regio. In de 

loop van de 8e eeuw begonnen plotseling overal boerderijen 

gebouwd te worden in een bootvormig grondplan. Net als 

een nieuw type aardewerk waren het invloeden vanuit het 

zuiden van Nederland. De bootvormige boerderij was 

Deze opgraving is uitgevoerd door 

een team van archeologen van 

ADC ArcheoProjecten uit Amers-

foort. Ze werden bijna dagelijks 

bijgestaan door enthousiaste 

amateurarcheologen uit de regio. 

Opdrachtgever is de gemeente 

Bronckhorst. Op dit moment wordt 

de laatste hand gelegd aan het 

onderzoeksverslag dat begin 2014 

gepubliceerd zal worden.

De opgravingsleider is bezig een waterput op te graven (een uitgeholde boomstam)

Wonen op 

oude grond
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opgebouwd uit twee rondlopende en tegenover elkaar 

geplaatste rijen staanders. Iedere staanderpaar vormde een 

gebint en ondersteunde het dak. In het midden van deze wan-

den waren ingangen gemaakt waardoor de boerderij in een 

woon- en een stalgedeelte werd gescheiden. De middeleeuw-

se boerderijen boden immers plaats aan mens en vee. Op het 

erf stond niet alleen een boerderij, er was ook plaats voor een 

enkele schuur en een of meerdere spiekers en een hooiberg. 

Deze spiekers waren op verhogingen geplaatste structuren 

bedoeld voor de opslag van graan. Tenslotte werden de erven 

vaak omheind en werd er ook een waterput gegraven.

Aan de hand van vondsten van botten en zaden (veelal uit de 

vulling van enkele waterputten) krijgen we een aardig beeld 

van het dagelijks leven. De boerenfamilie ploegde het land 

met behulp van een keerploeg in smalle langwerpige kavels. 

Ze verbouwden er rogge, haver en vaak ook gerst volgens het 

zogenaamde drieslagstelsel: een deel werd verbouwd in de 

zomer, een deel in de winter en een deel lag braak om weer op 

krachten te komen. Daarnaast was uiteraard nog weideland 

nodig voor het vee en dichter bij huis, op of tegen het erf aan, 

werd een moestuin aangelegd waar verschillende bonensoor-

ten en kruiden verbouwd werden. Mogelijk werden in deze 

periode ook de eerste fruitbomen geïntroduceerd.

Ook de veestapel was gemengd. Een enkel paard of ossen 

misschien voor de trekkracht van de ploeg, verscheidene 

runderen en enkele varkens die in de bossen struinden op 

zoek naar eikels. Waarschijnlijk hebben er ook enkele schapen 

rondgelopen. Over de veestapel van de boer aan de Keppelse-

weg zijn we maar gedeeltelijk ingelicht. Botmateriaal blijft 

slecht bewaard in de zandgrond en dus zijn we aangewezen 

op vondsten van elders. 

Makkelijk zal het niet geweest zijn voor boeren uit de mid-

deleeuwen. We weten dat ze weliswaar zelfvoorzienend waren 

maar dat de opbrengsten lang niet zo hoog waren. Niet hoog 

genoeg tenminste om een misoogst (die volgens geschreven 

bronnen best nog wel eens voorkwam) te kunnen compen-

seren. Ieder lid van een boerenfamilie had tijdens zijn leven 

meerdere malen te maken met gebrek en hongersnood. Dit 

zal voor onze boerenfamilie niet anders geweest zijn. Bo-

vendien moesten ze een deel van hun oogst afstaan aan een 

grondeigenaar. Vrijwel alle gronden waren van iemand: een 

aristocratische familie, een kerk of klooster. 

Op zich was deze situatie niet nieuw. Het bezitten van gron-

den was waarschijnlijk al eeuwen gangbare praktijk. Tot voor 

kort bezat de Saksische elite grote stukken grond. Sinds de 

Een houten waterput is met een graafmachine aan de buitenkant blootgelegd 

om de constructie in beeld te krijgen en (indien mogelijk) de diepte te bepalen. 

Hier wordt het hout schoongemaakt.

komst van de Franken echter, zo rond het midden van de 8e 

eeuw, was echter wel veel veranderd. Vrijwel alle grond was nu 

van iemand. Met een deel van de opbrengst (in de vorm van 

pacht) waren eigenaren in staat in hun levensonderhoud te 

voorzien en te bidden of te  vechten voor hun heer. Dit staat 

bekend als het domeinstelsel en de Franken die de Saksen in 

een bloedige oorlog wisten te verslaan, introduceerden dit in 

de nieuw veroverde gebieden. Met de domeinen kwam ook 

de kerk mee. De Franken gingen er vanuit dat het geloof een 

grote rol kon spelen in de eenwording van hun rijk. Karel de 

Grote, de toenmalige koning van de Franken, werkte nauw 

samen met de paus. Het gevolg was dat veel kloosters 

Amateurarcheoloog Frans Varwijk graaft voorzichtig een verkleuring uit, op 

zoek naar scherven van aardewerk of ander dateerbaar materiaal.

Van een boerderij uit de Karolingische periode is het grondplan (verkleuringen in de grond) opgegraven. Aan de hand van de diepte en stand van de paalkuilen kan 

een reconstructie gemaakt worden van de boerderij zelf. Dit is een voorbeeld van een bootvormige boerderij die is opgegraven in Wijk bij Duurstede (Dorestad).
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www.tuincentrumbloemendaal.com

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

Tuincentrum
• kamerplanten
• snijbloemen 

• gelegenheidsbloemwerk 

• potterie 

• diervoeders

Hoveniers
•  aanleg en  

onderhoud
• winterbeurten 

•  tuinonderhoud  
op contractbasis

Kwekerij
•  coniferen
• bomen 

•  laurier
• kerstbomen

Bloemisterij
•  violen
• zomerbloeiers 

• vaste planten
• bolchrysanten

Koopzondagen zijn op 1, 8, 15 en 22 december 

Prettige feestdagen en een b(l)oeiend 2014
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bezittingen kregen in Oost-Nederland, dat er bisschoppen 

kwamen (die van Hummelo zetelde in Munster) en dat er ker-

ken werden gebouwd. Voordat de Franken kwamen,  zwierven 

nederzettingen door het landschap. Met de introductie van 

het domeinstelsel kwamen ze op een vaste plek in het land-

schap te liggen. Zo ook Hummelo waarvan de inwoners vanaf 

het begin van de 9e eeuw eerst ter kerke gingen in Zelhem 

om vrij kort daarna een eigen kerk te krijgen. Vanuit dat dorp 

werd het agrarisch landschap ingericht. Naarmate de bevol-

king groeide werd dit steeds meer in cultuur gebracht. De 

bewoners aan de Keppelseweg stonden aan het begin van dit 

proces. Pas in de 18e eeuw zou heel het gebied rond Hum-

melo volledig in cultuur zijn gebracht.

Een boerderij, gebouwd van hout en leem, heeft niet het eeu-

wige leven. Gemiddeld stonden ze 50 tot 60 jaar. Daarna werd 

weer een nieuwe gebouwd, bijna op dezelfde plek. Spiekers 

en schuren moesten vaker gerepareerd of herbouwd worden 

en ook waterputten hadden niet het eeuwige leven. Omdat 

de familie zijn plek gevonden had, werden al deze werkzaam-

heden op ongeveer dezelfde plek uitgevoerd. Het gevolg is 

dat archeologen meer dan twintig  gebouwen, spiekers en 

waterputten hebben opgegraven, en dat terwijl nog niet eens 

het volledige erf is opgegraven. De oudste dateerde dus rond 

het midden van de 8e eeuw, de jongste uit de 14e eeuw. Vijf 

eeuwen bewoning dus op één plek en mogelijk ging de bewo-

ning nog langer door want het werd tegen het einde van de 

middeleeuwen gebruikelijk om het erf iets te verplaatsen naar 

de randen van het bouwland. Zo kwam er nog meer grond 

beschikbaar voor akkers en dat was nodig om de groeiende 

bevolking (met name die van de steden Doesburg en Doetin-

chem) te voeden. Historisch onderzoek zou moeten uitwijzen 

of de bewoning aan de Keppelseweg teruggaat tot een ons 

bekende historische boerderij.

De materiële cultuur van de bewoners

Behalve veel sporen zijn er ook behoorlijk wat vondsten ge-

borgen aan de Keppelseweg. Toch valt de oogst voor onze be-

grippen best tegen wanneer we denken dat een paar duizend 

vondsten het enige is dat van vijf eeuwen bewoning resteert. 

Deels hangt dit samen met de wijze waarop middeleeuwse 

boeren leefden. Ze konden met minder toe dan vandaag de 

dag en vernieuwden ook niet regelmatig hun interieur of 

serviesgoed. Deels zijn ook de conserveringsomstandigheden 

hier schuld aan. Vermoedelijk is bijna 80% van het aardewerk 

verdwenen. Metalen voorwerpen werden vaak hergebruikt en 

wanneer ze in de grond kwamen ging hun toestand snel ach-

teruit. We weten dat een groot deel van hun uitzet uit produc-

ten van hout en been bestond maar ook die overleven niet  na 

langdurig verblijf in de droge zandgrond. Alleen uit de vulling 

van een van de waterputten is een houten voorwerp gebor-

gen. Het valt dus niet mee om tot in detail het dagelijks leven 

te reconstrueren. Aan de hand van het aardewerk valt op dat 

bijna alle kookpotten, opslagwaren en drinkkannen met de 

hand gemaakt werden. In de 9e en 10e eeuw werd dit vooral 

door de familie zelf gedaan. Pottenbakken was een typische 

vrouwenklus. Later betrok men aardewerk (beter bekend 

onder de naam kogelpot) van regionale productiecentra. Het 

servies werd aangevuld met producten die gemaakt waren 

in het Rijnland (rond Keulen) en de Maasvallei, waarschijnlijk 

verkregen van rondreizende marktkooplui. Daarnaast zijn er 

resten gevonden van een bronzen mantelspeld en een klein 

aantal  ijzeren voorwerpen. De laatste vervaardigde de boer in 

de 9e en 10e eeuw zelf. Op kleine schaal is ijzer geproduceerd 

aan de Keppelseweg. Weefgewichten en spinstenen tonen aan 

dat wol werd verwerkt en dat dus ook kleding het product was 

van huisvlijt. Het leven van een boerenfamilie was dus tot ver 

in de middeleeuwen bijna geheel zelfvoorzienend.

De middeleeuwen ontrafeld

De opgraving aan de Keppelseweg heeft samen met andere 

opgravingen uit de omgeving heel veel nieuwe informatie 

opgeleverd over de wijze waarop de vroegste inwoners van 

de Achterhoekse dorpen leefden en werkten. Ook hebben 

we meer inzicht gekregen in de inrichting en werking van het 

middeleeuwse cultuurlandschap, de directe voorloper van het 

huidige landschap. Toch blijven er nog veel vragen open. Hoe 

oud is Hummelo zelf bijvoorbeeld of hoe was de verhouding 

tussen de boeren en hun heer? Er blijft nog veel te ontdekken 

in de Achterhoek en archeologie kan daar een belangrijke bij-

drage aan leveren. Zeker bij gebrek aan schriftelijke bronnen. 

Uit de vulling van een 

van de middeleeuwse 

houten waterputten kwam 

een houten voorwerp 

tevoorschijn. Het hout is in 

de natte vulling van de wa-

terput goed geconserveerd 

en niet vergaan omdat er 

nauwelijks zuurstof bij kon 

komen.

Handvat van lokaal 

gemaakt aardewerk. Het 

handvat is hol, zodat deze 

met een houten stok uit het 

vuur gehaald kon worden.

Scherf van lokaal gemaakt 

aardewerk (9de-11de 

eeuw). De klei werd voor 

het bakken gemengd 

met kiezelsteentjes om 

scheuren/barsten bij het 

bakken zoveel mogelijk te 

voorkomen.

Scherf van een vroegmid-

deleeuwse Merovingische 

knikpot. (Behalve aarde-

werk uit de volle middel-

eeuwen is er ook enig 

aardewerk uit de 5de-7de 

eeuw, waaronder Romeins, 

gevonden.)

Deel van een aardewer-

ken pot (Badorf kogelpot 

met schenktuit) afkom-

stig uit het Rijnland. 

Dateert uit de negende 

eeuw.
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Klasgenoten van toen, 

wat is er van hen 

geworden?
Op verjaardagen komt het nogal eens aan de orde: Weet je nog wel, vroeger op school? En  

zijn er vragen als: Hoe zou het toch met hem of haar zijn? In deze  rubriek ontmoeten we dit 

keer groep 7 van De Bongerd in Hoog-Keppel in 1990.

Samenstelling: Niels Gosselink

Foto’s: Rinus G.M. Rabeling en collectie Annet Maandag 

Bovenste rij v.l.n.r.: Wendy Brouwer (stagiaire), Ronald Garretsen, Ary van der Winden, Michel Kobus, Marianne 

de Groot (leerkracht), Laurens Janssen, Henny Dokter ( leerkracht/directeur), Wouter Sikkema.

Middelste rij v.l.n.r.:  Ingrid Kobus, Annet Maandag, Victor van den Broek, Ilse Kemperman, Ellen Jeninga, Marijn 

de Vries.

Zittend v.l.n.r.:  Marieke Berghuis, Charis Rooda, Jinze de Klerk, Mirelle Smeitink, Nicole Mateman, Sharon Smit, 

Christian Garretsen, Peter Bakker, Bart van Klaveren en liggend: Niels Gosselink.

Op deze foto ontbreekt Ewald van Petersen.
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en, Peter Bakker (33)

‘Toentertijd woonde ik aan de Rijksweg in Laag-Keppel, waar 

mijn ouders nog altijd wonen. Tot en met groep 7 zat ik op De 

Bongerd, maar in verband met mijn visuele beperking ben ik 

dat jaar naar Bartiméus in Zeist gegaan. Intern heb ik daar m’n 

(school)opleiding vervolgd. 

Op De Bongerd trok ik veel op met Victor van den Broek en 

Christian Garretsen. 

Na jaren op Bartiméus te hebben gewoond, woon ik sinds 

2010 in Doesburg. Ik ben vrijgezellig, oftewel ik woon alleen 

(snik, snik). 

Ik ben voor 80 tot 100 procent afgekeurd en ondanks de scho-

ling op Bartiméus is het me niet gelukt een plek te vinden in 

het gewone arbeidsproces. Met een aantal mensen maak ik 

sieraden en kaarten die we ook proberen te verkopen. En op 

afroep doe ik vrijwilligerswerk op het creatieve vlak bij Zozijn 

in Doesburg. 

Af en toe kom ik nog in Laag-Keppel, maar vroegere klasgeno-

ten zie ik eigenlijk niet meer. Wel kom ik op Facebook steeds 

meer oud-klasgenoten tegen en ook een aantal (nog) op 

Hyves.’

Victor van den Broek ( 33)

‘Vanaf mijn geboorte heb ik samen met mijn broer, twee 

zusjes en ouders aan de Dorpsstraat in Laag-Keppel gewoond. 

Zo rond mijn zeventiende ben ik uit huis gegaan en in Wa-

geningen op kamers gaan wonen. Daar heb ik twee jaar de 

Horecavakschool gedaan, maar niet afgemaakt. Later heb ik 

de zangopleiding Academie Voor Lichte Muziek in Hilversum 

gevolgd. 

Op De Bongerd heb ik een hele leuke tijd gehad. Veel trok ik 

op met de meiden Geke Stapelbroek en Ellen Jeninga. Ook 

Peter Bakker was een goede vriend. Samen zaten we vaak 

vooraan in de klas en hielpen elkaar als dat nodig was. Naast 

muziek deden wij er veel aan spel. Ik ontdekte toen al dat 

muziek je dichter bij jezelf en je gevoel brengt. Ik kan hier echt 

mijn creativiteit in kwijt.

Als kind zong ik met mijn broer en zusjes altijd Kinderen voor 

Kinderen. Inclusief de bijbehorende verkleedpartijen. Tijdens 

de kermis deed ik eens mee aan de miniplaybackshow en 

had heel creatief bedacht hoe ik in mijn eentje een duet kon 

playbacken. En ik won ook nog. 

Sinds 7 jaar ben ik samen met Erik. We zijn getrouwd en 

wonen in Arnhem. Naast dat ik trajectbegeleider ben in het 

speciaal onderwijs, zing ik door het hele land voor een grote 

uitvaartorganisatie. Met name de optredens bij herinnerings-

bijeenkomsten en lichtjesavonden creëren een sfeer waar 

ruimte is voor verdriet en herinneren. Het Nederlandstalige 

luisterlied past daar heel goed bij. (zie: www.victorvanden-

broek.nl).

Ik kom nog regelmatig in Laag-Keppel. Mijn ouders wonen er 

nog steeds en het is altijd leuk om de traditionele evenemen-

ten, zoals slipjacht, kermis en de intocht van de Sint mee te 

maken.’

Chris Garretsen (33)

‘Ik woonde aan de Rijksweg in Laag-Keppel. Ik kan me niet 

herinneren of ik met iemand  speciaal optrok, het was meer 

met iedereen. Na groep 8 ben ik naar de lts bouw in Doesburg 

gegaan. Daarna 2 jaar NVOB leerlingstelsel machinaal hout-

bewerken en 2 jaar meubel- en interieurbouw. Vervolgens las-

diploma’s, heftruckbewijzen en operationeel leidinggevende 

papieren gehaald. Dat alles in Doetinchem. Als zzp’er heb ik nu 

een eigen bedrijf glasbewassing, facilitaire diensten en onder-

houd en woon ik in Doetinchem. Ik ben getrouwd met Sandy 

en we hebben een dochtertje, Kaithlyn van bijna 2½. 

In de afgelopen 22,23 jaar heb ik nog weleens iemand gezien, 

maar met niemand van vroeger heb ik echt contact. Mijn 

ouders wonen nog altijd in Laag-Keppel. Ze zijn gek met de 

kleine, dus we zijn daar nog regelmatig te vinden.’

Niels Gosselink (33)

‘In 1987 verhuisden wij als gezin van Voor-Drempt naar Hoog-

Keppel en gingen wonen aan de A.G. Noijweg. Een prachtig 

straatje dat we gekscherend de ‘Keppelse Jordaan’ noemden. 

Mijn ouders wonen er nog steeds!

Vanaf groep 4 zat ik op De Bongerd. Ik ging veel om met 

Stephan Donia die een klas lager zat, en met Jinze die tegen-

over Stephan op het Valkenbos woonde. Veel voetballen na 

schooltijd en uiteraard bij H en K. Totdat Jinze en Stephan 

gingen studeren, heb ik met beiden veelal in dezelfde teams 

gevoetbald.

Na twee jaar mavo ben ik naar het vbo gegaan. Consumptieve 

technieken, een mooi woord voor horeca, is iets dat ik altijd al 

wilde. Maar na het examen besloot ik toch om daar niet verder 

in te gaan. Vervolgens heb ik de meao gedaan, bedrijfsadmi-

nistratie en later ook NIMA Sales behaald.

Uiteindelijk ben ik terechtgekomen bij Staalmarkt in Doetin-

chem waar ik commercieel medewerker ben. Ik verkoop staal, 

roestvast staal, aluminium en kunststof aan de maakindustrie 

en zit hiervoor zowel op kantoor als bij klanten aan tafel. Dat 

maakt het werk erg veelzijdig en afwisselend.

Ik woon samen met Inge Regelink. Eerst drie jaar in Dieren en 

nu in Hummelo. In 2012 zijn we getrouwd. Het is duidelijk dat 

het dorpsleven mij beter ligt dan het wat hardere stadsleven. 

Ik ben nog steeds goed bevriend met Stephan Donia. Met 

mijn klas van vroeger heb ik weinig persoonlijk contact. Wel 

zie ik de meeste oud-klasgenoten op Facebook. Nog altijd heb 

ik veel contact met Frank van Dijk en met meerdere jongens 

die twee groepen lager zaten. Zij zijn veelal in de omgeving 

gebleven. En ook aan het spelen in ons rockbandje (Jajem, 

red.) heb ik een aantal mooie vriendschappen overgehouden.’

Ellen Wadman-Jeninga (33)

‘Ten tijde van de klassenfoto woonde ik aan de Brinkenhorst 

in Hoog-Keppel, waar m’n ouders nog steeds wonen. M’n hele 

basisschooltijd trok ik veel op met Jinze, Ilse, Annet, Charis 

en Nienke Sloot. Na mijn vwo op het Ludger College ben ik 

in 1998 naar Utrecht verhuisd voor een studie biomedische 

Elf klasgenoten, toen en nu
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wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. Na een 
rondreis door Azië met een vriendin heb ik dat vervolgd met 
een promotieonderzoek aan het Universitair Medisch Centrum 
Utrecht.
Inmiddels heb ik al heel wat woonplaatsen gehad, ook in het 
buitenland. In volgorde: Obdam (bij Heerhugowaard in Noord-
Holland), Hoog-Keppel, Milaan (Italië), Odense (Denemarken), 
Lausanne (Zwitserland ) en nu sinds mei 2011 in Utrecht. Ik 
ben recent getrouwd met Sipke Wadman. Als klinisch che-
micus in opleiding werk ik sinds december 2012 in het Onze 
Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. 
Met Ilse, Charis, Annet en Noor Lourens heb ik nog altijd 
contact. Ilse en ik kenden Noor al van de peuterspeelzaal in 
Laag-Keppel en later zaten we weer samen op het Ludger.’  

Ilse Kemperman (33)

‘Ik heb de hele basisschooltijd op De Bongerd gezeten. Toen 
in groep 7 deze klassenfoto werd gemaakt woonde ik in Hum-
melo op de Drieslag net buiten het dorp. 
Mijn boezemvriendin was Charis Rooda, maar ik trok ook veel 
op met Ellen Jeninga en Annet Maandag. Na m’n middelbare 
schooltijd op het Ludger College in Doetinchem ben ik in 
Groningen gaan studeren. Naast een geweldige studententijd 
in het Hoge Noorden heb ik de opleiding HEAO Communi-
catie afgerond. Momenteel woon ik in Nijmegen en ben ik 
werkzaam als teammanager bij Alliander. Dat is de netbeheer-
der van onder andere ook de Achterhoek. Begin 2014 ga ik 
verhuizen naar Amsterdam omdat ik nieuwsgierig ben naar 
het leven daar.
M’n huidige gezinssamenstelling? Ik heb 3 mannen en 9 kin-
deren... haha! Nee hoor, ik ben single. Nog steeds zijn Annet, 
Charis en Ellen (en Noor Lourens!) mijn beste vriendinnen. 
We zien elkaar veel, respectievelijk in Amsterdam, Den Haag, 
Utrecht en dus nog even Nijmegen. In Hummelo en Laag-
Keppel zien we elkaar ook af en toe en al jaren houden we een 
traditionele kerstborrel bij de Gouden Karper.’

Jinze de Klerk (33)

‘Gedurende de basisschooltijd woonde ik in Hoog-Keppel op 
het Valkenbos.  
We hadden natuurlijk een vrij kleine klas (en school), dus gin-
gen we veel met elkaar om. Ik herinner me in ieder geval veel 
potjes voetbal en veel potjes buskruit met zo’n beetje ieder-
een uit het dorp. Verder speelde ik later ook veel met Wouter 
Sikkema, fietste ik jarenlang met Ellen Jeninga naar het Ludger 
College in Doetinchem en heb ik met Niels Gosselink ook 
lange tijd op voetbal gezeten. 
Na de middelbare school ben ik naar het Koninklijk Instituut 
voor de Marine te Den Helder gegaan. Vervolgens heb ik ook 
nog een aantal jaren geschiedenis gestudeerd in Leiden.
Achtereenvolgens heb ik in Hoog-Keppel, Den Helder en Haar-
lem  gewoond. Nu woon ik alweer bijna vier jaar in Amster-
dam, samen met mijn lieve vriendin Laurien en sinds maart 
van dit jaar hebben wij een prachtige dochter, Luka.
Op dit moment studeer ik cultuurwetenschappen en daar-
naast ben ik werkzaam als bedrijfsleider bij een Aldi-super-
markt. 
Met mijn klasgenoten uit die tijd heb ik eigenlijk geen contact 
meer, al vang ik nog wel eens een berichtje op van mijn ou-
ders die nog steeds in Hoog-Keppel wonen.’

Annet Maandag (33)

‘Van 1989 tot 1998 heb ik aan de Rijksweg in Laag-Keppel 
gewoond. Ik heb dus niet alle basisschooljaren op De Bongerd 
gezeten, maar begon daar in groep 6, met eerst meester 
Volkers en later meester Kannegieter. Vrijwel vanaf het begin 
werden Ilse, Charis en Ellen goede vriendinnen, maar ik ging 
ook graag met Jinze de Klerk, Victor van den Broek en Nienke 
Sloot om. Ik heb erg leuke herinneringen aan de jaren op De 
Bongerd, vooral aan groep 8 met meester Dokter. Het was een 
gezellige tijd.
Na mijn middelbare school (Ludger College) ben ik in 1998 op 
kamers gegaan in Den Haag voor de studie Hogere Europese 
Beroepen Opleiding aan de Haagse Hogeschool. In 2009 ben 
ik vervolgens verhuisd naar Amsterdam, waar ik een huis heb 
gekocht en nu nog steeds woon.
Als bedrijfsadviseur ben ik sinds 2011 werkzaam bij Stichting 
Microfinanciering Nederland, dat startende ondernemers in 
Nederland microfinanciering en coaching aanbiedt.
Ik heb een leuke vriend, maar ik woon niet samen en heb geen 
kinderen.
Ik kom nog regelmatig terug naar Laag-Keppel, omdat mijn 
moeder daar nog woont. En ook broer Bart en zus Irma wonen 
in die omgeving. Met Ellen, Charis en Ilse heb ik altijd contact 
gehouden. We proberen elk jaar ook te lunchen in De Gouden 
Karper, omdat we daar vroeger vrijwel allemaal gewerkt heb-
ben. Erg leuk!’

Ewald van Petersen (33)

‘Destijds woonde ik in Doesburg aan de Kosterstraat, maar 
ik heb alleen in groep 8 op De Bongerd gezeten. Op deze 
klassenfoto ontbreek ik dus. In dat jaar in Hoog-Keppel trok 
ik veel op met Jinze en Wouter. En met Dirk-Pieter Moojen en 
Albert Venema die niet bij ons in de klas zaten. Na groep 8 ben 
ik naar de GSGD gegaan en na twee jaar werd het de Groen-
school in Doetinchem. Vervolgens heb ik via mbo en hbo een 
universitair diploma behaald.
Ik woon nu in Arnhem, samen met Marjan. We hebben (nog) 
geen kinderen, wel drie katten. 
Na mijn studie ben ik terechtgekomen in de projectontwikke-
ling. Sinds 2006 ben ik werkzaam als projectontwikkelaar bij 
het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Nijmegen. Ik hou 
me hier bezig met ontwikkeling van woningbouwprojecten 
en bedrijventerreinen. 
Buiten vluchtig mail- en Facebookcontact heb ik eigenlijk met 
niemand meer echt contact.’

Charis Rooda (34)  

‘We woonden toentertijd in Drempt, aan de Tolstraat. Ons 
huis lag aan de rand van het bos waar je, als de wind verkeerd 
stond, de Aviko-fabriek kon ruiken. Op de basisschool heb ik 
opgetrokken met Ellen, Ilse en Annet. Ze zijn alle drie een tijd 
mijn boezemvriendin geweest. Nadat ik op het Ludger College 
de havo had afgerond, ben ik aan de Haagse Hogeschool met 
de studie Informatica begonnen en naar Den Haag verhuisd. 
Eenmaal daar terechtgekomen ben ik er nooit meer wegge-
gaan. Het bevalt me daar erg goed. 
Ik woon samen met mijn vriend en poes in het centrum van 
Den Haag en werk nu freelance als webdeveloper. Meestal hu-
ren andere nieuwe-mediabureaus mij in en werken we samen 
aan grote projecten. Als ik niet aan het werk ben, ga ik graag 
op reis. Het liefst naar Azië. 
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‘Voer naar mijn hart’ geeft antwoord op de groeiende vraag naar verantwoord voer voor 

alle dieren. Steeds meer mensen gaan bewust met gezondheid om. Dat past bij ons doel 

om voor elk dier voer te leveren, dat afgestemd is op hun behoeften en daarmee bijdraagt 

aan hun gezondheid, vitaliteit en levenslust. 

Met ‘voer naar mijn hart’ genieten dieren en hun baasjes meer van elkaar en van het leven.
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Garvo bv  Drempt  telefoon +31 (0)313 47 23 21  e-mail garvo@garvo.nl  website www.garvo.nl
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Zowel met Ellen, Ilse en Annet heb ik nog steeds contact. We 
zien elkaar nog regelmatig en gaan eens per jaar een paar 
dagen weg. Daarnaast heb ik contact gehouden met Noor 
Lourens die in die tijd in Hummelo woonde. In Hummelo of 
Keppel kom ik niet vaak meer, alleen als ik op bezoek ga bij 
mijn moeder.’ 

Wouter Sikkema (34)

‘Ik woonde in die tijd in Ellecom. Dat was een eindje uit de 
buurt, maar aangezien ik en de school in dit dorp niet echt 
klikten, hebben mijn ouders een nieuwe school gezocht. 
Dat werd De Bongerd  – gelukkig maar – en ik begon daar in 
groep 6. Ik stroomde dus later in, maar de klas accepteerde me 
direct. Dat is mij goed bijgebleven en achteraf was dat best 
bijzonder. Dit kwam met name door Jinze de Klerk, waarmee 
het vanaf dag één direct klikte. De gehele lagere schooltijd zijn 
we vrienden gebleven, waar ik goede herinneringen aan heb. 
Daarnaast was het met iedereen leuk, in alle jaren. Daarvoor 
was ik soms wel eens wat anders gewend.
Ik heb een erg leuke tijd gehad in Hoog-Keppel, ook al duurde 
die maar vier jaar. De Bongerd heeft gezorgd dat er uitein-
delijk nog wat van me is terechtgekomen. Met name door 
meester Dokter natuurlijk!
Op dit moment ben ik woonachtig in Haarlem. Een mooie 
stad. Erg fijn wonen, niet te massaal, en lekker dicht bij de zee 

en de duinen. Ik woon samen met mijn vriendin Lizeth en dat 
alweer 5 jaar. Er zijn (nog) geen plannen voor kinderen, maar 
je weet nooit hoe snel dat kan veranderen!
Sinds april van dit jaar ben ik  in dienst getreden bij Centurion 
Cargo. Een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij. Ik ben daar 
‘Cargo Revenue and Customer Service Manager EMEA’. Een 
hele mond vol, maar eigenlijk komt het erop neer dat ik lucht 
verkoop. Lucht in een vliegtuig, ofwel ruimte naar verschil-
lende bestemmingen over de hele wereld. Daarnaast moet 
ik zorgen dat klanten tevreden zijn en dat ook blijven. Je 
komt de gekste dingen tegen. We vervoeren van giraffen tot 
helikopters, en scheepsmotoren tot blikjes Heineken. Voordat 
ik bij Centurion begon, ben ik 7 jaar in dienst geweest bij 
Singapore Airlines en 2 jaar bij DHL, waar ik veel van de wereld 
heb mogen zien. Vliegen en vliegtuigen hadden mijn interesse 
al in de tijd dat ik op De Bongerd zat. Na een lange studie 
(MAVO/MBO/HBO) ben ik gewoon gaan doen wat ik graag 
wilde en dat was werken op de luchthaven.
Echt contact met mensen uit die tijd heb ik niet echt meer. 
Maar lang leve Facebook! Zonder Facebook was alle contact 
helaas verloren gegaan. Het leuke aan Facebook is dat je toch 
nog een beetje contact houdt, en dat je de belangrijke levens-
gebeurtenissen van mensen kan blijven volgen. Een reünie 
zou erg leuk zijn natuurlijk!’
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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

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

Stationsstraat 20  -  7021 CK  Zelhem  -  T  0314 - 62 13 79

info@fietshuis-jansen.nl  -  www.fietshuis-jansen.nl

Verkoop, onderhoud en reparatie

Controle van verlichting, banden, remmen, 

versnelling, spaken en wielen en ketting.

En uw fiets wordt geheel gepoetst 

en gesmeerd voor €

Atb, Race & Hybride €

*exclusief onderdelenexclusief onderdelen

Nu ook winterbanden leverbaar!Nu ook winterbanden leverbaar!

Bel voor een afspraak, uw fiets is binnen Bel voor een afspraak, uw fiets is binnen 

2 dagen weer klaar. Leenfiets ter beschikking!2 dagen weer klaar. Leenfiets ter beschikking!

Fietshuis Jansen Zelhem weet wat fietsen is !Fietshuis Jansen Zelhem weet wat fietsen is !

Uw fiets in 
Topconditie voor de winter!!

Controle van verlichting, banden, remmen, 

51,00*

 65,00*

Fiets ophalen en terugbrengen mogelijk.
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‘In 1987 verhuisde ik met mijn ouders Bart en Afke en jongere 
broer Bjorn vanuit Drempt naar Hoog-Keppel. Uiteraard 
gingen we ook direct naar De Bongerd. Een mooie school met 
vooral lokale leerkrachten: Meta Schoenmaker voor groep 1/2, 
Detty de Vries gaf les aan groep 3/4, Johan Volkers aan groep 
5/6 en Henny Dokter was leerkracht voor groep 7/8 en tevens 
directeur. Het mooie van deze leerkrachten was dat ze heel 
beschermend naar de leerlingen waren. Ook in dat opzicht 
was  het een echte dorpsschool. 
Net  toen onze groep overging naar groep 6, werd  Johan Vol-
kers benoemd aan de Gildeschool. René Kannegieter werd zijn 
opvolger, toen denk ik een jaar of 23/24. Verfrissend, en ook 
weer iemand die precies binnen De Bongerd  paste. 
De schoolfoto werd gemaakt in 1990. Als zevende groepers 
zaten we samen met groep 8 in de klas van meester Dokter, 
en op de dinsdagen kregen we les van Marianne de Groot.  
Meester Dokter was een heel prettige leerkracht en een echte 
verteller. Dat laatste kwam vooral tijdens de geschiedenisles-
sen naar voren. Hij kon je laten geloven dat hij in de Tweede 
Wereldoorlog bij alle belangrijke momenten aanwezig was 
geweest! Maar hij was ook streng op z’n tijd.  Henny is een 
charismatische man die overigens in Hoog-Keppel én regio-
naal  op diverse maatschappelijke vlakken nog steeds actief is. 
De Bongerd stond in de regio bekend als een goede school. 
Het was geen uitzondering dat leerlingen ‘van buitenaf’ naar 
deze school kwamen. Zo ook Wouter Sikkema uit Ellecom en 
Ewald van Petersen uit Doesburg. Wellicht had het te maken 
met het besloten karakter, maar natuurlijk ook met het goede 
onderwijs dat werd gegeven. Het niveau van onze groep was 
hoog – in onze lichting ging driekwart van de leerlingen naar 
havo of vwo – maar naar mijn mening werd er door de leer-
krachten ook echt alles uitgehaald!

Een van de meest favoriete bezigheden in die tijd was voetbal. 
Na schooltijd was er altijd wel een groepje te vinden dat tot 
etenstijd wilde voetballen op het schoolplein. Jinze de Klerk 
was meestal van de partij, ikzelf uiteraard ook, maar ook jon-
gens uit de lagere groepen. Zoals  Stephan Donia, die ik geluk-
kig nog steeds een van mijn beste vrienden mag noemen! 
Op De Bongerd was het in die periode gebruikelijk om in 
groep 7/8 met schoolkamp het ene jaar naar Terschelling en 
het andere jaar naar Holten te gaan. Naar Holten gingen we  
vanuit Hoog-Keppel op de fiets. We verbleven daar in een 
kampeerboerderij met twee aparte slaapzalen, waarbij het 
de kunst was om toch stiekem bij elkaar op de zaal te komen. 
Verder staat me niet zoveel meer bij van Holten, behalve 
natuurlijk de smokkeltochten. Terschelling daarentegen was 
voor die tijd een giga-ervaring. De heenweg  per auto, dan de 
overtocht naar het eiland per boot.  
Op het eiland: lekker zwemmen in een duinmeertje, wadlopen 
onder leiding van gids Dokter, etc. Maar een van de dingen 
die mij het meest is bijgebleven is het bezoeken van de ‘Duitse 
bunkers’ op het militaire terrein. Meester Dokter deed voor-
komen of deze tijdens de oorlog in alle haast waren verlaten 
door een Duitse soldaat. Er stond immers een bed, een tafel 

en een stoel. Onwetend nam ieder van ons dat voor waarheid 
aan. Mooie herinnering! Uiteindelijk met de trein dat ‘hele 
eind’ weer terug naar Dieren en bij terugkomst vol verhalen en 
enorm trots. 

De veelzijdigheid binnen onze groep is ook nu  goed terug te 
zien. Wat direct opvalt is dat eigenlijk iedereen over Nederland 
is uitgewaaierd.  Ik blijk de enige te zijn die nog in de voor-
malige gemeente Hummelo en Keppel woont.  Mede door de 
diverse studies zijn velen blijven hangen in de grote steden.  
Maar wie weet of in de toekomst de geboortestreek toch nog 
trekt.
Het zou in mijn ogen eeuwig zonde zijn als de Keppelse dorps-
school zou verdwijnen of opgaan in een grotere school. Deze 
school is toch het sociale cement van het dorp. Al heb ik wel 
het idee dat vroeger de leerkrachten toch meer betrokken 
waren bij het wel en wee in het dorp. Aan bijvoorbeeld het 
Volksfeest en de Kleine Schutterij werd tijdens de schooluren 
ruimschoots aandacht besteed en het werd ook flink gesti-

muleerd zodat iedereen als vanzelfsprekend meedeed. De 

leerkrachten zelf maakten deel uit van de commissies. Dat zie 

je nu helaas niet meer zo sterk. 

Het is leuk elkaar op Facebook tegen te komen, maar de mees-

ten van onze klas hebben elkaar al een jaar of vijftien (of nog 

langer) niet meer gezien. Het wordt dus tijd elkaar weer eens 

in levende lijve te gaan ontmoeten!

Herinneringen aan een mooie schooltijd 

door Niels Gosselink
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fam. Wunderink

Zutphen-Emmerikseweg 37

7227 DG Toldijk

Tel. 0575-451205

www.denbremer.nl

geopend van donderdag tot en met 

maandag vanaf 11.00 uur en verder 

op afspraak voor groepen

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

Atelier Zepp Gerritsen
RIJKSWEG 25, 6996 AC DREMPT

T: 0313-472601 
M: 06-13572476

E: fransgerritsen@zeppgerritsen.nl
I: www.zeppgerritsen.nl

Zepp Gerritsen verzorgt workshops, cursussen en 
bedrijfsuitjes in beeldhouwen, boetseren, 
bronsgieten en keramiek.

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! 

- Badkamers inclusief installatie voor bodemprijzen -

√
√
√

√
√

√
√
√
√
√

ZELFS INCLUSIEF
 INSTALLATIE 

AL VANAF
€6.950,-

!!!

3 COMPLETE BADKAMERS 
VOOR EEN

VASTE LAGE 
PRIJS!

2 3
2.30 x 2.00 x 2.50 hoog 2.30 x 2.30 x 2.50 hoog 2.30 x 2.80 x 2.50 hoog

badkamer met wastafel, douche, 

wandcloset, handdoekradiator 

en wand- & vloertegels. incl. 

installatie!

badkamer met badmeubel, 

inloopdouche, wandcloset, 

handdoekradiator en wand- en 

vloertegels. incl. installatie!

badkamer met badmeubel, douche, 

bad, wandcloset, handdoekradiator, 

wand- & vloertegels. incl. 

installatie!

€11.295,-€8.975,-€6.950,-

WAAROM BADKAMERKNALLERS?

 √ Badkamers voor elk budget

 √ Kies uw eigen badkamer

 √ Vanaf € 6950,- heeft u al een compleet 

gemonteerde badkamer

 √ De zekerheid van deskundige montage

 √ De zekerheid van een goede service

√
√
√
√
√

WAAROM BADKAMERKNALLERS?

√
√
√ compleet 

√
√

 √ De zekerheid van garantie

 √ De zekerheid van vakmanschap

 √ Maatwerk altijd mogelijk

 √ Ruime keuze in sanitair

 √ Duidelijkheid

√
√
√

√
√

√
√
√
√
√

WWW.BADKAMERKNALLERS.NL

BADKAMERKNALLERS

is onderdeel van
GOTINK INSTALLATIE

√
√
√

√
√

√
√
√
√
√ Duidelijkheid

WWW.BADKAMERKNALLERS.NL

is onderdeel van
INSTALLATIE

WAAROM BADKAMERKNALLERS?

√
√
√

√
√

√
√
√
√
√
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Column Jeroen Huis in ‘t Veld
Voorzitter HC‘03

Foto: Wim van Hof

Eén risico per dag, 

ik waag het erop

In deze column ga ik mij wagen aan een experiment. En zoals dat gaat bij experimenten 
is de uitkomst zeer onduidelijk. Wellicht wordt het een catastrofe, maar misschien wel een 
groot succes. Als ik de wijze  termen ‘Eén risico per dag’ en ‘Vaak bu-j te bange’ uit het oosten 
mag geloven, dan moet ik er gewoon voor gaan. Ik ga een open brief schrijven aan mijn 
medecolumnist Gijs Jolink. Van tevoren ga ik dat niet met hem communiceren. Eens kijken 
wat er gebeurt.

Beste Gijs,

We kennen elkaar niet heel goed, maar wel net genoeg om hallo tegen elkaar te zeggen, 

gesprekjes met elkaar te voeren als we op gezamenlijke feestjes zijn of om in bedekte termen over 

elkaar in de column te schrijven. Ondanks deze relatief beperkte relatie, zoek ik toenadering tot 

je.  Je hebt een enorm imperium opgebouwd, waar ik eerlijk gezegd wel een beetje tegenop kijk. 

Ook begin ik te glimmen van trots als er op mijn werk over de Zwarte Cross wordt gesproken. 

Overigens ben ik daar ook jaarlijks te vinden  om me tot bloedens toe aan de pils te laven. 

Zoals ik al aangaf zoek ik toenadering. Het lijkt me een enorme kick als het mooiste 

evenementenbedrijf en de mooiste club uit de regio de handen ineenslaan om een geweldig 

en groots evenement te organiseren. Ik zie het helemaal voor me: Het multifunctionele 

Hessencombinatie-daar wil je bij horen-alles komt goed- høken en brekken-gezelligheidsfestival. 

Of zoiets...

Het evenement vindt plaats op de accommodatie van HC’03 en wordt bezocht door nagenoeg 

iedereen uit de oude gemeente Hummelo en Keppel, maar wordt ook druk bezocht door 

aanpalende dorpen en gemeentes. Het festival begint halverwege de middag en het is een drukte 

van belang met sportieve activiteiten, bekende voetballers, goede muziek, creativiteit en lekker 

eten. De avond wordt gevuld met een paar geweldige optredens en iedereen geniet van de 

muziek en de drank.

Het wordt een feest waar iedereen nog jaren over napraat en waar zowel dat mooie bedrijf, 

als die voetbalclub een mooi centje aan overhoudt. Voor de club  niet onbelangrijk omdat we 

tegenwoordig onze eigen broek moeten ophouden.

Nu ik dit zo schrijf, bedenk ik me dat je hier maar één mening over kunt hebben: Huis in ’t 

Veld, wat een geweldig idee. Dat kan ik me eerlijk gezegd voorstellen, Gijs, maar temper je 

enthousiasme een beetje. We zullen het nog wel met elkaar moeten bedenken, uitwerken en 

vooral uitvoeren. En ja, ik weet dat jullie organisatie daar specialist in is, maar toch… 

Ik kan me voorstellen dat je me direct na het lezen van deze column wilt bellen om af te spreken 

en plannen te maken. Het kan  zijn dat ik door drukte wat slecht bereikbaar ben, maar dan 

probeer ik je zo snel mogelijk terug te bellen. 

We spreken elkaar.

Groeten, 

Jeroen Huis in ’t Veld

Niet te bang om 

wijze termen uit 

het oosten te 

gebruiken
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De westelijke rondweg rond Hummelo ligt er een half jaar. Bewoners en ondernemers vertel-

len hoe ze de rust op de ene plek en de drukte elders beleven. Er is veel verbeterd. Voor een 

finaal oordeel moet eerst het dorp worden heringericht. 

‘Ik word nu wakker 

van de vogels’
‘Blij met de rondweg, niet met afsluiting 
Dorpsstraat’

Tekst: Leo Tholhuijsen

Foto’s: Harold Pelgrom

Bij de Spar ervaart eigenaar Frans Janssen sinds pakweg een 
half jaar het effect van de rondweg. Het doorgaande verkeer 

wordt omgeleid langs de buitenkant van het dorp. Hij mist 

de woon-werkklandizie, mensen die van Doetinchem naar 

Zutphen en vice versa rijdend nog wel eens stopten voor wat 

kleine boodschappen. Maar niet alleen die omzet mist hij. Ook 

sommige inwoners die vanuit Hoog-Keppel zo nu en dan de 

Spar in Hummelo aandeden, verklaren nu vaker naar elders te 

gaan. ‘Hoe moeten we er komen’, klinkt het, ‘aan het eind van 

de Kipstraat kun je niet meer rechtstreeks het dorp in. Ja, via 

de nieuwe rotonde en dan via de Keppelseweg... Dan kan ik 

net zo makkelijk ergens anders heen rijden.’ Janssen kent de 

verklaringen. Hij schat dat de opening van de rondweg hem 

zo’n tien procent omzet kost. ‘Ook klanten vanaf de Toldijkse 

kant missen de ingang Torenallee-Dorpsstraat. Die zeggen nu 

gemakkelijker naar Steenderen te rijden dan langs de kant van 

de school het dorp in. Qua tijd maakt het echt niets uit of je op 

weg richting Zutphen gauw even in De Huet wat boodschap-

pen doet of hier in Hummelo, maar dat is wel wat mensen 

denken. De logica is weg, nu de mensen niet meer vanzelf 

door het dorp komen.’
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Maar Janssen kan niet met zekerheid zeggen dat de ge-

noemde tien procent opbrengstderving blijvend is. Hij heeft 

er goede hoop op dat klanten terugkomen; al was het alleen 

maar doordat het verkeersbord doodlopende weg aan het 

begin van het dorp bij de rotonde Sliekstraat inmiddels is 

weggehaald. Dat zal de herinrichting van het dorp, te begin-

nen met de kern, gaan uitwijzen. Met name geldt dit voor de 

ondernemers van de Dorpsstraat voorbij De Gouden Karper, 

die voor hun omzet mede afhankelijk zijn van passanten. Al 

zouden deze ondernemers nog het allerliefst zien dat bij de 

Kipstraat alsnog een toegangsweg tot het dorp komt. Erop 

rekenen doen ze niet meer, maar helemaal uitsluiten evenmin.

Nu ruim twee maanden na de feestelijke opening van de wes-

telijke rondweg, gaat het om de vraag wat de weg gebracht 

geeft. De meningen daarover verschillen, het is maar net wie 

je het vraagt, waar die woont of wat zijn of haar belangen zijn. 

Maar los van het oordeel over de verbetering of juist verslech-

tering van de persoonlijke situatie of de onvolkomenheden 

hier en daar, is men vrij unaniem over hoe de weg eruitziet: 

mooi.

In het nieuwe stuk tussen de rotonde bij de school en de aan-

sluiting op de Torenallee bij de Kipstraat zit een mooie slinger, 

de weg is wat verdiept in het landschap aangelegd en geeft 

vanuit de auto een mooi blik op het landschap en bebouwing 
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Kijk voor meer informatie over de Remeha Tzerra en de 

actievoorwaarden op remeha.nl/koudkunstje

.3102 .ced 13 m/t .tpes 61 nav arrezT ahemeR ed nav eitallatsni ne fahcsnaa jib tdleg eitca eD  *

REMEHA TZERRA 

DAAR LOOP JE 
WARM VOOR
Een zorgeloze ketel die 

maximaal onderhoudsgemak 

biedt. Extreem klein, groots 

in prestaties 

Compleet geïnstalleerd 

vanaf €  

Nu met € 100,- retour* 

van Remeha!  

€,-

NU TIJDELIJK

100 PEGELS RETOUR
Koop van 16 september t/m 31 december 

een Remeha Tzerra combiketel (inclusief 
installatie) en ontvang 100 pegels retour!

Dimmendaal Installatietechniek

Zomerweg 36, 6996 DR  Drempt
dimmendaal@upcmail.nl	•		Tel.	(0313)	-	471192	
www.dimmendaalinstallatietechniek.nl
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aan weerszijden. Bovendien is het stuk Zelhemseweg tussen 
rotonde Hummeloseweg en rotonde Sliekstraat van nieuw, 
stiller asfalt voorzien.

‘HET IS SOMS WEL ÉRG STIL’

Zegen voor de leefbaarheid

Als je ziet hoeveel verkeer over de rondweg komt, is het al 
haast niet meer voor te stellen dat dit tot voor kort allemaal 
dwars door het dorp moest. Voor de leefbaarheid van het dorp 
is de rondweg een zegen, vat Johann IJsselstein de mening 
van velen dan ook samen. Hij woont aan de Dorpsstraat, 
tussen de rotonde Sliekstraat en De Gouden Karper en is 
uitgesproken positief. ‘Ik wordt nu ’s ochtends door de vogels 
wakker, niet door zwaar verkeer. Het bevalt me zeer goed. Nu 
zie je nog wel vooral Poolse chauffeurs door het dorp rijden, 

maar dat wordt vanzelf minder.’

IJsselstein kan zich trouwens wel voorstellen dat de direct 

aanwonenden aan het stuk Zelhemseweg anders over de 

veranderingen denken. Hij snapt wel dat ze de maximum 

snelheid omlaag willen hebben. ‘Aan de andere kant zeg ik : Je 

koopt een huis aan een rondweg die er al ligt, wat verwacht je 

dan?‘

Tuinen aan de rondweg

Bij een rondgang langs inwoners op verschillende plekken in 

het dorp wordt bijna zonder uitzondering verwezen naar juist 

deze plek, de Smidshoek. De huizen aan deze straat gren-

zen met hun tuinen direct aan het stuk rondweg tussen de 

rotonde Sliekstraat en de nieuwe rotonde aan het eind van de 

Keppelseweg. Met de afsluiting van zowel de dorpskern als de 

Hummeloseweg richting de Gouden Leeuw is dat stuk sinds 

afgelopen zomer erg veel drukker geworden. Om te beginnen 

komt al het personenverkeer van Doetinchem naar Zutphen 

en omgekeerd daar nu langs, maar ook alle vrachtwagens van 

en naar Aviko. Dat zijn niet alleen de vrachtauto’s die recht-

streeks vanuit Doetinchem komen, maar ook die van de kant 

van Doesburg. Via de Rijksweg moeten die na Laag-Keppel nu 

doorrijden tot de rotonde en dan via de Sliekstraat naar Hum-

melo rijden om daar de rondweg op te kunnen gaan richting 

Steenderen. Tot afgelopen zomer was juist dit stuk redelijke 

vrachtwagenluw. 

‘Wat moet ik ervan zeggen’, zegt Siska Scholten bewoonster 

van de Smidshoek, zoekend naar de juiste formulering, ‘het is 

moeilijk goed onder woorden te brengen. Hier komt nu drie 

keer zoveel verkeer langs. Voor ons hier aan de weg is het 

vanwege het geluid onmogelijk nog in de tuin te zitten. Onze 

slaapkamerramen kunnen we niet meer openzetten. Maar ja, 

we zullen ons erbij moeten neerleggen. Het is zo ontzettend 

jammer dat er nu niets meer wordt gedaan. Voor geluidsscher-

men zegt de gemeente geen geld te hebben, terwijl er wel 

voor 30 miljoen euro wordt verspijkerd in Hengelo en Vorden. 

En waarom dan de maximum snelheid niet omlaag gebracht. 

80 km/uur is gewoon te hard, nog afgezien van al die motoren 

die op dit stukje weg nog veel harder rijden. In een woon-

gebied! Waarom de snelheid niet omlaag naar 60 of 50 km 

per uur. Dat is zo’n kleine ingreep.’ De kans dat dat gebeurt is 

echter uiterst klein. Wethouder Paul Seesing van de gemeente 

Bronckhorst laat weten dat, mede door het nieuw aangelegde 

stil asfalt er geen sprake is van ontoelaatbare geluidsoverlast. 

‘Het valt allemaal binnen de normen die daarvoor bestaan. We 

hebben overlast zo veel als mogelijk willen voorkomen. Maar 

door toename van het verkeer zal het gevoel van overlast niet 

helemaal weg te nemen zijn.’

Voor de bewoners met tuinen aan de rondweg zit er niet veel 

anders op dan aan het geluid van de weg te wennen. 

‘ONMOGELIJK OM NOG 

IN DE TUIN TE ZITTEN’

Meer richting de rotonde bij de nieuwe school klinkt een 

redelijk positief geluid van Evert Willemsen, bewoner van De 

Slagboom, het witte hoekhuis aan het eind van Keppelseweg. 

Als hij de balans opmaakt, komt hij tot een positief eindoor-

deel. Zeker, de Zelhemseweg is veel drukker geworden, maar 

de Keppelseweg juist veel rustiger. ‘De Zelhemseweg is door 

de nieuwe rotonde iets verder weg komen te liggen, dus het 

valt ook wel wat mee.’ Willemsen ziet voor zijn deur nog wel 

vrachtauto’s langskomen, maar dat zijn vooral Poolse chauf-

feurs die zich vergissen. Neem het ze het eens kwalijk. ‘Ik 

spreek geen Pools, zij spreken geen Nederlands. Ja, dan rij je in 

het begin verkeerd.’

Ineens alle Aviko-verkeer

Een grote verbetering vindt Willemsen het verbeterde uitzicht 

vanuit zijn huis. Voor de aanleg van de rotonde en de nieuwe 

weg moest een stukje bos weg. ‘Hiervandaan kijk je nu hele-

maal tot het huis van de zoon van Westhoff. We zien nu veel 

mooier ’s avonds de zon ondergaan.’

Willemsen snapt de klachten in de Smidshoek wel. Daar 

hebben ze nooit Aviko-verkeer gehad, zegt hij. ‘Nu krijgen ze 

ineens alles. Maar ze hoeven niet te denken dat een geluids-

Wonderlijke halve kilometer

De halve kilometer Hummeloseweg tussen de nieuwe rotonde 

bij de school en de verkeerslichten bij de Gouden Leeuw is een 

bijzonder stukje weg geworden. Hummeloërs, maar ook dage-

lijkse passanten, waaronder uw verslaggever, verbazen zich nogal 

over de inrichting hiervan. De verkeerskundigen hebben hier hun 

trukendoos behoorlijk opengetrokken: de weg is een stuk smaller 

geworden met ook nog drie wegversmallingen, waarvan een met 

voorrangsregels; drie drempels; twee maximumsnelheden en een 

verbod voor vrachtverkeer.

Het idee dringt zich op van een tikkeltje too much. Al bij het ge-

ringste verkeersaanbod ontstaan verkeersopstoppingen.

Wethouder Seesing kan zich er wel iets bij voorstellen. ‘Maar ik ben 

niet verrast. De weg is afgewaardeerd van een provinciale weg 

naar een gemeentelijke. We willen er zo weinig mogelijk verkeer 

doorheen hebben. Vandaar deze inrichting. Het is bij het ontwerp 

in zekere zin de bedoeling geweest de weg wel open te houden, 

maar hem voor doorgaand verkeer onaantrekkelijk te maken. Ja, 

dan krijg je dit soort opmerkingen. De nieuwe route van Doesburg 

naar Zutphen of Hengelo is via de rotonde verderop in de Rijks-

weg en dan de Sliekstraat in.‘

Seesing rekent erop dat het aantal opstoppingen zal verminderen. 

Meer auto’s zullen omrijden. Het is een kwestie van gewenning. ‘Ik 

rij ondertussen zelf ook via de Sliekstraat.’

Overigens zijn vorige maand detailwijzigingen aan de Humme-

loseweg doorgevoerd om de geluidsoverlast te verminderen. En 

door extra belijning bij één van de versmallingen is deze wat beter 

aangegeven. ‘Deze versmalling werd door bestuurders vaak niet 

goed beoordeeld’, verklaart een woordvoerster van de gemeente.
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Zonwering * Rolluiken * Garagedeuren

Somfy besturing & draadloos alarmsysteem * Veranda-overkapping * Raamdecoratie 

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

Administratiekantoor

R.J.M.Oosterlaken

 

De Eiken 16

7221 GK STEENDEREN 

Telefoon 0575-451293

• 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

Anno 1890

Wichmondseweg 30, 7223 LH  Baak

Telefoon (0575) 44 13 15

(06) 20 279 717

E-mail info@debierkaai.nl

www.debierkaai.nl

Prachtige feestlocatie 
in de Achterhoek

Aan dé onvergetelijke dag wilt u 

natuurlijk goede herinneringen 

overhouden! Daarom bieden wij vele

mogelijkheden en arrangementen als

wij uw feest verzorgen.

Wilt u bijvoorbeeld een bijzondere 

bruiloftstaart, tapas of een speciaal

diner? Een country & western- 

of champagneparty? Viert u uw bruiloft

graag met een rock & roll avond of

een jaren ’80 swingfeest? 

Misschien een Caribisch of Italiaans 

buffet of een ander themafeest?

Wij denken met u mee zodat alles 

tot in de puntjes wordt verzorgd.

SPIJKER

Meipoortstraat 11a

6981 DH Doesburg

0313-475963

www.etos.nl

DOESBURG
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scherm of zo ze zal helpen. Ik heb in Doesburg mensen ge-
sproken die daar vlak achter de nieuwe geluidswal wonen. Het 
heeft weinig geholpen, zeggen ze. Nog steeds lawaai. In ieder 
geval willen wij hier absoluut geen wal.’
Dat Willemsen indertijd tegen de aanleg van de Westvariant 
van de rondweg was en aangesloten was bij het actiecomité 
West Nooit, was vooral vanwege de school. ‘Die weg en die 
rotonde zo dicht bij die school, dat is niet goed.’
Hemelsbreed enkele honderden meters verderop vertelt ook 
Audrey Sloot van de Stokhorsterweg dat ze vooral vanwege 
de school lid was van West Nooit. ‘Daarom hebben we ons 
toen aangesloten bij de tegenstemmers. Het is jammer voor 
de school dat die weg er ligt. We waren in principe niet tegen 
de weg zelf.’ 

‘DE WEG EN DIE SCHOOL 
GAAN NIET GOED SAMEN’

Nu hij er eenmaal ligt vindt Audrey dat het wel meevalt. ‘Het 
is goed te doen. Het valt mee met het geluid. We horen de 
weg wel boven op de slaapkamer, maar hebben er niet echt 
last van.’ En qua aanblik? ‘Ach, zo’n weg is al gauw mooier dan 
mais.’
Uitgesproken positief is ze over de rust in het dorp. ’Het was 
niet reëel hoe veel verkeer en vrachtverkeer door Hummelo 
kwam. Het dorp is nu rustig. Ik hoop wel voor de ondernemers 
dat ze hun kostje kunnen blijven verdienen. Alles bij elkaar 
ben ik op dit moment positief.’

Doodlopende Dorpsstraat

Terug in de Dorpsstraat. Hans Overbeek merkt aan den lijve 
wat het verschil is tussen aan een drukke doorgaande provin-
ciale weg zitten of feitelijk aan een doodlopende straat. Met 
de andere ondernemers in Hummelo zou hij graag zien dat 
er ook weer een noordelijke toegang tot het dorp komt, niet 
alleen voor fietsers Voor zijn autobedrijf en benzinepomp is 
hij voor een belangrijk deel afhankelijk van passanten. ‘Het 
verschil tussen nu en voor de afsluiting is enorm. Zakelijk vind 
ik het veel te stil geworden en misschien privé ook wel. Ik ben 
benieuwd hoe het met de leefbaarheid gaat. Misschien is het 
wel de doodsteek voor het dorp.’
Tegelijk zegt Overbeek dat het misschien allemaal ook wel 
weer kan meevallen. ‘De omzet van de benzinepomp is zeker 
minder geworden. En ook bij de auto’s moet ik het hebben 
van zichtbaarheid, maar misschien is de dip ook tijdelijk. Feit 
is dat ook in de autohandel veel contacten gelegd worden via 
internet. Zichtbaarheid op het internet wordt belangrijker.’

Veel hangt af van hoe de herinrichting van het dorp, de dorps-
kern vorm krijgt, zeggen de ondernemers. ‘Laat het geen stil 
dorp worden’, zegt Frans Janssen, die ook voorzitter is van de 
ondernemersvereniging. ‘Ook na de herinrichting moet Hum-
melo een open, toegankelijk dorp blijven. Mensen moeten er 
graag en gemakkelijk inrijden.’
En hoewel Janssen het allemaal nog moet zien gebeuren, kan 
hij ook weer meegaan met de gedachte dat boodschappen 
doen in Hummelo misschien aantrekkelijker wordt dan het 
was. Hij weet hoe sommigen het op korte afstand gratis parke-
ren waarderen. Nu kan dat zelfs voor zijn winkel.

Vanaf juni 2013 is de rondweg in hoog tempo aangelegd. Met veel materieel zijn enorme hoeveelheden grond verzet.
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naar Steef

Dorpsstraat 1

6999 AA Hummelo

T  0314 - 380707

M  06 - 30407672

E  info@ff naarsteef.nl

I   www.ff naarsteef.nl

Het adres voor feesten,

partijen en catering!

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

info@verheytoldijk.nl | www.verheytoldijk.nl

Nefit Easy
de slimste thermostaat

De nieuwe trend in HR-ketels

Nefi t houdt Nederland warm

dealer

De bouwmarkt met vele specialiteiten.

- Persoonlijke bediening en goede service

- Wij denken met u mee en geven graag advies

- Ook uw adres voor propaangasvullingen

- Hout en Plaat op maat

- Vele artikelen per stuk/ per meter verkrijgbaar

- Ongelooflijk veel materialen tegen scherpe prijzen

Emmerikseweg 17

7227 DG Toldijk

T:  (0575) - 45 16 55

F:  (0575) - 45 26 79

E: detolbrug@12move.nl

www.bouwmarktdetolbrug.com
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Mooie nazomer

Elisabeth de van der Schueren van De Gouden Karper heeft 
net als velen een wat dubbelhartige houding ten opzichte 
van de afsluiting van het dorp voor doorgaand verkeer. ‘Nu 
kunnen mensen rustig op het terras zitten zonder steeds het 
geluid van langs denderende of optrekkende vrachtwagens. 
Maar men vond het ook wel leuk om naar langskomende 
motoren of toertochten van oldtimers te kijken. Voor de drie 
hotelkamers in ons hoofdgebouw is het beter geworden. Gas-
ten liggen niet meer te trillen in bed door de langskomende 
vrachtwagens. Het is vooral die afsluiting waar ik moeite mee 
heb. Het wordt wel erg stil.’
Overigens ziet Elisabeth de effecten van de rondweg niet 

terug in haar omzet. Ze heeft net een goede zomer achter de 

Comités begraven strijdbijl

De twee groepen voor en tegen de rondweg begraven de strijdbijl. Met het gereedkomen van de weg rond Hummelo hebben ze 

hun functie verloren.

Begin november is de Stichting West Nooit opgeheven. ’Wat we als individuen nog wel doen, is bewoners ondersteunen die 

planschade claimen als gevolg van de rondweg’, zegt Bas van Veen van de stichting. 

Het Comité Dorpsstraten Hummelo dat zich sinds 2001 heeft ingespannen om de verkeersoverlast in het dorp te verminderen, 

houdt in januari 2014 op te bestaan, meldt Nel Visscher van het comité. ‘We denken nu nog wel mee met de dorpsraad over de 

herinrichting van het dorp.’

De strijd vóór en tégen de (westelijke) rondweg heeft zijn sporen getrokken in de dorpsgemeenschap. Er zijn wonden gesla-

gen die, nu de weg er ligt, nog niet volledig zijn geheeld. Nog steeds zijn er uitgesproken opvattingen over het standpunt en 

de belangen van de tegenpartij. Nogal wat mensen willen niks meer over het onderwerp rondweg kwijt, anderen willen alleen 

anoniem iets over de achtergrond daarvan zeggen.

Theo Lucassen, voorzitter van de dorpsraad Hummelo, weet dat de rondweg de gemeenschap geen goed heeft gedaan. Hij 

hoopt dat het hoofdstuk van de onenigheid over ’wel-of-niet’ en ’west-of-noord’ kan worden afgesloten en dat er een streep 

gezet kan worden onder het verleden. ‘We moeten nu werken aan de toekomst van het dorp. Concreet voor die toekomst is op 

de eerste plaats de herinrichting van de kern van het dorp, ook wel de Huiskamer van Hummelo genoemd. De kern moet een 

pleinfunctie krijgen, een plek voor ontmoeten worden. Tegelijk moet het dorp een open karakter houden. Mensen van elders 

moeten zich uitgenodigd voelen om het dorp te bezoeken.’ 

Eensgezindheid is hier gewenst. De financiële middelen zijn uiterst beperkt. Voor de eerste slag van realisatie is niet meer dan 

€ 250.000 beschikbaar.

Het herinrichtingsplan voor Hummelo dat de Dorpsraad op 2 oktober aan de Provincie Gelderland en de gemeente Bronckhorst 

heeft gepresenteerd is in te zien via www.dorpsraad-hummelo.nl. 

rug en een mooie nazomer. Nu zit De Gouden Karper in de 

periode van het wild eten en is het weer druk. ‘We moeten 

de effecten nog bezien. Ik ben alvast blij dat de knooppunt-

routes voor fietsers nu door de dorpen gaan en dus ook door 

Hummelo. Dat was tot voor kort niet zo. Komende vanaf de 

Zutphense kant fiets je desondanks bijna automatisch met de 

rondweg mee en het dorp voorbij. ‘Voor de bedrijven in Hum-

melo zou het ook mooi zijn als met bordjes hiernaar toe wordt 

gewezen. De Achterhoek staat er vol mee, waarom niet een 

paar extra bij ons. ‘

Gevraagd naar een finaal oordeel zegt Elisabeth: ‘Blij met de 

rondweg, niet met de eenzijdige afsluiting van de Dorpsstraat 

voor personenauto’s.’
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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   09.00 – 14.00 
woensdag  19.00 – 22.00 
vrijdag 09.00 – 14.00
zaterdag 08.00 – 14.00
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Het maken van een testament is voor veel mensen iets wat 
nog op de ‘to-do list’ staat en daar ook maar moeilijk afkomt. 
Het is natuurlijk ook niet iets om dagelijks bij stil te staan, maar 
het zou goed zijn een en ander gewoon een keer af te hande-
len zodat u met de mooie dingen des levens verder kunt. 

Jarenlang had ik hem al aangespoord zijn testament eens te 
komen bespreken.  Hij was inmiddels de tachtig ruim gepas-
seerd en bij elke gelegenheid die ik kreeg gaf ik hem dan ook 
aan dat er met het oog op de voortzetting van zijn bedrijf het 
een en ander móest worden geregeld. Bovendien was er veel 
vermogen, zodat een passende testamentaire regeling veel 
fi scaal voordeel zou opleveren. 
Op al mijn aansporingen volgde steeds dezelfde lauwe reactie: 
hij zou er op niet al te lange termijn nog wel op terugkomen. 

Op een maandagochtend werd ik al vroeg gebeld door zijn 
vrouw. Er waren ernstige problemen met zijn hart en hij was 
met zwaailicht en sirene overgebracht naar het ziekenhuis in 
Doetinchem. Nu was dan toch misschien de tijd aangebroken 
om het een en ander te gaan regelen. 
Aangezien zijn wensen eerst nog moesten worden doorgeno-
men, sprong ik in mijn auto en reed direct naar Doetinchem. 
Daar aangekomen kreeg ik te horen dat het al dusdanig slecht 
met onze erfl ater in spe ging dat hij was overgebracht naar 

het ziekenhuis in Enschede. Teleurgesteld ging ik terug naar 

kantoor. Ik baalde van zijn doorlopend uitstel en van de forse 

aanslag Erfbelasting die zijn echtgenote tegemoet kon zien. 

Het bleef enige dagen stil, maar ten slotte kreeg ik een tele-

foontje van zijn zoon: vader was de dans vooralsnog ontspron-

gen. Een drietal weken verstreek waarin ik regelmatig zijn 

vrouw belde om van haar te horen dat hij nog altijd onder ons 

was, maar dat de situatie ook niet erg verbeterde. Groot was 

dan ook de vreugde toen ik kort nadien een telefoontje kreeg 

van zijn echtgenote, die mij liet weten dat hij zijn beproeving 

toch weer te boven was gekomen en inmiddels weer thuis 

was. Er zat nog niet veel beweging in, maar hij was aan de 

beterende hand. 

Ik gaf hem nog enige dagen rust en belde hem vervolgens 

met het voorstel om langs te komen om alsnog zijn uiterste 

wil te maken nu ik (of beter gezegd: hij) daarvoor toch nog 

een nieuwe kans kreeg. 

 

Ik kreeg hem zelf aan de telefoon en enigszins gemaakt op-

gewekt zei hij: ‘Ach, het maken van een testament… dat vind 

ik maar de goden verzoeken. Ik voel me alweer stukken beter, 

dus dat heeft op dit moment geen haast. Ik kom er nog wel op 

terug.’ 

Meneer de belastinginspecteur: deze aangifte Erfbelasting zal 

ik te zijner tijd met plezier voor u invullen… 

Tekst: Jeroen te Lindert

Foto: Wim van Hof

van de notaris
Van uitstel… 

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.

Tip van de notaris
Het ontbreken van een 

testament kan in veel geval-

len bijzonder vervelende 

consequenties hebben. 

Dit kunnen fi scale conse-

quenties zijn, bijvoorbeeld 

wanneer het vermogen fors 

is, of wanneer het vermogen 

voornamelijk ‘in de stenen’ 

zit, maar kan bijvoorbeeld 

ook nadelig zijn met betrek-

king tot de nieuwe AWBZ-

regeling. Het bespreken van 

een testament kan bij ons kantoor altijd kosteloos, dus laat u in ieder 

geval informeren over de vraag of het maken van een testament in uw 

situatie zinvol is. 

En voor wat betreft het verzoeken van de goden: Het aloude ‘Van 

uitstel komt afstel’ kan dan misschien gelden voor het maken van uw 

testament, maar zeker niet voor uw levenseinde. En voor zover mij 

bekend, is er geen enkel wetenschappelijk onderzoek waaruit valt af 

te leiden dat het maken van uw testament gevolgen heeft voor uw 

levensverwachting. 
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GORESM E N S W E A R

MEIPOORTSTRAAT 13

6981 DH  DOESBURG

TEL.: 0313-472263

Openingstijden:   do: 09.00 - 20.00

di:  09.00 - 18.00  vrij: 09.00 - 20.00

wo: 09.00 - 18.00  za: 09.00 - 15.00

Hekwerken en Omheiningen

gordijnen
lopers en kleden
interieur- en kleuradvies
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Als redactie leek het ons bijzonder om voor dit 
decembernummer vier generaties in kerstsfeer te 
fotograferen. Bijzonder was het zeker, want het bleek geen  
eenvoudige opgave te zijn binnen onze gemeenschap 
vier generaties van één familie te vinden. Let wel: allemaal 
geboren en nog steeds woonachtig in Drempt, Hummelo of 
Keppel. Maar we hebben ze gevonden.

Op de foto ziet u Marieke Hilhorst-van den Barg (31) uit 

Hummelo met naast zich haar moeder Ada van den Barg-
Garretsen (61) uit Voor-Drempt die kleindochter Bente Hilhorst 
(1) op de arm heeft. Overgrootmoeder Gerda Garretsen-
de Vries (85) uit Hummelo is als 85-jarige de oudste in de 
vrouwelijke lijn. 

De foto is genomen in de woonkamer van Marieke. De decoraties 

werden verzorgd door Home Sweet Home & Garden uit Hummelo.

Vier generaties in kerstsfeer 

Foto: Wim van Hof
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Hermien Schierboom in keuringstenue met vier van haar ezels. 
Van links naar rechts: bonte ezel Rapke, daarnaast Olleke, een 
beetje verborgen ‘smokkelezel’ Kelly en aan de halster heeft 
Hermien Ninny vast. Haar eerste ezels, waaronder Dinky, kreeg 
Hermien 21 jaar geleden van haar man. Op haar 45e verjaar-
dag stond hij ineens met twee ezels in de trailer achter het 
huis. Ze herinnert het zich nog goed. “Doe de deuren maar 
eens open’, zei hij, en jawel hoor daar stonden ze. Eerder had-

den we er een te logeren gehad, ik vond dat zo’n ontzettend 
lief beest. Toen is bij mij de ezelgekte begonnen.’
Inmiddels staan vooraan in de Hulsevoortseweg in Achter-
Drempt zeven ezels. Dinky met haar 24 jaar is de oudste. 
Dinky van de Doornslag, zoals haar volledige naam luidt, heeft 
haar sporen verdiend. In 1997 en in 2000 werd ze kampioen 
bij de nationale keuring van het ezelstamboek. ‘Dan kijken ze 
naar het uiterlijk, naar de verschijning en het lopen. De oren 

De ezels van 
Hermien Schierboom
‘De oren moeten groot zijn’ 

Tekst: Leo Tholhuijsen

Foto: Wim van Hof
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zijn heel belangrijk, dat zijn de sieraden van een ezel. Die moe-
ten groot zijn. Vouw je ze naar beneden, dan moeten ze over 
de ogen komen. Dinky heeft grote oren.’
Jarenlang heeft Hermien Schierboom vele veulens gefokt, 
die naar alle hoeken van het land zijn gegaan en soms ook 
de grens over. Ze heeft ze altijd zelf weggebracht. ‘Ik wilde 
zeker weten dat ze goed terechtkwamen.’ Met verschillende 
afnemers heeft ze nog een goed contact. Ze krijgt ook posi-

tieve reacties terug, zoals laatst uit Groningen: ‘Als je een goed 
opgevoede ezel wilt hebben, moet je naar Schierboom gaan.’ 
Twee ezels van Hermien – Olleke en Ninny – zijn een jaar of 
vijf geleden vereeuwigd en gaan als afbeelding op de zakken 
ezelsvoer van voederfabriek Garvo half Europa door.
Fokken doet Hermien de laatste jaren niet meer, maar de ezels 
blijven. De dieren kunnen 40 jaar oud worden. Zo bezien is 
Dinky nog maar net over de helft.
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Uiteraard kiest hij voor een technische opleiding. Het wordt 

mts werktuigbouwkunde. Na diverse banen en projecten, 

waarbij de nodige kennis en praktijkervaring wordt opgedaan, 

komt het moment om zelfstandig aan de slag te gaan. Het 

begrip zzp’er bestaat eigenlijk nog niet als Henk voor zichzelf 

begint. Technische oplossingen bedenken voor problemen 

in met name de machinebouw wordt zijn specialiteit. Grote 

bedrijven en multinationals maken gebruik van zijn deskun-

digheid.

Het is ook in die begintijd dat zijn belangstelling voor een 

bijzondere auto weer meer aandacht krijgt. Uiteraard voor een 

auto waarbij je de techniek kunt voelen, horen en zelfs ruiken. 

Geen technische snu� es als ABS, ESP en stuurbekrachtiging, 

ook geen luxe als radio of stoelverwarming. Een auto waarbij 

alle aandacht puur is gericht op de ervaring van het rijden. 

Een auto om te beleven. Puristisch rijden noemt men dat 

tegenwoordig. Dat alles komt samen in de Donkervoort, zijn 

jongensdroom. 

Donkervoort D8 Cosworth

Henk verdiept zich nog meer in de achtergronden van deze 

bijzondere auto van Nederlandse makelij. De naamgever, 

Joop Donkervoort, is in 1978 gestart met de productie van 

zijn eerste sportwagenmodellen in een klein werkplaatsje in 

Tienhoven. Enige jaren later gaat de productie naar Loos-

Henk Peddemors (45) is vanaf zijn prilste jeugd bezeten van techniek en auto’s. Sleutelen is zijn 

lust en zijn leven en dromen over bijzondere auto’s is hiervan een belangrijk onderdeel. 

Bladerend in prachtige autoboeken komt hij als 16/17-jarige puber telkens weer uit bij zijn 

‘ultieme’ autowens: een echte Donkervoort!

drecht om vervolgens in 2000 te verhuizen naar Lelystad. Hier 

worden tot op heden alle nieuwe auto’s ontwikkeld en met de 

hand gebouwd. Puur handwerk, waar geen robot aan de pas 

komt. Elke auto krijgt unieke aandacht. Een en ander betekent 

dat met de speciale wensen van een opdrachtgever rekening 

gehouden kan worden. Vrijwel alle onderdelen worden in de 

eigen werkplaats vervaardigd. De motor wordt wel inge-

kocht. Tot 1996 wordt voor alle modellen gebruik gemaakt 

van Ford-motoren, daarna is er een samenwerkingsovereen-

komst met Audi. Henk brengt in de jaren negentig zijn eerste 

bezoeken aan de fabriek en bespreekt de mogelijkheden met 

eigenaar Joop Donkervoort. Ze kunnen het nog niet zo snel 

Tekst: Rinus G.M. Rabeling

Foto’s: Moeder Teresa Stichting Ulft en Wim van Hof

Henk Peddemors uit Voor-Drempt:

‘Een brede lach bij mannen en… 

bij kinderen elders in de wereld!’

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

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

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

functionaliteit in combinatie met nostalgie. Laat u verrassen door de boeiende verhalen.
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Technische gegevens 

Lengte: 3,41 mBreedte: 1,73 mHoogte: 1,10 mSpoorbreedte voor: 1,40 mSpoorbreedte achter: 1,47 mDraaicirkel: 8,00 mLeeggewicht: 680 kgMotortype: Ford 2.0 liter CosworthAantal kleppen: 16
Cilinderinhoud: 1994 cm3Boring en slag: 90,8 X 77,0 mmMaximaal vermogen: 158 kW (220 PK) bij 6000 tpm Maximaal koppel: 290 Nm bij 3500 tpm Topsnelheid: 240 km/uAcceleratie: 0-100 km/u in 4,5 sec Brandstofverbruik: 12 liter/100 kmAandrijving: achterwielenVersnellingsbak: 5, handbak

eens worden. Na wat verder broeden, en wellicht ook nog wat 

doorsparen, besluit Henk in 1998 zijn lang gekoesterde wens 

in vervulling te laten gaan. Hij koopt een echte Donkervoort, 

de D8 Cosworth. Het is inmiddels auto nummer 667 uit de 

Donkervoort-stal.

De Donkervoort ingezet voor een goed doel 

Henk geniet van zijn auto en realiseert zich zijn luxe positie. 

Een tv-programma roept herinneringen op aan zijn vele reizen 

naar het buitenland. Onder andere een trektocht door India 

heeft veel indruk gemaakt. Met name de situatie van kinderen. 

Thuisomstandigheden, gezondheidszorg en opleiding laten 

daar veel te wensen over. Hier moet veel meer aan gedaan 

kunnen worden. Dan is genietend rondrijden in een fraaie 

Donkervoort wel een schril contrast.

Henk besluit zijn auto te gebruiken voor het goede doel. Hij 

richt samen met Thea de Ridder en Ramon Wiendels de Stich-

ting DCC (Dutch Children Care) op. De stichting opent de site 

www.donkervoortrijden.nl. Hierop worden arrangementen 

aangeboden om te genieten van de ‘Donkervoort-ervaring’. 

Er wordt overeenstemming bereikt met de autoverzekerings-

maatschappij en Henk is uiteraard beschikbaar als instructeur 

en bijrijder. Vele malen wordt de auto ingezet bij een huwelijk 

of als speciaal cadeau voor echtgenoot of vader bij een heuge-

lijke gebeurtenis. Met name mannen genieten met volle teu-

gen. Zie ook het fi lmpje op youtube om een indruk te krijgen 

(zoeken via ‘donkervoort Drempt’). Maar wat vooral belangrijk 

is: het overgrote deel van de opbrengst komt ten goede aan 

de stichting. 

Het stichtingsbestuur kiest periodiek een bestemming voor 

de beschikbare gelden. De zorg voor kinderen is hierbij lei-

dend. Zo heeft men in de afgelopen jaren onder andere geld 

gedoneerd voor een project van Tessa de Goede in Guatemala, 

voor de behandeling van kinderen met een hazenlip (www.

tessunlimited.nl). In de Dominicaanse Republiek werd Henny 

van Ginkel ondersteund. Zij heeft daar een winkeltje en een 

apotheek voor de allerarmsten. Een andere belangrijke en 

bijzondere keuze was die voor een project van de Moeder 

Teresa Stichting Ulft (www.moederteresa.com), waarbij met 

name de huisvesting van gezinnen met jonge kinderen in 

Roemenië centraal staat. Op Focuz TV is dit project uitgebreid 

te zien geweest.

Dubbele trots

Deze auto is mijn trots is zeker bij Henk Peddemors van 

toepassing. Maar hij is ook buitengewoon gedreven, enthou-

siast en bovenal trots op de activiteiten van zijn stichting voor 

kinderen in achterstandssituaties. Zo kan het plezier in een 

hobby in onze samenleving vruchten afwerpen voor kinderen 

elders in de wereld.

Erbarmelijke woonomstandigheden in Roemenië

 

eld!’
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09.00 – 17.30 uur
09.00 – 17.30 uur
09.00 – 20.00 uur
09.00 – 20.00 uur
08.00 – 13.00 uur

Openingstijden

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

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

HAARWERKBOETIEK

REINTJES

Gespecialiseerd in haaraanvulling op maat.

Het succesvolle systeem “Dynamic” 

(permanente bevestiging)

Totale haaraanvulling voor dames, 

heren en kinderen.

Is bezoek in de Haarwerkboetiek voor u 

niet mogelijk, dan kom ik naar u toe.

Privacy gegarandeerd. 

Behandeling volgens afspraak.

Tel: 0575 - 45 25 24 (Dianne Roordink)

E-mail: info@haarwerkreintjes.nl  

Website: www.haarwerkreintjes.nl

Zutphen-Emmerikseweg 6a, 7227 DL Toldijk

TIMMERWERKEN - VERBOUW - ONDERHOUD

BOUWONDERNEMING

M. LEISINK
Strengsche Veld 25

6996 DK Drempt

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

Maurice Leisink

Van Anken & Te Lindert Notarissen

Burg. Flugi van Aspermontlaan 2
6981 AN DOESBURG

T 0313-484 034
E info@notarisdoesburg.nl
I www.notarisdoesburg.nl

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 
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‘Dit model paste niet bij mijn stijl’

Naam: Lenie Broekroelofs (60)

Woonplaats: Biermanshof, Voor-Drempt

Weleens spijt gehad van een aankoop? Een tijd geleden 

heb ik een nieuwe fi ets gekocht maar al vrij snel kwam ik tot 
de ontdekking dat het een miskoop was. Dit model paste 
helemaal niet bij mijn stijl. Ik zat veel te rechtop en ik vind het 
prettiger om meer in een sportieve houding wat voorover te 
zitten. Hoewel ik over ‘t algemeen altijd goed nadenk voordat 
ik iets aanschaf, heb ik me toch laten verleiden tot een te 
snelle aankoop.  
Hoe liep het af? Uiteindelijk heb ik de fi ets toch maar inge-
ruild bij een ander bedrijf en nu fi ets ik weer met veel plezier 
in de omgeving. 

‘De fi ets is welgeteld één keer gebruikt’

Naam: Frans Wellink (82)
Woonplaats: Monumentenweg, Hoog-Keppel
Gezinssamenstelling: getrouwd met Nelly (82, wel 5 dagen 
ouder!).
Weleens spijt gehad van een aankoop? ‘We hebben een jaar 
of drie geleden een vouwfi ets aangeschaft vanwege knie-
klachten van Nelly. De bedoeling was dat zij dan al fi etsend 
met haar wandelgroepje mee kon. De gedachte was in meer-
dere opzichten goed, omdat zo’n vouwfi ets makkelijk mee te 
nemen is in de auto. In de praktijk bleek alles evenwel anders 
uit te pakken, want de verhoudingen tussen stuur, zadel en 
trappers waren zodanig dat ze er nauwelijks op vooruit kwam.’
Hoe liep het af? ‘De fi ets is welgeteld één keer gebruikt en 
staat sinds die dag netjes opgeborgen, maar werkloos in de 
garage.’

Ooit een (grote) aanschaf gedaan 
waarvan je achteraf spijt had?
Acht inwoners geven antwoord
Het blijkt nogal eens voor te komen. Je laten verleiden tot een aankoop die later ongebruikt 

onderin een kast of in de garage belandt. En ook heel bewust koopgedrag is niet altijd een 

garantie voor tevredenheid. Een ervaring rijker, maar toch… 

Tekst: Johan Volkers

Foto’s: Rinus G.M. Rabeling

‘De keukenverkoper werd helemaal gek van mij’

Naam: Erik Besselink (49) 
Woonplaats: Braambergseweg, Voor-Drempt
Gezinssamenstelling: getrouwd met Anne-Marie (46). Samen 
twee zoons: Dennis (19) en Mark (17).
Weleens spijt gehad van een aankoop? ‘Mijn vrouw Anne-
Marie en ik zijn geduldige en heel bewuste kopers. We laten 
ons heel lang voorlichten en gaan graag onderhandelen over 
de prijs. Een mislukking komt hier zelden of nooit voor. Een 
verkoper van keukens in Arnhem werd helemaal gek van mij. 
Toen we bij toeval na een afgelaste wedstrijd van HC’03 in een 
nieuwe winkel in Doetinchem dezelfde verkoper tegenkwa-
men, keek hij mij aan en rende vervolgens de andere kant op.’
Hoe liep het af? ‘Er is natuurlijk wel een keuken aangeschaft 
(niet in Arnhem) en tot op de dag van vandaag hebben we 
daar geen spijt van!’

 ‘Ik vraag eerst anderen naar hun ervaringen 

en zoek op internet’

Naam: Toon Folmer (66)
Woonplaats: Eldrikseweg, Laag-Keppel
Weleens spijt gehad van een aankoop? ‘Ik ben een persoon 
die altijd heel erg goed overweegt alvorens tot een aankoop 
over te gaan. Ik ben nu op zoek naar een fl itser, behorende 

bij mijn camera en ik ga dan eerst anderen vragen naar hun 

ervaringen, zoek op internet welke merken er zouden kunnen 

passen en ga dan pas naar een winkel. Meestal hoef ik ook niet 

meer ergens anders te zijn, want ik ben dan overtuigd dat ik 

het goede artikel heb en bij voorkeur koop ik bij de midden-

stand in deze omgeving.’

En na afl oop? ‘Behalve bij de aankoop van kleinigheden, heb 

ik tot nu toe geen spijt van iets wat ik heb aangeschaft.’
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Nationale  
Bioscoopbon cadeau
bij Zilvervloot Sparen 

€ 50 cadeau
bij onze Plus 
Betaalrekening 

Tot 0,20% korting
op uw Budget 
Hypotheek 

Open een Zilvervlootspaarrekening  
voor uw kind of kleinkind en ontvang: 
• een extra premie van 1% per  

spaarjaar, tot maximaal 10% 
• een Nationale Bioscoopbon cadeau

Open voor 31 december 2013 een  
Plus Betaalrekening en ontvang  
€ 50 cadeau. Samen gemakkelijk  
geregeld met de Overstapservice.

Als u bij uw Budget Hypotheek ook  
een betaalrekening opent, krijgt u  
0,10% korting op uw rente. Passeert  
uw hypotheek binnen drie maanden?  
Dan krijgt u nog eens 0,10% korting.

 Uw complete 

bank bij u 

in de buurt

Meer weten? Vraag ons naar de voorwaarden.

Persoonlijke bank met mooie acties
Wij zijn geen dure bank met marmeren vloeren. Maar een nuchtere bank in de buurt, waar u  
persoonlijk financieel advies krijgt van iemand die u kent. Bij ons vindt u alles onder één dak,  
wel zo handig. En waar andere banken hun kantoren sluiten in dorpen en kleine steden, blijven  
wij juist actief in de regio. Maar we maken uw keuze voor RegioBank graag nóg eenvoudiger.  
Daarom hebben we nu een aantal mooie acties waar u direct van kunt profiteren.

Profiteer nu  van onze acties! Knip uw bon uit  en kom langs. 

Marti Bulten
J.F. Oltmansstraat 1, 7221 NA Steenderen
Kokstraat 37, 7211 AN EEFDE
T (0575) 45 19 78 Steenderen
T (0575) 54 97 68 EEFDE 
I www.regiobank.nl
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‘Van die schoenen kreeg ik kramp in mijn 

voeten’

Naam: Carmen Teunissen (37)

Woonplaats: Zomerweg, Achter-Drempt

Gezinssamenstelling: getrouwd met Jurgen (42). Samen heb-

ben ze een zoon, Niek (9), en een dochter, Dafne (7).

Weleens spijt gehad van een aankoop? ‘Hoewel het niet 

mijn gewoonte is om bijzondere schoenen of laarzen te ko-

pen, bedacht ik me dat een enkellaars met een hoge hak toch 

wel heel chique zou kunnen staan. Toen ik deze in de winkel 

aan had, kon ik er nog wel redelijk op lopen. Maar na één keer 

dragen kreeg ik al snel door dat dat niet het geval was. Ik had 

alleen maar pijn in mijn benen en voortdurend kramp in de 

voeten. Echt elke keer als ik het weer probeerde.’

Hoe liep het af: ‘Het resultaat is dat de schoenen al een hele 

tijd in de kast staan, want ik vind ‘t toch moeilijk om er afstand 

van te doen. Wie weet kan ik mijn dochter er later nog een 

plezier mee doen.’

‘We hebben helaas een kapitaal aan onze 

tuin uitgegeven’

Naam: Marije ten Zijthoff (34)

Woonplaats: Muldershof, Hummelo

Gezinssamenstelling: Samenwonend met Alec (40). Samen 

hebben ze zoon Wiecher (3) en dochter Janne (1).

Weleens spijt gehad van een aankoop? ‘We hadden beslo-

ten om de tuin te verfraaien met een aantal mooie planten, 

waaronder een winterharde jasmijn die jarenlang een prach-

tige bloei beloofde. Na het eerste jaar hielden we slechts een 

zieltogende plant over die op geen enkele wijze voldeed aan 

het vooraf geschetste beeld. Niet alleen deze plant, maar ook 

de clematis, een roos en het pampusgras bezorgden ons een 

teleurstelling, ondanks het vooraf ingewonnen deskundige 

advies.’

Hoe liep het af: ‘We hadden na een jaar een kapitaal aan 

planten uitgegeven, maar het genoegen was van korte duur! 

De volgende keer gaan we dus nog beter uitkijken hoe we 

onze tuin kunnen opfleuren.’

‘Mijn haar was paars, oranje en roze!’

Naam: Anita Lubbers (44)

Woonplaats: Dorpsstraat, Laag-Keppel

Gezinssamenstelling: Getrouwd met Marcel (42). Samen heb-

ben ze drie kinderen, Luna (11), Flore (7) en Kalle (5).

Weleens spijt gehad van een aankoop? ‘Na twee uur bij de 

kapper te hebben doorgebracht, besloot ik om voortaan zelf 

mijn haar te kleuren. Met een potje rode verf van de drogist 

en na nauwkeurig lezen van de instructie op de verpakking 

ging ik aan de slag. Tot mijn schrik zag ik na een half uur een 

kleurmengeling van paars, oranje en roze verschijnen! Het 

was helaas zaterdagavond dus ik heb twee dagen met een 

bandana mijn kapsel verborgen en ben flink uitgelachen door 

de overige gezinsleden.’

Hoe liep het af: ‘Op maandag heb ik een vrije dag genomen 

en ben direct naar een kapper gegaan die mijn haar ontkleur-

de en voorzag van de juiste tint. Het duurde een uur of acht, 

maar ik had het er graag voor over. In ben in ieder geval weer 

een ervaring rijker!’

‘Onze slicer dicer staat werkloos in de keuken’

Naam: Ineke Ruijsch (45)

Woonplaats: Dorpsstraat, Hummelo

Gezinssamenstelling: getrouwd met Gerrit (46). 

Weleens spijt gehad van een aankoop? ‘Op de televisie 

heb je die Tel Sell-programma’s waar op Amerikaanse wijze 

producten worden aangeprezen. Normaal zijn we compleet 

ongevoelig hiervoor maar toch zijn we gezwicht voor een 

apparaat waarmee je in een handomdraai een grote berg 

rauwkost kon snijden. Het werd omschreven als amazing, fan-

tastisch zo’n slicer dicer. Deze hulp in de huishouding kwam 

als geroepen want ook wij hadden genoeg van een leven lang 

plakjes snijden.

Hoe liep het af: ‘Het was te mooi om waar te zijn en dat bleek 

ook al gauw. Na het apparaat één keer te hebben gebruikt, 

was het ons volkomen duidelijk dat je met een goed keuken-

mes heel wat beter af bent. Het staat sindsdien werkloos in 

een hoek.’ 
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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

 

 

W i n t e r
b e u r t

alleen mogelijk van 

oktober t/m februari

e r
voor maar 

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

In de winterperiode kunt u uw fi ets 

meestal wat beter missen vanwege het 

toch vaak slechte weer. Om de lange 

wachttijden in het voorjaar te voorkomen, 

bieden wij u deze “winterbeurt” aan om er 

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

als het voorjaar begint...
Leigraafseweg 33f Doesburg

0313 - 41 27 27 www.xycleservice.nl

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

•
•
•
•
•
•
•

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
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Voor alleenstaande vrouwen, ook die in Duitsland, was de 

Tweede Wereldoorlog een zware periode. Ook Frau Rumpf in 

Misburg bij Hannover stond er alleen voor: echtgenoot opge-

roepen in het leger en je moest maar zien hoe je het redde. In 

augustus 1942 nam ze haar dochtertje bij de hand, zei tegen 

de buren dat ze voor de bevalling van haar tweede kindje 

naar familie in Heidelberg ging en zo werd baby Ursula niet 

in Misburg maar in Heidelberg geboren. Na de oorlog keerde 

moeder met twee jonge dochtertjes terug naar Misburg. Ze 

had weinig keus: niet teruggaan zou hebben betekend dat ze 

de rechten op het eigen huis kwijtraakte. In 1947 werd vader 

Rumpf , als oorlogsgewonde, gerepatrieerd uit Russische 

krijgsgevangenschap en was het gezin weer compleet. Doch-

ter Ursula woonde haar hele jeugd, inclusief een deel van haar 

tienerjaren in Misburg. Op haar 16e deed ze eindexamen aan 

de Realschule in Hannover en volgde daarna, ook in Hannover, 

een commerciële opleiding in de textielbranche. Op haar 21e 

kwam ze terecht bij Henkel in Düsseldorf, onder meer bekend 

als producent van wasmiddelen en lijmen. In Düsseldorf ont-

moette ze een ambitieuze Nederlander die ook voor Henkel 

werkte: haar latere echtgenoot Tjalling Dijkstra uit Friesland. 

Om met Tjalling’s familie te kunnen communiceren pakte 

Ursula een studie Nederlands op. En ze ging met hem mee 

naar Nederland toen hij daar een baan kon krijgen bij AKZO. 

Het pasgetrouwde stel betrok een huis in Zevenaar. Zij ging 

werken in Emmerich, hij in Arnhem en de rest van Europa.

Hoe kwamen jullie uiteindelijk terecht aan De Waay in Hoog-

Keppel?

Ulla: ‘Tjalling en ik trouwden eind jaren 60 en kwamen na 

onze Düsseldorfse tijd terecht in Zevenaar toen Tjalling ging 

werken voor AKZO. In Nederland was er toen nog een nijpend 

gebrek aan geschikte woningen voor een jong gezin en wat er 

te koop stond in Arnhem en omgeving was voor ons te duur. 

Ik ging na ons huwelijk werken in Emmerich in een commer-

ciële functie. Op een dag gonsde onder Tjallings collega’s het 

gerucht dat er in een dorpje achter Doesburg een uitberei-

dingsplan was met betaalbare bouwgrond. Wij dus meteen 

Ursula Dijkstra-Rumpf (71) woont al sinds 1969 in Nederland. Samen met haar man Tjalling 

bouwde ze hier een bestaan op. Hoe raakt iemand uit het Duitse Heidelberg verzeild in Hoog-

Keppel?

Ursula Dijkstra
Verzeild in Hoog-Keppel dankzij 
een combinatie van liefde, werk 
en nuchtere afweging

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.

Nieuwe dorpelingen 

Tekst: Henk ten Zijthoff 

Foto’s: Wim van Hof
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ELEKTROTECHNISCH BEDRIJF

  
 

      
     

    


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

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

 

B 

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 

 

  Feestdagen weer in aantocht!!

Ook dit jaar weer volop keus met verse vis voor de kerstdagen en niet te vergeten 

de overheerlijke borrelhapjes voor de gezellige avonden.

Visschotel met salade 4/6 pers. € 35,-  (bestellen graag voor zaterdag 21 december)

Kreeftensoep uit eigen keuken voor 2 pers. € 6,95

Neem gerust contact met ons op voor uw vragen of kom even kijken in onze winkel

Fieret Visspeciaalzaak 

Bergstraat 29 

6981 DA Doesburg

tel: 0313-472592
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naar dat dorpje en dat bleek Hoog-Keppel bleek te zijn. We 

waren meteen verkocht. Het was dus een mix van factoren 

waardoor we hier in 1974 terechtkwamen.’

Hoe ging dat inburgeren in het Hoog-Keppel van begin jaren 70? 

Ulla is er eerlijk over. ‘Het viel me niet mee. Nee, ik had geen 

heimwee. Heimwee hebben kan niet als je maar 15 kilome-

ter van de grens woont.’ Ze lacht en vervolgt dan: ‘Tjalling 

reisde voor AKZO heel Europa door en had steeds wisselende 

standplaatsen in Europese steden. Ik zat als een soort pionier 

alleen met de twee kleine kinderen in Hoog-Keppel. Ik had 

geen auto en voelde me af en toe wel heel erg vastgebakken 

aan het dorp. Gelukkig kwamen er rond het gebied van de 

Brinkenhorst veel jonge echtparen wonen en werd het een 

leuke, kinderrijke buurt. Via onze kinderen, de school en het 

verenigingsleven maakte ik contacten en werd het voor mij 

steeds leuker in Hoog-Keppel. Dat is nog steeds zo: tot op de 

dag van vandaag.’  

Hoe was de overgang van grote Duitse steden als Hannover en 

Düsseldorf en dan via Zevenaar naar een klein dorp in de Achter-

hoek?

Na even nadenken: ‘Hannover was in mijn jeugd nog niet de 

grote stad die het nu is en Misburg was een klein dorp daar 

ten oosten van. Maar de stad Leipzig verdween achter het 

IJzeren Gordijn in de DDR en de beroemde Leipziger Messe 

verloor in de jaren 50 steeds meer terrein aan de Hannover 

Messe. Mede daardoor veranderde Hannover en breidde uit. 

Nu is Misburg een wijk van Hannover! Nee, voor mij was Düs-

seldorf in de jaren zestig een enorme stad. Ik woonde op ka-

mers maar ik had een groot geluk: Henkel deed heel veel voor 

haar personeel. Het bedrijf stimuleerde ons om na gedane 

arbeid intensief deel te nemen aan cultuur en sport. Dankzij 

Henkel zat ik met mijn vriendinnen veel bij de opera, bezocht 

toneelvoorstellingen, jazzconcerten. Ik zag er prachtige live-

optredens van Hildegard Knef en Juliette Gréco. Ik sportte ook 

veel via verenigingen in het bedrijf. Mijn belangstelling voor 

cultuur en sport is in die periode ontstaan en voor Tjalling 

gold hetzelfde. Wat Tjalling betreft, die was verzot op water-

polo. Later trainde hij hier in Keppel de waterpoloërs van DWL.’ 

Met een glimlach merkt ze op dat hij mogelijk wel eens wat 

te streng was voor zijn team. ’Ach ja, Tjalling was de zoon van 

een, qua karakter en postuur, imposante Friese politieman uit 

Ee bij Dokkum en hij leek op zijn vader. Dat type mens piept 

zelf ook niet snel!’

We hebben het over bedrijfspolitiek en de sociale rol van grote 

werkgevers. Ursula merkt op dat zij na al die jaren nog steeds 

onder de indruk is van de bedrijfspolicy van Henkel. ‘Tot op de 

dag van vandaag investeert het bedrijf in een combinatieop-

leiding: naar school gaan en daarnaast werken in het bedrijf 

met kans op een baan. Ook dit jaar heeft Henkel op deze basis 

van studie en werk weer 117 jongeren aangenomen.’ Theorie-

verkenningen op school in combinatie met het werken in de 

praktijk, Ulla vindt dit een perfect onderwijsmodel.  

Terug naar het wonen en leven in het Hoog-Keppel van nu. Is 

daar iets wat je mist?  

Terwijl ze nadenkt, vraag ik haar of zij in september misschien 

de tv-uitzending van PowNed (Publieke Omroep Weldenkend 

Nederland En Dergelijke) over de actie ‘Keppel te koop’ heeft 

gezien. Ulla kent de uitzending niet en pakt meteen haar com-

puter: ‘Laat zien!’ Ze valt even stil na het zien van de beelden. 

Dan gedecideerd: ‘Dit is geen journalistiek. Mensen worden op 

een vervelende manier neergezet. Geen woord over het bloei-

ende verenigingsleven, de sportvoorzieningen, het zwembad, 

Zonnewater en de fijne sfeer in het dorp. Hier wordt niemand 
wijzer van.’ Zij vindt Hoog-Keppel een fijn dorp om in te 
wonen, ook al vindt zij het jammer dat de kleine supermarkt 
en het zalencentrum verdwenen zijn. Daartegenover staat dat 
het golfveld een mooie oplossing is voor het voormalige stuk 
landbouwgebied langs de rand van het dorp. De oplossing om 
na het verdwijnen van het zalencomplex tijdens het Volksfeest 
Keppel en Eldrik met een feesttent op het plein te werken, 
vindt zij praktisch en inventief. 

Ooit overwogen om Hoog-Keppel te verlaten?  

‘Nee hoor’, zegt Ulla, ‘ik heb het hier prima naar mijn zin. Ik 
vind het fijn dat ik mij in de Keppelse gemeenschap nuttig kan 
maken. Dat deed ik toen onze kinderen nog thuis waren en 
dat doe ik nog steeds met veel plezier. Natuurlijk heb ik na het 
plotselinge overlijden van Tjalling, 7 jaar geleden, moeilijke 
momenten gehad, maar dat was geen aanleiding om hier weg 
te gaan. Hoog-Keppel voelt voor mij als een warm jasje. Ik 
ben altijd actief geweest in het verenigingsleven: ik zit in het 
Comité 4 en 5 mei, wat ik bijzonder vind; ik begeleid mensen 
met een beperking in Zonnewater en heb overal in het dorp 
contacten.’ Of haar werk bij Zonnewater niet zwaar is? Ze kijkt 
me verbaasd aan en zegt: ‘Ach welnee: als het nodig is, kun je 
alles!’

Lachend gaat ze verder: ‘Ik vind de zee zo prachtig. En het 
leuke van Nederland is: je pakt de trein en je staat zo in Zand-
voort. Doe ik elk jaar een paar keer om er te genieten. Maar 
ik ben ook een groot liefhebber van bosgebieden. Heb iets 
minder met rivieren. Rond Keppel zijn zulke mooie bossen!’ 
En het culturele leven dan in vergelijking met het Düsseldorf 
in de jaren 60?, dring ik aan. Met de lichte Duitse tongval die 
zo charmant en kenmerkend voor haar is, zegt ze: ‘Amphion in 
Doetinchem is voor mij… fantastisch!’    
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Kamp de Tol te Hummelo, 

omstreeks 1955

Groeten uit …

Op de hoek van de Torenallee te Hummelo en de Zomerweg te Drempt stond ooit het Kamp de 

Tol. Het was een complex met houten barakken waar een aantal jaren ‘afglijdende jongeren’ 

werden ondergebracht. Het is ook in gebruik geweest als vormingskamp en als huisvesting van 

gastarbeiders.

Tekst: Rinus G.M. Rabeling

Foto’s: Harold Pelgrom en collectie Rinus G.M. Rabeling

Al in 1903 werd landelijk gesproken over de instelling van 

jeugdkampen. Met name bedoeld voor jongeren tot 18 jaar 

die vanwege ‘grote of kleine misdragingen’ in aanraking 

waren gekomen met de rechter. Men vond dat men niet kon 

volstaan met opsluiting en het geven van geestdodend werk, 

en bepleitte daarom de instelling van werkinrichtingen. Hier 

zouden veroordeelden handvaardigheid en algemene aanpas-

sing worden bijgebracht. Na terugkeer in de maatschappij zou 

men betere mogelijkheden hebben om zich te handhaven. 

Het duurde nog tot 1920 voordat in Drenthe de kolonie ‘Land-

arbeid’ werd gesticht. De jongeren werden bij de landontgin-

ning en bij boeren in de omgeving te werk gesteld: ‘Een eerste 

poging om niet door straf, doch door heropvoeding het doel 

te bereiken’. De opgelegde straf werd in dit geval omgezet in 

een voorwaardelijke veroordeling.

Het experiment was niet succesvol. De samenleving was nog 

lang niet rijp voor deze vorm van ‘straf’. Ook de medewerking 

van het Ministerie van Justitie was niet erg groot en toen in 

1933 een gedeelte van de barakken door brand werd vernield, 

en in november van dat jaar ook nog de subsidie voor ver-

plegingsinrichtingen werd ingetrokken, moest de inrichting 

worden gesloten.

De ideeën bleven echter bestaan en werden in de volgende 

jaren alleen maar sterker. Een en ander werd mede gevoed 

door het succes van het kampwerk voor jeugdige werklozen 

dat inmiddels een vaste plek had verworven via het Ministerie 

van Sociale Zaken. Er volgden nog vele jaren van discussie en 

onderzoek voordat een nieuwe opzet werd ingevoerd.
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Het ontstaan van Kamp de Tol

Tussen de reclassering en de werkkampen voor jeugdige 

werklozen ontstond een samenwerking. Nadat Justitie op-

nieuw werkkampen voor gestraften had afgewezen, werd in 

1938 besloten dat in elk kamp voor jeugdige werklozen ook 

enkele reclasserings-gevallen konden worden opgenomen. 

Voor deze gevallen gaf het Ministerie van Justitie dan subsidie.

Door de mobilisatie en het ontstaan van meer werkgele-

genheid nam de jeugdwerkloosheid af en veranderde de 

groepssamenstelling van de kampbewoners. Een en ander 

betekende dat het echte kampwerk een kwijnend bestaan 

leed. Daarnaast bracht de Tweede Wereldoorlog een algehele 

wijziging in de organisatie en doelstelling van de kampen 

voor jeugdige werklozen teweeg.  

In april en mei 1941 werden de kampen omgezet in ‘vakkam-

pen’. Men kreeg hier een opleiding tot varensgezel, landar-

beider, melkersknecht, metaalbewerker of schilder. Voor de 

laatste twee vakken bezocht men dan de Rijkswerkplaatsen 

voor vakscholing.

De combinatie van werkloze jongeren en reclasseringsgeval-

len bleef bestaan maar veroorzaakte in de praktijk nog al eens 

problemen. In het najaar van 1941 kreeg het Ministerie van 

Sociale Zaken de beschikking over enkele nieuwe locaties 

en besloot men de structuur van de kampen te wijzigen. In 

januari 1942 ontstond het eerste kamp voor ‘sociaal-labiele 

jongeren’ in Ommen, gevolgd door Beekbergen en Barchem. 

Hummelo werd in die periode geopend als vierde locatie in 

deze nieuwe opzet. We hebben niet kunnen achterhalen wat 

de keus voor Hummelo heeft bepaald. In ieder geval werd 

op 1 januari 1943 gestart op de hoek van de Torenallee en de 

Zomerweg. In het voorafgaande jaar werden barakken van 

elders gesloten kampen overgebracht naar Hummelo en her-

opgebouwd. Inmiddels was men begonnen met de werving 

en opleiding van de staf en leiders.

De latere directeur W. (Will) Lampe was een van de medewer-

kers van het eerste uur. Hij begon als leraar lichamelijke op-

voeding en werd omstreeks 1949 tot ‘commandant’ benoemd, 

een functie die hij tot 1960 vervulde. Er werd gestart met 

jongeren van ongeveer 16 tot 19 jaar. Met elk van hen was ‘iets 

aan de hand’ en ze werden verplicht in Kamp de Tol onder-

gebracht. Er waren in het complex zelfs enkele cellen aanwe-

zig voor een dag- of nachtopsluiting! Naast een algemene 

opleiding en sport ging men samen met enkele leiders in het 

bos en bij de boeren in de omgeving aan het werk. Naast een 

algemene opleiding en sport werd ook buitenwerk verricht, 

in het bos en bij boeren in de omgeving. Een en ander heeft 

geduurd tot 5 september 1944 (Dolle Dinsdag). De jongens 

werden naar huis gestuurd. Alleen de directeur en enkele 

personeelsleden die (met hun gezin) op het terrein woonden, 

bleven als bewaking achter.

Een van de pupillen van Kamp de Tol maakte dit plattegrondje.
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‘Baldadige jongens’ in Kamp de Tol

Sociaal-labiele jongeren worden vanaf die tijd elders en op 

een andere wijze behandeld. Op initiatief en in samenwerking 

met de toentertijd bestaande hulppolitie te Amsterdam wordt 

in augustus 1945 het eerste kamp voor ‘baldadige jongens’ op 

De Tol te Hummelo gehouden. Het was een van de V.B.S.-kam-

pen (Vorming Buiten Schoolverband) van het Ministerie van 

OK&W. Deze nieuwe vorm van begeleiding van de ‘bedreigde 

jeugd’ mocht zich al gauw in een groeiende belangstelling 

verheugen. Contacten werden gelegd met gemeentelijke 

sociale diensten, hoofden van scholen, jeugdorganisaties, 

kerkelijke instanties en dergelijke.

Een drietal contactambtenaren werd speciaal belast met de 

selectie van de jongens voor deze kampen. De ervaring met 

Kamp de Tol had tot gevolg dat in ons land definitief een 
aantal kampen voor het werk ten behoeve van de baldadige 
schooljeugd ter beschikking kwamen. 
In de kampen worden opgenomen: ‘Jongens van 11-14 jaar, die 

door ongeoorloofd schoolverzuim, straatschenderijen, kortom 

door baldadig gedrag de sporen van verwaarlozing reeds verto-

nen en daardoor tot de sterk bedreigde jeugd gerekend moeten 

worden, mits er gegronde aanleiding is voor de verwachting, dat 

de jongens tot een betere maatschappelijke aanpassing zullen 

komen door een kampperiode van 3 maanden, gevolgd door een 

intensieve nazorg vanwege de organisaties op het gebied van het 

massa-jeugdwerk’. 

De plaatsing geschiedt met vrijwillige medewerking van de 
ouders, die ervan worden overtuigd dat de deelneming aan 
een kamp heilzaam zal zijn. Zij geschiedt verder met mede-
werking van schoolhoofden en onderwijzend personeel, kin-
derpolitie, sociale werk(st)ers, verenigingen als Pro Juventute, 
voogdijraden, enz. De deelnemers komen in groepen van 40 à 
50 tegelijk aan en zijn meestal afkomstig uit eenzelfde stad of 
deel van een stad. Met name uit de Randstad.
Het doel was ze kennis te laten maken met orde (en soms 
ook tucht), samenwerking, gedragsaanpassing (aan en in de 
groep), zelfbeheersing, netheid, sportiviteit, mogelijke liefheb-
berijen, etc. De kampen werden driemaal per jaar gehouden. 
Omdat de kampen midden in de schooltijd vielen, werd er ook 
les gegeven, aansluitend op het al eerder genoten onderwijs.
De jongens werden in vier groepen verdeeld. Als ze aan 
bepaalde eisen voldeden konden ze daarvoor onderscheiden 
worden. Ook groepsgewijs werden de prestaties en gedragin-
gen dagelijks nagegaan. Op de binnenplaats van het kamp 
hing dan de vlag van die groep het hoogst, die zich de dag 
ervoor het best gedragen had.
Men had een strak dagprogramma, dat standaard bestond uit 
de volgende indeling: opstaan (7.30 uur), ochtendgymnastiek 
en aankleden, wassen en bedden afhalen, ontbijt (8.00 uur), 
bedden opmaken, vlag hijsen, ochtendwerk, koffiedrinken en 

weer ochtendwerk, handen wassen, haren kammen, maaltijd 

(12.45 uur), rust tot 14.30 uur, middagwerk, handen wassen, 

haren kammen (17.30 uur), vlag strijken, maaltijd (18.00 uur), 

avondwerk (18.30-20.00 uur), dagsluiting in de recreatiezaal, 

naar bed (20.30 uur), lichten uit (21.30 uur).

Ochtend- en middagwerk was over de vier groepen verdeeld: 

school, handenarbeid, sport en spel en algemene dienst. 

Onder dit laatste viel o.a. schoonmaken, hulp in de keuken, af-

wassen, aardappels schillen. Het avondwerk bestond veelal uit 

dammen en schaken, nog wat extra handenarbeid of een voor 

stadskinderen spannende boswandeling in het donker.   Aan 

het eind van een periode werd een groot feest met toneel, 

gymnastiekdemonstraties en handenarbeidtentoonstelling 

gehouden. Hierbij werd ook vaak de buurt uitgenodigd.

Het personeel in het kamp bestond uit een commandant, 

een adjudant, een kok, een magazijnmeester, groepsleiders 

(‘hopmannen’), groepsleidsters (‘guido’s’), een onderwijzer, 

een handenarbeidleerkracht en een administrateur.

Er heerste een behoorlijk strenge discipline. Uit latere reacties 

is gebleken dat men dit (achteraf ) als zeer waardevol heeft 

ervaren. Men bewaarde goede herinneringen aan het verblijf 

en aan commandant Lampe.

In 1963 wordt een aantal barakken door brand getroffen. Er 

raakt niemand gewond en na enige herstelwerkzaamheden 

worden de activiteiten weer voortgezet. 

Na 33 jaar als jongenskamp te hebben gefungeerd wordt 

Kamp de Tol in 1968 in die hoedanigheid opgeheven.

Landelijk op de voorpagina’s  

Op 27 februari 1954 opent dagblad De Waarheid (spreekbuis 

van de CPN) met de vette, paginabrede kop: ‘Ontstellende 

feiten in jeugdkamp ,,De Tol’’. Tienjarige jongens gedrild met 

SS-methoden’. 

SS-methoden sloegen op strafmaatregelen die een van de 

kampleiders in oktober 1953 had uitgevoerd. Aanleiding: 

jongens die onoorbare taal uitten en die – in de woorden van 

minister Cals in een reactie op de kwestie in de Tweede Kamer 

– ‘niet nader te noemen handelingen pleegden.’ Dagblad Het 

Parool verwoordde dat laatste als: die ‘zich onledig hielden 

met sexuele spelletjes.’ Volgens De Waarheid, die slachtoffer 

Paultje Vreeken een prominente plaats gaf in het verhaal, 

waren hij en enkele andere kinderen ‘s nachts uit hun bed 

gehaald om buiten in hun ondergoed te marcheren, gevolgd 

door een koude douche. Eén kind, de genoemde Paultje Vree-

ken, moest volgens de krant met klachten in het ziekenhuis 

worden opgenomen. Aangezien het hier in het merendeel om 

Amsterdamse kinderen ging had Henk Gortzak, voor de CPN 

lid van de Tweede Kamer en tevens lid van de Amsterdamse 

gemeenteraad, vragen gesteld aan B en W van Amsterdam. Zij 

Uit het boek ‘Er op of er onder’ (1946, pag. 403):

‘Op 14 Februari 1945 werd een pupil uit het Rijksjeugd-

kamp de Tol te Hummelo door beschieting uit een vliegtuig 

gedood.’ (Het ging hierbij om de 20-jarige Johannes Simon 

Oorbeek, r.r.).

Uit De Graafschapbode van 22 juni 1945:

Hummelo en Keppel – In deze gemeente is op initiatief van 

enkele ouderen een Padvindersgroep opgericht, waarbij 

zich thans ruim 40 jongens hebben aangesloten. Als hop-

man treedt op de heer R. Steenmeijer van Kamp ,,De Tol’’. 

De heer J.G. Markvoort te Hummelo was zoo welwillend 

een gebouw als ,,troephuis’’ beschikbaar te stellen.

Uit De Graafschapbode van 26 augustus 1946:

Een korte vreugde – Twee ontvluchte jongelieden uit het 

Rijkskamp Sociale Jeugdzorg ,,De Tol’’ uit Hummelo, heb-

ben een uitstapje gemaakt naar Duitschland, om aldaar, 

zooals ze zeggen, enige Marken, die ze nog in hun bezit 

hadden, te verteeren. Bij hun terugkeer werden ze Vrijdag-

avond op den Hulzenberg, in de verboden strook, door 

de kommiezen aangetroffen. Den volgenden dag zijn ze 

wederom op transport gesteld naar Hummelo.
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waren immers de bemiddelende instantie voor de plaatsing 

van de kinderen. B en W besloot direct die bemiddeling 

voorlopig te staken. Daarmee begon een politieke affaire die 

ruim twee maanden in beslag zou nemen en waarbij minister 

Cals gezien de grote gevoeligheid zelf nauw de vinger aan de 

pols hield. Overigens had ten tijde van de publicatie al een 

uitgebreid onderzoek plaatsgehad. Naar aanleiding van klach-

ten van de vader van Paultje Vreeken had het hoofd van het 

Bureau Sociale Jeugdzorg commandant Lampe direct al schrif-

telijk om inlichtingen gevraagd, nadat Paultje Vreeken met 

ernstige klachten (gewrichtsreumatiek en hartklachten) in een 

Amsterdams ziekenhuis was opgenomen. Lampe sprak met de 

betrokken kampleiders (er waren inmiddels ook klachten over 

een tweede leider) en ook met andere personeelsleden. En 

al op 13 januari 1954 stuurde hij zijn rapport naar het Bureau 

Jeugdzorg. De conclusie naar aanleiding van dit rapport en 

de bevindingen van twee externe deskundigen wordt kort 

en bondig samengevat: ‘De leider heeft naar mijn mening de 

maatregel bedoeld, om de jongens uit de ongezonde sfeer 

waarin zij verkeerden in een gezondere te brengen. Het uit 

bed halen was nodig. Ik geloof, dat we het niet te serieus 

moeten nemen. Het was een onhandige manier, terwijl de 

leider probeerde iets goeds te doen. Het had wel wat kalmer 

gekund, er is echter niets verkeerds gebeurd.’

Op 25 maart 1954 beantwoordt minister Cals in de Tweede 

Kamer de vragen van Gortzak. Hij verklaart dat de straffen die 

in het kamp werden uitgedeeld zijns inziens in het algemeen 

genomen pedagogisch verantwoord waren. De leider had op 

de bewuste avond in oktober 1953 om half twaalf ‘s avonds 

op de slaapzaal enige jongens aangetroffen ‘die niet nader te 

noemen handelingen pleegden. De leider liet de jongens zich 

aankleden, maakte een rondgang met hen en plaatste hen 

daarna onder een verwarmde douche (24 graden).’

Desalniettemin gooit De Waarheid die dag nog weer olie op 

het vuur met een artikel over de ‘zekerheden van een goede 

verpleging in Rijkskampen’. Dit voorbeeld wordt gevolgd door   

andere Amsterdamse kranten: Trouw, het Algemeen Handels-

blad en De Telegraaf.

De slotakte van ‘kwestie De Tol’ vindt meer dan een jaar later 

plaats. Op 6 mei 1955 zendt minister Cals een brief aan de 

Tweede Kamer waarmee hij zijn toezegging aan CPN-kamerlid 

Gortzak op 25 maart 1954 gestand doet om na te gaan of er 

een oorzakelijk verband was tussen de toegepaste strafmaat-

regelen in De Tol en de ziekte van de betreffende jongen. 

De kamparts van De Tol had destijds al verklaard – in een uit-

voerig medisch verslag aan de chef van de rijksgeneeskundige 

dienst, die verantwoordelijkheid droeg voor de medische zorg 

van personeel en deelnemers van de kampen en internaten 

van Sociale Jeugdzorg – dat een dergelijk verband niet be-

stond en dat de ziekenhuisopname pas weken na het incident 

had plaatsgevonden.

Turkse gastarbeiders

Nadat in 1968 Kamp de Tol als jongenskamp werd opgehe-

ven, bleven enkele personeelsleden nog een korte tijd op het 

complex wonen. In 1969 werden de woningen en barakken 

ontruimd en geschikt gemaakt voor de komst van een grote 

groep Turkse gastarbeiders. De gieterijen in Doesburg en 

Langerak namen hiertoe samen het initiatief. Er werd enige 

inventaris aangeschaft en Anton van Campen, tot dan toe 

banketbakker en cafetariahouder te Doetinchem, werd aange-

steld als kok. Hij kwam met zijn gezin op het complex wonen.

Velen onder ons herinneren zich ongetwijfeld de eerste fiets-

oefeningen van de gastarbeiders op de Tolstraat. Wonderlijke 

capriolen op veelal damesfietsen zorgden voor veel hilariteit.

Maar ook onze Turkse gasten haalden in april 1974 De Tele-

graaf. Door het inzakken van de economie waren de gieterijen 

genoodzaakt werktijdverkorting aan te vragen, soms zelfs 

ontslag. Een groep van ongeveer 85 arbeiders probeerde zo 

goed en zo kwaad als mogelijk de tijd door te brengen. Er 

was nog maar voor twee en een halve dag per week werk. In 

De Telegraaf werd uitgebreid bericht over de situatie van de 

gastarbeiders. Slechte woonomstandigheden, vrijwel geen 

werk meer, ernstige verveling, apathische houding. Terug naar 

Turkije is geen optie, de 5.000 gulden vertrekpremie werkt 

niet. Sommigen proberen een particulier pension te vinden. 

Langzaamaan wordt de situatie onhoudbaar. Omstreeks 1978 

verlaten de laatste Turken het kamp en vertrekt Anton van 

Campen met zijn gezin naar de Drieslag in Hummelo. Om 

kraken te voorkomen wordt het complex kort daarna door de 

grondeigenaar afgebroken en de restanten opgeruimd. Het 

terrein wordt voorlopig aan de natuur teruggeven. 

Nu, 35 jaar later, ligt het er nog onveranderd bij. 

Een deel van de Turkse bewoners in 1974 op de foto in De Telegraaf

Bomen en struiken hebben het terrein in bezit genomen
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Thuiszorg

	 	 	 	 Voor	-	Drempt
Achter	-	Drempt
Hoog	-	Keppel
Laag	-	Keppel
Hummelo
Eldrik
Doesburg
Dieren

‘Thuiszorg op maat 

voor iedereen’

De	thuiszorg	bij	u	in	de	buurt:

0315	-	39	69	50
www.degoudenleeuwgroep.nl

WARENHUIS

Véél winkels onder één dak

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

Café - slijterij
d’n Uutkiek

Dorpsstraat 65 - Angerlo

0313 - 475 091

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
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Deze keer geen onderwerpen als globalisering, geestelijke 

armoede en voedselbanken. Ik ga me hardop lekker luchtig 

afvragen waarom ik en mijn familie altijd zoveel dingen kapot 

maken. Niet leuk voor de schrijver misschien, wel leuk voor 

de lezer. Schaamt u zich niet ervan te genieten. Ik kan ook 

met volle teugen genieten als iemand anders een bal door 

de ramen schiet. Fijn als je het zelf niet bent! Maar allereerst 

vraag ik me echter af wie toch die Opa Bé (93, Hummelo) is die 

elke week met zijn kleinzoon uit Amsterdam in de Volkskrant 

schrijft. Voordat de volgende HC uitkomt, zouden we dat toch 

moeten kunnen weten? Wie weet dit? In ruil voor deze info zal 

ik vertellen wie die andere opa uit Hummelo is. Opa Beelen, de 

zogenaamde opa van Giel Beelen van 3FM. Die jongen heet 

Martijn en hij woont niet in Hummelo, maar in Zutphen. Niet 

verder vertellen hoor! Afi jn, dat terzijde.
Ik kan me niet anders herinneren dat ik continu van alles ka-
pot maak. Soms is mijn uitbundige binnenkomst al de reden 
dat de deur het meteen al begeeft. Ik wil dit helemaal niet en 
vraag me ook steeds af hoe dit kan. De mensen van wie die 
deur is vragen zich dit ook af. Hoe krijg je het voor elkaar?
Ik mocht een keer met mijn oom Henk Jolink op vakantie naar 
Joegoslavië. Ik wil niet zeggen dat door mijn komst er meteen 
een burgeroorlog uitbrak en het land ophield te bestaan, dat 
niet. Maar ik had als kind al de twijfelachtige reputatie op een 
domme manier dingen kapot te maken. Dus oom Henk nam 
mij, voordat we met de 
camper uit Hummelo 
vertrokken, even apart. 
Of ik please niks kapot 
wilde maken op de 
heenweg. Ik dacht nog: 
alleen de heenweg? 
Dat moet nog wel 
lukken! Maar we waren 
bij Emmerich de grens 
nog niet over of ik besloot te proberen wat er zou gebeuren 
als ik het raam bij het bed boven de bestuurder een heel klein 
stukje open deed. Dat was, met de kennis van nu, niet zo 
intelligent. Meteen greep de wind het hele raam en het vloog 
met schanieren en al de wijde wereld in. Halleluja! Die belofte 
aan mijn oom zat me nu wel een beetje dwars, dus ik dacht 
dat het misschien beter was dit ongelukje van domme pech 
pas te vertellen als we aan een koude limonade zaten aan het 
Joegoslavische strand. Gewoon even wachten op een wat 
beter moment. Ook dat was niet zo slim, want iedereen in de 
camper had meteen in gaten dat er iets goed mis ging. Alles 
waaide door de camper, het leek wel een tyfoon! 
In Joegoslavië aangekomen wilden we na die lange en winde-

Gijs Jolink (42) is bekend van Jovink & the 

Voederbietels en is mede-eigenaar van 

Feestfabriek, Alles Komt Goed BV, die o.a. 

de Zwarte Cross organiseert. 

van Gijs
Kapot

rige reis de benen even strekken en ging ik met mijn neef lek-
ker voetballen met de locals. In het toen nog communistische 
Oostblokland was er gelukkig veel beton, dus daar kon ik zelfs 
weinig kapotmaken! We probeerden met een man of acht om 
beurten de bal te schieten op een ijzeren lantaarn met een 
hele grote bol van onbreekbaar kunststof. Bij mijn allereerste 
schot gebeurde meteen wat er in al die jaren, dat die gasten 
dit spelletje al deden, nog nooit gebeurd was. De enorme 
bol kwam naar beneden vallen. Ik zie hem nog komen. Eerst 
langzaam, dan hard! Bij het toucheren van de aarde bleek de 
onbreekbare bol toch niet zo onbreekbaar te zijn. Die spatte 
met donderend geweld in een miljoen stukken uit elkaar op 
het asfalt. Iedereen spoot er vandoor! De snelheid van het 
rennen verraadde enorme angst voor represailles van de 
Joegoslavische Stasi en weet ik veel wat voor schimmige auto-
riteiten nog meer. We spraken geen woord van hun taal, maar 
de taal van de wapenstok is grenzeloos en verstaat iedereen. 
Ik besloot het allerverstandigste te doen in zo’n situatie: een 
willekeurige kant op rennen in dezelfde blinde paniek als de 
rest.

Het gekke is dat deze eigenschap in een rechtstreekse lijn van 
vader op zoon lijkt te worden doorgegeven. Mijn zonen bre-
ken ook steeds van alles af en ik heb het op mijn beurt weer 
van mijn vader geërfd, die ook al van kinds af aan alles kapot 

maakt wat hij aanraakt. 
Bela Lunsjeck, het boze 
oog, was al zijn bijnaam 
toen hij nog niet eens 
naar de lagere school 
ging. Verder goeie 
keerl hoor, maar breekt 
ook alles af! Inclusief 
zichzelf. De bezoeken 
aan het Slingeland, 

ons stamziekenhuis, zijn zo talrijk dat we daar bijna een eigen 
kamer hebben…
De tafel waar ik deze column aan zit te typen, hebben we nog 
geen vier jaar geleden nieuw laten maken. De meubelmaker 
heeft hem al drie keer hoofdschuddend gerepareerd en heeft 
de tafel nu defi nitief opgegeven. Op. Totaal versleten. Volgens 
hem kon dit gewoon niet. En we hebben nog niet eens wat 
bijzonders met die tafel gedaan! Onze eettafel is de Hank 
Williams onder de tafels. Hank Williams overleed op 29-jarige 
leeftijd na een nogal weerbarstig leven. De doktoren waren 
unaniem in het vaststellen van de doodsoorzaak: ouderdom. 
Fijne feestdagen allemaal, dat er maar weinig kapot mag gaan 
(bij jullie) en tot de volgende keer!

Foto: Wim van Hof
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Het is begin jaren twintig als in Westervoort de jonge Paul 

Westhoff (1897) zijn moeder laat weten wel iets te voelen 

voor het kruideniersvak. De eerste schreden worden gezet bij 

kruidenier Wijlhuizen in Velp en Freriks in Eibergen. Dit bevalt 

Paul wel en hij gaat op zoek naar een leerbedrijf. In Doesburg 

is bij Kruidenier en Koloniale Waren Eggink in de Ooipoort-

straat een mogelijkheid. Hij moet wel zelf een rijksdaalder per 

week bijdragen (!) en van enige vorm van loon is geen sprake. 

De jonge Paul gaat dagelijks op de fiets over de oude Bandijk 

langs de IJssel op en neer naar Doesburg.

De start in Hummelo

Paul geniet van het vak, is jong en ambitieus en wil graag voor 

zichzelf beginnen. Gerrit Eggink heeft behalve in Doesburg 

ook winkels in Didam en Hummelo. Na enig overleg is hij 

bereid om de winkel in Hummelo over te doen aan Paul. Paul 

trouwt met Els van Maanen en samen beginnen ze op 

‘Je moet met je tijd meegaan’, is een veel gebezigde uitspraak. Dat dit niet eenvoudig is en lang 

niet voor iedereen is weggelegd, komt uitgebreid aan de orde in een gesprek met Geurt (83), 

Gerry (75) en Henk-Jan (45) Westhoff uit Hummelo. Van lokale kruidenier tot een van de trend-

setters in ons land! 

Westhoff, een dorpswinkel die 

tijdig de bakens heeft verzet

Tekst: Rinus G.M. Rabeling

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

Van klantvriendelijkheid in stofjas tot 

full-service via o.a. social media

De Dorpsstraat in Hummelo in 1927. Links Paul Westhoff, op de motor sigaren-

fabrikant Van Schuppen uit Veenendaal. In de deuropening medewerker Bernard 

Klaassen, daarvoor links Els Westhoff-van Maanen, daarnaast Riek van Loon.
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el die 

1 januari 1924 met hun kruidenierswinkel en koloniale waren. 

Na enige tijd volgt er uitbreiding met een maalderij en graan-

handel. Er worden mengmachines, een elevator en andere 

noodzakelijke apparatuur aangeschaft. Het initiatief slaat aan 

en ook uit de omgeving komen de klanten naar Hummelo. In 

die tijd soms nog met de hondenkar. 

Er worden in het gezin Westhoff drie kinderen geboren, een 

meisje en twee jongens. Jongste zoon Geurt wordt al snel 

ingezet, met name om in de maalderij te helpen. Na zijn mid-

delbare school komt hij definitief in het bedrijf en houdt zich 

bezig met de maalderij en graanhandel. Het is hard werken, 

want er is ook nog concurrentie van de twee windmolens in 

Hummelo, de twee in Drempt en die van de Wittebrink. Maar 

men is tevreden.

De tweede generatie

In 1961 trouwt Geurt met Gerry Mol uit Neede. Vader Paul 

heeft per 1 januari van datzelfde jaar na 37 jaar de winkel en 

maalderij aan hen overgedaan. Ook Gerry is actief in het be-

drijf. Met name de kruidenierswinkel is haar domicilie. Uit het 

huwelijk worden twee jongens geboren, Paul en Henk-Jan.

Het echtpaar start een nieuwe zelfbedieningswinkel en ook de 

maalderij en het mengvoederbedrijf worden aangehouden. 

Toch komen er al snel belangrijke veranderingen. Door de toe-

nemende coöperatiegedachte en de opkomst van supermark-

ten in de regio realiseren Geurt en Gerry zich dat Hummelo 

op den duur te klein is voor twee kruidenierswinkels. Behalve 

Westhoff is er ook nog kruidenier Teerink die in die tijd wordt 

overgenomen door Dick en Joke Garretsen.

In 1967 doet zich plotseling de mogelijkheid voor om ‘iets’ te 

doen met koffieautomaten. De eerste apparaten komen in die 
tijd net vanuit Amerika naar Nederland. Geurt raakt in gesprek 
met Jacob van den Hout, leverancier van koffie en importeur 
van deze machines. Complete machines, met alleen degelijke 
mechanische techniek. Van deze eerste ‘Eurconaut’ is zelfs nog 
een exemplaar bewaard gebleven.
Van den Hout stelt Geurt voor om als dealer de automaten in 
de Achterhoek te gaan verkopen. De eerste afname zal een 
flinke investering betekenen en garanties voor de verkoop 
van het nieuwe product zijn er niet. Geurt denkt er over na en 
komt dan met een geheel eigen formule. Geen verkoop, maar 
koffieservice all-in! De filosofie is eigenlijk eenvoudig. Westhoff 

plaatst een koffieautomaat bij bedrijven en instellingen, zorgt 
voor service en onderhoud en voor de levering van alle ingre-
diënten. Geen investering voor de klant. Daar staat wel een 
vergoeding van 25 cent per kopje koffie (of chocolademelk) 
tegenover. In dit kwartje is de btw inbegrepen en krijgt de 
klant ook nog eens 5 cent provisie. De automaten werken met 
speciale muntjes. 
De voldoening is groot als de eerste twee instellingen met 
Westhoff in zee gaan. Een unieke formule is geboren, geheel 

nieuw in Nederland! 

Het gaat steeds beter en in 1970 wordt daarom gestopt met 

de graanhandel en mengvoeders. In 1971 komt ook een einde 

aan het levensmiddelenbedrijf. Westhoff wordt in de loop der 

jaren een begrip in de regio als het gaat om koffievoorziening 
en het bedrijf groeit gestaag. 

De derde generatie

Als jongste zoon Henk-Jan een jaar of zestien is, wordt hij van-
wege de drukke werkzaamheden regelmatig in het bedrijfsge-
beuren ingezet. Dit wordt door hem niet altijd gewaardeerd, 
vrienden doen immers op zaterdag allemaal ‘leuke dingen’. 

Maar na de afronding van zijn opleiding en het behalen van 
het rijbewijs wordt het werk toch aantrekkelijker. Henk-Jan 
komt in het bedrijf en gaat op pad met de servicebus voor de 
aflevering van bestellingen en het uitvoeren van onderhoud. 
Hij doet veel ervaring op, een prima leerschool.
In de periode 1993-1995 wordt Henk-Jan medefirmant en in 

1995, als Geurt 65 jaar wordt, neemt hij het bedrijf over van 

zijn ouders. De nieuwe naam wordt Westhoff Automaten en 

telt dan inmiddels 15 werknemers.

Al snel blijkt de huisvesting in Hummelo te klein en wordt in 

1997 de grote stap gemaakt naar nieuwbouw aan de Rijksweg 

in Drempt. Een modern bedrijfspand op zichtlocatie met kan-

toren, showroom, werkplaats en magazijn. De groei gaat door 

en in 2003 wordt het nieuwe pand voorzien van een tweede 

etage. In het jaar 2008 volgt opnieuw een forse uitbreiding. 

Het magazijn wordt uitgebreid met dockshelters en een 

nieuwe presentatieruimte. Ook de technische dienst, verkoop 

en receptie worden vernieuwd.
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Nieuwbouw   Verbouw   Onderhoud   Renovatie/Restauratie

www.bouwbedrijf-jolink.nl     tel: 0314-381309

* 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

facebook.com/Drukwerkvechter.nl

@Drukwerkvechter

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

...en onze heerlijke koffie
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Coffee Fresh Westhoff

Omstreeks 2005 stelt Henk-Jan vast dat er in Nederland 

ongeveer negen bedrijven zijn die in dit marktsegment actief 

zijn. Hij neemt het initiatief om met elkaar in gesprek te gaan 

en te bekijken op welke terreinen samenwerking mogelijk is. 

Bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop, maar ook de productie van 

zelfontwikkelde apparaten. Uiteindelijk komt er in 2007 een 

samenwerking met drie collega’s onder het label Coffee Fresh. 

Gezamenlijk bestrijken ze ons hele land. Westhoff neemt 

hiervan het overgrote deel voor zijn rekening: Noord-, Oost- 

en een belangrijk deel van Midden-Nederland. In 2011 wordt 

Veda Drankenautomaten in Enschede overgenomen en sinds-

dien worden de noordelijke klanten vanuit Twente bediend. 

Service en onderhoud krijgen veel aandacht. Verdeeld over 

het land is een uitgebreid servicenetwerk ingericht, hierdoor is 

het mogelijk om bij een storingsmelding binnen twee uur ter 

plaatse te zijn. Een Nederlander kan toch niet zonder koffie! 

Stel je voor… Daarnaast is dagelijks ook nog de ‘voorraadbus’ 

onderweg. De kleinere klanten worden hiermee elke vijf tot 

zes weken bezocht en bevoorraad.

In Duitsland wordt koffie in de bedrijfsomgeving totaal anders 

ingevuld dan in Nederland. Hierdoor vinden er over de grens 

geen activiteiten plaats. Inmiddels is het aantal medewerkers 

bij Westhoff gestegen naar 85!

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Coffee Fresh Westhoff gaat ook in deze tijd volop mee met de 

ontwikkelingen in de markt en de samenleving. Telkens wordt 

hierop adequaat en snel ingespeeld.

Men beschikt voor de klanten over een uitgebreide webshop. 

Regelmatig ontvangen de relaties een digitale nieuwsbrief. Di-

rect mails met af en toe een aardige gimmick zorgen er tevens 

voor dat het bedrijf in beeld blijft. Een vaste medewerker zorgt 

ervoor dat via e-mail en social media (Facebook en Twitter) 

direct gereageerd wordt, zodat de communicatie met de klant 

snel en optimaal plaatsvindt.

Geheel van deze tijd is natuurlijk het maatschappelijk verant-

woord ondernemen. Westhoff heeft dit hoog in het vaandel 

staan. Op diverse terreinen wordt dit doorgevoerd. Van het 

aantal medewerkers heeft ruim 7% een beperking. Bijvoor-

beeld jongeren met een Wajong-uitkering die instromen via 

Prakticon, de school voor voortgezet praktijkonderwijs in 

Doetinchem. Zij worden door de collega’s goed opgevangen 

en begeleid en werken met veel plezier.

Coffee Fresh Westhoff vindt het belangrijk dat de klanten 

kunnen kiezen uit een verantwoord assortiment. Daarom 

biedt men steeds meer biologische en duurzame producten 

aan. Dat geldt niet alleen voor de koffie, maar ook voor de 

koffieautomaten. Men heeft veel Fair Trade producten in het 

leveringsprogramma, waaronder natuurlijk de bekende Max 

Havelaar koffie. Met leveranciers is regelmatig overleg om 

hiervoor speciale aandacht te vragen.

Een mooi voorbeeld hiervan is de relatie met Coffyn in Nijme-

gen. Deze koffiebranderij levert uitsluitend Fair Trade koffie 

die door medewerkers met een beperking wordt gebrand en 

verpakt. Een deel van deze koffieproductie wordt via Westhoff 

geleverd. In eigen omgeving draagt Coffee Fresh Westhoff op 

passende wijze bij aan het verenigingsleven. In groter verband 

is men sponsor van De Graafschap, FC Twente en De Treffers in 

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

huid- en voetverzorgingsinstituut

email info@wildegeest.nl

www.wildegeest.nl

voor alle keukens op maat

Bezoekadres : Hoogstraat 29 Toldijk

Postadres : Weth. Campermanstraat 10

  7227 DT Toldijk

Telefoon : 06-1030 3130 / 0575-543 555

Internet : www.renesangersmeubelmakerij.nl

E-mail : info@renesangersmeubelmakerij.nl

Geopend op maandag t/m vrijdag

van 9.00 tot 16.30 uur.

Bezoek bij voorkeur op afspraak.

Zaterdags alleen op afspraak.

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

Nieuwbouw

Verbouw

Renovatie

Onderhoud

Ooipoortstraat 30, Doesburg
Tel. 0313-472314
info@worstepinne.nl
www.worstepinne.nl

De Worstepinne,

Gezellig gourmetten?

Of heerlijk uit eten thuis?

Voor al dat lekkers ga je 

naar worstepinne.nl

en kijk je op onze kerstfolder

    “Feestelijke Inspiratie”

Fijne en lekkere feestdagen!

Henk, Dinie, Miranda, Annelies, 

Jacqueline, Christiaan, Josette
Lamsrack en lamsfilet 

100 gram € 3,50
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De huidige voetbalkleding viel niet meer in de smaak bij veel 

leden. De combinatie van het bordeauxrode shirt met de 

muisgrijze broek werd saai gevonden en zou te weinig uitstra-

ling hebben. Ook binnen het bestuur werd gepleit voor een 

meer representatief tenue. ‘Als bestuur vonden we dat het tijd 

werd voor wat anders en voor een frisse, onderscheidende 

blik!’, aldus voorzitter Jeroen Huis in ‘t Veld. ‘Door wit toe te 

voegen aan de wedstrijdkleding denken we als bestuur geko-

zen te hebben voor een onoverwinnelijk tenue.’

Ontwerp

Bestuurslid Erik Dreteler maakte een aantal ontwerpen voor 

een nieuw tenue. Uit deze ontwerpen koos het bestuur in eer-

ste instantie voor een bordeauxrood shirt met witte mouwen 

en enkele zilvergrijze accenten; een witte broek en bordeaux-

rode kousen. Nadat de eerste schetsen binnen de vereniging 

waren rondgegaan, diende Daan Koenders namens het eerste 

elftal het verzoek voor witte kousen in. Het bestuur besloot  

daarop de kleur van de kousen tijdens de ledenvergadering 

in stemming te brengen. De meerderheid van de aanwezigen 

stemde daarbij voor witte kousen.

Definitieve keuze

Het bestuur heeft dit door de leden gegeven advies uiteinde-

lijk gevolgd en heeft de definitieve keuze gemaakt voor witte 

Na 10 jaar in het bordeauxrood en zilvergrijs te hebben gevoetbald is tijdens de algemene 

ledenvergadering van september jl. formeel en unaniem besloten de kleur wit toe te voegen 

aan de clubkleuren. Nog dit jubileumjaar speelt het eerste elftal in een nieuw tenue. 

kousen in combinatie met een bordeauxrood ‘custom made’-
shirt en een witte voetbalbroek. Het bekende kledingmerk 
Hummel wordt de fabrikant van het tenue. Daarmee zal het 
tenue er ook kwalitatief gezien op vooruitgaan. 
Sportspeciaalzaak Claus Sport in Doetinchem zal als hof-
leverancier gaan fungeren van de HC’03-clubkleding.

Kledingplan

Tijdens dezelfde ledenvergadering werd ook een tweede be-
stuursvoorstel inzake de kleding unaniem aanvaard. Van alle 
spelende leden zal een bijdrage van € 10,00 per seizoen wor-
den gevraagd om, indien noodzakelijk, voor elk team jaarlijks 
nieuwe voetbalkousen te kunnen aanschaffen. Jeroen Huis 
in ‘t Veld: ‘Het bestuur hoopt met deze maatregel te bereiken 
dat de spelende leden zelf meer verantwoordelijkheid nemen 
voor de clubkleding. Daarnaast kan zo de kwaliteit van het 
tenue ook beter worden gewaarborgd, aangezien de meeste 
klachten over het tenue betrekking hebben op de kwaliteit 
van de kousen.’ 

Invoering

Het streven is om na de winterstop in ieder geval het eerste 
elftal in het nieuwe tenue te laten spelen. En als de visie van 
het bestuur de juiste blijkt te zijn, dan zullen in deze nieuwe 
kleding vele overwinningen gaan volgen...

HC’03 kiest voor 
nieuw tenue!

Tekst en beeld: Erik Dreteler
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Het wordt een bijzondere decembermaand voor het bak-

kersechtpaar Leo (51) en Anke (51) Ebbers. Vorig jaar rond 

deze tijd stond Leo nog in alle vroegte zijn complete assorti-

ment zelf te bakken om de winkels in Hummelo, Zutphen en 

Doetinchem te bevoorraden. Een ernstige ooginfectie maakte 

daar rond oud en nieuw echter abrupt een einde aan. Hij ver-

bleef drie weken in het ziekenhuis en verloor het zicht aan zijn 

rechteroog. Die gebeurtenis had niet alleen een grote impact 

op zijn privéleven maar natuurlijk ook op zijn werk. Tijdens zijn 

ziekenhuisopname kreeg het echtpaar van alle kanten hulp 

om de bakkerij draaiende te houden. Een gebaar waar ze de 

betrokkenen nog steeds dankbaar voor zijn. Een deel van het 

assortiment, de standaardproducten zoals witbrood, volkoren- 

en tarwebrood, werd in die periode elders ingekocht. En dat 

bleek voor het gezin Ebbers ook na Leo’s thuiskomst de ma-

nier om hun bakkerij te kunnen voortzetten. Sindsdien begint 

zijn werkdag niet langer om half een ’s nachts, maar begint 

December is de maand van marsepein, speculaas, banketletters en kerststollen. Een drukke 

maand voor bakkers. Hoe beleeft Leo Ebbers, de enige zelfstandige, warme bakker in onze 

gemeenschap, deze maand?

De hele familie wordt ingeschakeld

•	 500	gram	meel	
•	 250	gram	suiker																																																																																																															
•	 250	gram	boter	of	margarine																																																																																																
•	 2	eieren																																																																																																																								
•	 1	pakje	vanillesuiker					
•	 rasp	van	1	onbehandelde	citroenschil						

hij ‘pas’ om vier uur. Alleen zijn specialiteiten en de niet-stan-
daard producten bakt hij nu nog zelf. Alles zonder toevoeging 
van kleur- en smaakstoffen, de zogenaamde E-nummers. Het 
gewone assortiment brood koopt hij van een collega warme 
bakker, die aan dezelfde kwaliteitseisen voldoet die hij ook zelf 
heeft. Daarnaast werd besloten de winkel in Doetinchem af te 
stoten om zich meer te kunnen richten op de vestigingen in 
Hummelo en Zutphen. 
Een bijzondere maand dus, maar niet minder druk want ze 
hebben volop nieuwe producten en specialiteiten bedacht. 
Zoals bijvoorbeeld een weckfles gevuld met kant-en-klare 

ingrediënten voor het zelf bakken van chocoladezandkoekjes. 

Leuk om cadeau te doen aan de thuisbakkers. Of de speltstol. 

Leo: ‘Er is tegenwoordig zoveel vraag naar spelt en andere spe-

ciale tarwesoorten, dat ik daar ook in de decembermaand op  

wil inspringen door een speltstol aan te bieden’. Al jaren levert 

de bakkerij ook oliebollen en appelbeignets aan verenigingen 

Decemberdrukte bij 

Bakkerij Leo Ebbers

Tekst: Ceciel Bremer

Foto’s: Harold Pelgrom
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Bakkerij Ebbers is dit jaar alweer vijftien jaar gevestigd aan de 

Dorpsstraat in Hummelo en inmiddels een begrip in de regio. 

Leo en Anke Ebbers begonnen in 1986 hun eigen bakkerij in de 

binnenstad van Zutphen. Daar werden ook hun vijf kinderen 

geboren. Het gezin was altijd al sterk gericht op Doetinchem en 

toen de overname van de bakkerij in Hummelo zich aanbood, 

grepen Leo en Anke die kans met beide handen aan en gingen 

daar ook wonen. Dichter bij Doetinchem en qua woonomge-

ving aantrekkelijker voor de kinderen. De vestiging in Zutphen 

werd aangehouden en in 2000 openden ze ook een verkoop-

punt in Doetinchem. De laatste is inmiddels afgestoten.  

Recept voor kerstkoekjes
Haal de geur en smaak van Kerstmis alvast in huis en bak zelf 

heerlijke kerstkoekjes. Dit recept is heel gemakkelijk en door de 

toevoeging van extra ingrediënten kun je eindeloos variëren.                        

                                                              

Wat heb je nodig?

•	 500	gram	meel	
•	 250	gram	suiker																																																																																																															
•	 250	gram	boter	of	margarine																																																																																																
•	 2	eieren																																																																																																																								
•	 1	pakje	vanillesuiker					
•	 rasp	van	1	onbehandelde	citroenschil						
                                                           

En dan…?

Verwarm de oven voor op 175 °C en leg bakpapier op het bak-

blik of vet het bakblik in met boter. 

Doe alle ingrediënten in een kom en meng en kneed dit goed. 

Maak van het deeg een rol van ongeveer 5 cm doorsnede en 

snijd ze in plakken van ongeveer 1 cm dikte. Steek er vervolgens 

sterretjes, kerstboompjes of poppetjes uit. Prik er een gaatje in 

als je het figuurtje straks in de kerstboom wilt hangen. Leg de 
figuurtjes op het bakblik en bak ze in de oven in 15 tot 20 minu-
ten af. Daarna kun je ze eventueel nog afwerken met glazuur.  

Variatietips 

Roer wat Nutella door het deeg. Dat geeft een heerlijke chocola-
desmaak aan de koekjes. 
Of voeg gemalen hazelnoten of amandelen toe aan een deel 
van het deeg.

Veel bakplezier en laat het je smaken!
Leo en Anke Ebbers

en stichtingen die rond de feestdagen de deuren langs gaan 

of de lekkernijen elders aanbieden om de clubkas te spekken. 

Dochter Arianne  (28) is weliswaar het hele jaar door part-

time in de winkel werkzaam, maar om aan deze grote vraag 

te voldoen springt de hele familie Ebbers – zoon, dochters en 

schoonzoons – bij om alles tijdig klaar te hebben. Zo maken 

ze samen tussen kerst en oud en nieuw veel extra en gezellige 

uren. Anke: ‘Als we op oudejaarsdag de winkel sluiten, laten 

we na zo’n drukke periode lekker de boel de boel en spreken 

we een paar dagen later samen af voor de grote schoonmaak.‘  

Al het brood, ook de kerststollen, wordt dagelijks vers gebakken 

dus een lange voorbereiding voor de decembermaand is niet 

nodig. Banket vraagt doorgaans een langere bereidingstijd, 

maar Leo en Anke merken dat de vraag daarnaar terugloopt. 

Anke: ‘Of het door de recessie komt of dat mensen meer zelf 

gaan bakken, weet ik niet zeker, maar de vraag naar gebak of 

zoals in deze maand marsepein en chocoladeletters neemt af. 

Dat is ook de reden dat we nu een kleiner assortiment banket 

aanbieden.’ De lokale specialiteiten boerentroef en hummel-

koek blijven echter onveranderd toppers. Daarvoor komt men 

zelfs van buiten de regio naar Hummelo. 

63De Hessencombinatie | december 2013



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 uur

eandgarden.nl

Dorpsstraat 30  |  6999 AD  Hummelo  |  T  0314 - 74 50 40

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

www.homesweethomeandgarden.nl

GOED VERZORGD OP REIS… 

JE WEET IMMERS MAAR NOOIT !
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Samenstelling: Josée Postmaa

Foto’s: ontwerptekening Joep Koenders, Marita van 

Haarlem, Joep Hopstaken, impresariaat Lavinia Meijer VARIA

Multi Functionele Accommodatie 

is opgeleverd
‘De huiskamer van onze plaatselijke samenleving’
De Multi Functionele Accommodatie (MFA) op Sportpark ’t 

Doornslag is onlangs door de aannemer opgeleverd. Nu kan 

gestart worden met de inrichting en het proefdraaien. De wer-

kelijke ingebruikneming van het gebouw vindt naar verwach-

ting begin februari 2014 plaats, nadat ook de verharding rond 

het gebouw gereed is. Naast de clubhuisfunctie voor hoofdge-

bruiker HC’03, zal het gebouw volgend jaar ook beschikbaar 

zijn voor andere verenigingen, organisaties, etc.

De officiële opening zal op een later moment plaatsvinden. 

Het jubileumjaar van HC’03 krijgt daarmee een heel feestelijk 

en gedenkwaardig slot. 

Via de website www.dorpshuisachterdrempt.nl kunt u op de 

hoogte blijven van planning en vorderingen. De naam van 

de website is een voorlopige werknaam totdat de definitieve 

naam van de MFA bekend is. De ontwikkelingen zijn ook te 

volgen op https://twitter.com/daarwiljezijn.

Vrijdag 13 december: kerstmarkt 

Hoog-Keppel 
Kleinschalig, sfeervol en met veel eigengemaakte artikelen
Ook dit jaar organiseert KeppelCultuur van 18.30-21.00 uur weer een kerstmarkt op de Van Panhuysbrink en een optreden in de 

dorpskerk. Deze markt, waar de Keppelaren elkaar tegen het einde van het jaar graag nog even treffen, kenmerkt zich door sfeer 

en gezelligheid. Een grote boom met verlichting en ster siert al sinds een week het plein.

Glühwein, erwtensoep en leuke kerstspulletjes zijn verkrijgbaar bij de twee kramen van KeppelCultuur. Bij andere kramen is 

mooie kerstdecoratie te vinden. Hobbycentrum ’t Kerkje is vertegenwoordigd met o.a. vogelvoederhuisjes en houten speel-

goed, en Henny en Erna Dokter bieden in hun kraam appeltaart en keramiek. Voor warme chocolademelk, broodjes, warme 

worst en zelfgemaakte kaarten kunt u terecht bij de kraam van obs De Bongerd. De dorpsschool is dit jaar extra betrokken bij de 

feestelijkheid. Na het gezamenlijke kerstdiner vertrekken de leerlingen om circa 18.15 uur in lampionoptocht vanuit de school 

richting de Van Panhuysbrink, om daar met hun ouders de avond nog gezellig te kunnen afsluiten.

Een muzikaal optreden ontbreekt ook dit jaar niet. Van 19.30 tot 20.30 uur verzorgen  de vocalgroepen PITS en VPS KeK een 

sfeervol optreden in de dorpskerk.
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v.d.

voor al uw schilderwerk

Drempt
06-52007080
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A a l d e r i n k

Wij stoff eren al uw meubelen: modern, klassiek en antiek. Ruime keuze in 
meubelstoff en, waaronder JAB, Chivasso en Ploeg. 

Ook voor nieuw binnenwerk.

Al meer dan 

25 jaar 

ervaring!

Jan en Diny Aalderink | Lichtenvoordseweg 5
7051 GN | VARSSEVELD | 0315 - 242500

Wenst u prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!
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Hummelo 13 en 14 

december: 
de Dorpsstraat in kerstsfeer 
De traditionele kerstmarkt in Hummelo bood altijd een 

bekend plaatje. Bij de ingang van de kerk stond een aantal 

kramen waar kerststukjes, adventskransen, koffie, wafels en 

glühwein verkrijgbaar waren en ook het karakteristieke geluid 

van de midwinterhoorn ontbrak niet. Dit jaar hebben de 

stichting Vrienden van de Hummelose Kerk en de plaatselijke 

ondernemers de handen ineengeslagen en belooft het een 

aantrekkelijk evenement te worden. Groter en veelzijdiger van 

opzet. 

De gewilde adventskransen en ander kerstbloemwerk, een uit-

gebreid aanbod aan kerst- en woondecoratie, ze zijn er te kust 

en te keur. Voor kinderen is er een leuke activiteit. En uiteraard 

zal het aan streekproducten en aan lekkernijen en dranken die 

zo karakteristiek zijn voor december niet ontbreken. 

Met Vive la France, afgelopen zomer, heeft Hummelo van zich 

doen spreken en heeft het zich bij liefhebbers van brocante 

op de kaart gezet. Onder de kastanjebomen bij De Gouden 

Karper zullen zich opnieuw een aantal standhouders presente-

ren. Nu met een bijzonder aanbod in kerstsfeer. 

Naast deze markt op vrijdag van 13.00-20.00 uur en op zater-

dag van 10.00-16.00 uur zijn er ook binnenshuis leuke activi-

teiten. Vrijdagavond vanaf 20.00 uur Kerstcafé met karaoke bij 

FF naar Steef en een kerstconcert in Engelse stijl op zaterdag-

avond in de kerk van Hummelo.

Voor dit concert, ‘A Festival of Lessons and Carols’, is het Roder 

Jongenskoor te gast. Het belooft een sfeervol optreden te 

worden, heel passend in deze tijd van het jaar.

Voor nadere informatie over dit gezellige evenement kunt u 

terecht op: www.hummelo.nl.

Nieuwjaarsconcert Hummelo viert eerste lustrum
Optreden harpiste Lavinia Meijer in de dorpskerk

Vijf jaar geleden besloten Paul Bloem en Henk van Weeghel 

(inwoners van Hummelo) en Johannes Arets (Hoog-Keppel) het 

jaarlijkse nieuwjaarsconcert in de dorpskerk van Hummelo nieuw 

leven in te blazen. Het bleek direct al een schot in de roos te zijn: 

alle kaarten uitverkocht, een enthousiast publiek en na afloop een 

gezellige afsluiting met champagne en oliebollen in De Gouden 

Karper. De afgelopen vijf jaar bleef het een ijzersterk en succesvol 

concept. De musici van naam die men naar Hummelo weet te 

halen, de intimiteit en akoestiek  van de kerk en de sfeer van het 

aansprekende evenement dragen bij aan de hoge kwaliteit. De 

grote groep van trouwe bezoekers, ook van ver buiten Hummelo, 

kijken dan ook uit naar de viering van het eerste lustrum.  Het Trio 

Fluvio, de pianiste Klara Wurtz, het strijkkwartet Matangi, en de 

celliste Timora Rosler samen met pianist Hans Eijsackers waren 

de toppers van de afgelopen jaren. Nu kondigt het organiserend 

drietal met gepaste trots aan dat op 1 januari de harpiste Lavinia 

Meijer in Hummelo zal optreden. Dit jaar dus prachtige, sfeer-

volle harpmuziek door een vertolkster van wereldformaat. Voor 

muziekliefhebbers is zij zeker geen onbekende. Voor anderen is 

het de moeite waard op internet te kijken en te luisteren naar de 

muzikale prestaties van deze jonge, Nederlandse harpiste.

Het concert in de dorpskerk van Hummelo op woensdag 1 januari 

2014 begint om 15.30 uur.

Nieuwsgierig geworden? 

Ga dan naar: www.nieuwjaarsconcerthummelo.nl. Daar is 

alle nadere informatie te vinden en via deze website zijn 

ook kaarten te bestellen.
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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

    

                                                                                   

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
‘Feestje aan de IJssel’

Heeft u iets te vieren? 

Wij bieden gevarieerde programma’s voor kleine en grotere gezelschappen op een unieke locatie.
Of het nu gaat om een receptie, diner of buffet.

Uiteraard kunt u bij ons ook terecht voor een gezellig diner met een prachtig uitzicht over de uiterwaarden en Veluwezoom
Wij laten de historie herleven door traditionele producten op een eigentijdse wijze te gebruiken.

Ook tijdens de feestdagen staan wij voor u klaar:
1e en 2e kerstdag live cooking buffet (all inclusive € 49,50 p.p.)

  Nieuwjaardag stampottenbuffet met Oudhollandse desserts en live muziek (€ 22,50 p.p.)  

UITNODIGING 
PLAFONDSHOW

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting • Wanden

•  Schone montage in één dag.
•  Zonder hakken en breken.
•  De meubels kunnen  

blijven staan.

•  Voor elke interieurstijl.
•  Verlichting naar wens.
•  Uit één geheel  

op maat gemaakt.

PLAFONDSHOW

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting • Wanden

•  Schone montage in één dag.
•  Zonder hakken en breken.
•  De meubels kunnen  

blijven staan.

•  Voor elke interieurstijl.
•  Verlichting naar wens.
•  Uit één geheel  

op maat gemaakt.

Plameco Achterhoek, Showroom Slaapspecialist Drempt
Rijksweg 20, 6996 AC Drempt, 0575 - 463172 

www.detimmerije.nl

 

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting • Wanden

•  Schone montage in één dag.
•  Zonder hakken en breken.
•  De meubels kunnen  

blijven staan.

•  Voor elke interieurstijl.
•  Verlichting naar wens.
•  Uit één geheel  

op maat gemaakt.

Bezoek vrijdag 13 (09.00 tot 21.00 uur)
en zaterdag 14 december

(09.00 tot 17.00 uur) onze showroom of bel
voor een afspraak bij u thuis.

Gezien bij:
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Samenstelling: 

Josée Postmaa

Activiteitenkalender Drempt, 
Hummelo en Keppel t/m mei 2014

Aanvullingen en wijzigingen kunnen worden doorgegeven via het e-mailadres watisertedoenindhk@gmail.com.  

Voor het maartnummer van De Hessencombinatie kan dit tot uiterlijk 8 februari 2014

december 2013

do 12 Kerstmiddag Dameskrans Hummelo, dorpshuis De Ruimte,

 14.00-16.00 uur

 Bridgeclub De Harten Koning, Dorpshuis Drempt, 19.30 uur

 Hummelo en Oranje, jaarvergadering, De Gouden Karper,  

 20.00 uur

vr 13 Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Olden-

 keppel en Hummelo, Kerkhuis Hoog-Keppel, 10.00-12.00 uur

 Kerst in Hummelo, de traditionele kerstmarkt in een nieuw  

 jasje. In en rondom de kerk en onder de bomen, 

 13.00-20.00 uur 

 Club 60+, kerstmiddag m.m.v. koperblazers en   

 toneelvereniging De Oppeppers, FF naar Steef, 14.00 uur 

 Kerstworkshop bloemsierkunst, ‘t Heekenbroek, 

 Achter-Drempt, 19.00-22.00 uur

 Muziekvereniging De Eendracht, huis-aan-huisverkoop van

 oliebollen in de kern van Hummelo, vanaf 18.00 uur

 Kerstmarkt, georganiseerd door KeppelCultuur, Van   

 Panhuysbrink Hoog-Keppel, 18.30-21.00 uur

 Optreden van de vocalgroepen Pits en VPS KeK in de   

 dorpskerk Hoog-Keppel, 19.30 uur

 Vesper in de St. Joriskerk te Voor-Drempt, 19.30-20.00 uur

 Kerstcafé met karaoke in Café-Zaal FF naar Steef, 20.00 uur

za 14 Muziekvereniging De Eendracht, huis-aan-huisverkoop van

 oliebollen in het buitengebied van Hummelo, vanaf 9.00 uur

 Vervolg Kerstmarkt Hummelo, rond de dorpskerk, 10.00- 

 16.00 uur

 A festival of lessons and carols, kerstconcert door het Roder

 Jongenskoor, Dorpskerk Hummelo, 19.30 uur

zo 15 Stichting Welzijn, met de KunstBus naar het theaterconcert  

 van het Russisch Don Kosaken Chor, Amphion in   

 Doetinchem, 14.00 uur

 Rondleiding en wijnproeverij ‘t Heekenbroek, Achter-  

 Drempt, 15.00-17.00 uur

 Kerstsamenzang m.m.v. de Dremptse zangkoren en muziek-

 vereniging Olden-Keppel, St. Joriskerk, Voor-Drempt, 

 20.00 uur

ma 16 Kerstviering Vrouwengroep Drempt, in de pastoriezaal te

 Voor-Drempt, 17.45 uur

wo 18 Afscheid Meta Schoenmaker, leerkracht obs De Bongerd,  

 receptie 19.30-21.30 uur

do 19 Ochtendbridge Hummelo, FF naar Steef, vanaf 9.00 uur

 Vrouwen van Nu, kerstviering, zaal De Gouden Karper, 

 19.45 uur

 Kerstavond HC’03, kantine sportpark ’t Doornslag, Achter- 

 Drempt, 20.30 uur

vr 20 Vesper in de St. Joriskerk te Voor-Drempt, 19.30-20.00 uur

ma 23 en di 24 (onder voorbehoud)

 Zaalvoetbaltoernooi voor de HC’03-jeugd, Hessenhal Hoog- 

 Keppel, beide dagen vanaf 9.00 uur

di 24 Kinderkerstviering Prot. Gem. Drempt en Oldenkeppel, 

 St. Joriskerk te Voor-Drempt, 19.00 uur

 Kerstavonddienst Protestantse kerk Hummelo, 21.30 uur

 Kerstavondviering Prot. Gem. Drempt en Oldenkeppel, 

 Petrus en Pauluskerk te Hoog-Keppel, 22.00 uur

wo 25 Samenzang en aansluitend Kerstfeest, Protestantse kerk  

 Hummelo, 9.45 uur

 Kerstfeest Prot. Gem. Drempt en Oldenkeppel, 

 Petrus en Pauluskerk te Hoog-Keppel, 10.00 uur

vr 27 Koffi  e/theemorgen, zaaltje naast de H. Willibrordkerk in  

 Achter- Drempt, 10.00-11.30 uur 

za 28 en ma 30

 Schietfestijn georganiseerd door BBS (Biljarten Bij Steef ),  

 20.00 uur

di 31 Het traditionele carbidschieten, Greff elinkallee in Hummelo, 

 startschot om 10.00 uur

 Potbiljarten, FF naar Steef, vanaf 14.00 uur

 Oudejaarsdienst, gedachtenis overledenen, Protestantse kerk 

 Hummelo, m.m.v. koperblazers De Eendracht, 19.30 uur

januari 2014

wo 1 1e lustrum van het Nieuwjaarsconcert in de dorpskerk 

 te Hummelo, optreden van harpiste Lavinia Meijer, 15.30 uur

do 2 Ochtendbridge Hummelo, FF naar Steef, vanaf 9.00 uur

zo 5 Nieuwjaarsquiz- en receptie HC’03, kantine sportpark 

 ’t Doornslag, Achter-Drempt, 13.30 uur

di 7 Nieuwjaarsbijeenkomst Vrouwen van Nu, met lezing over 

 poëziealbums vroeger en nu, FF naar Steef, 14.00 uur

wo 8 Scholenmarkt voortgezet onderwijs voor leerlingen groep  

 7/8 en ouders, Kulturhus in Voor-Drempt, 19.30-20.45 uur

do 9  Bridgeclub De Harten Koning, Dorpshuis Drempt, 19.30 uur

vr 10 Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel 

 en Hummelo, pastoriezaal Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

 ‘Silver Linings Playbook’, fi lmavond in dorpshuis/fi lmhuis

 De Ruimte, Hummelo, 20.30 uur

zo 12 Vervolg HC’03-klaverjascompetitie, kantine sportpark 

 ’t Doornslag, Achter-Drempt, 20.00 uur

 Freedance, stijldansavond voor dansparen, in het nieuwe  

 dorpshuis in Voor-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 Hummelo, FF naar Steef, vanaf 9.00 uur

vr 17 Bubbles & Bites, alleen voor dames, De Gouden Karper  

 Hummelo, aanvang 20.30 uur

wo 22 Jaarvergadering Vrouwen van Nu, gevolgd door optreden  

 Diva Dichtbij, De Gouden Karper, 19.45 uur

do 23 Offi  ciële opening van het Kulturhus in Voor-Drempt

 Bridgeclub De Harten Koning, Dorpshuis Drempt, 19.30 uur

vr 24 Jeugddarttoernooi HC’03 (onder voorbehoud), kantine  

 sportpark ’t Doornslag, Achter-Drempt, 19.00 uur

za 25 Darttoernooi senioren HC’03, kantine sportpark ’t Doornslag, 

 Achter-Drempt, 14.00 uur

 Theatershow The Heinoos in de dorpskerk te Hummelo, 

 20.30 uur

zo 26 Freedance, stijldansavond voor dansparen, Kulturhus in

 Voor-Drempt, 20.00 uur

ma 27 Jaarvergadering Vrouwengroep Drempt, gevolgd door  

 bingo, pastoriezaal te Voor-Drempt, 19.30 uur

do 30 Bridgeclub De Harten Koning, Dorpshuis Drempt, 19.30 uur

vr 31 Oranjecomité Drempt, lampionnenoptocht door Voor- 

 Drempt. Verzamelen om 18.45 uur bij het Kulturhus, vertrek  

 om 18.00 uur 

februari 2014

za 1 Soepactie muziekvereniging Olden-Keppel, huis aan huis in  

 Drempt, Keppel en Eldrik, tevens verkoop bij Kulturhus Voor- 

 Drempt, 10.00 uur

 Quick, quick slow, dansavond in De Gouden Karper,   

 Hummelo, vanaf 20.30 uur

zo 2 Vervolg HC’03-klaverjascompetitie, kantine sportpark ’t  

 Doornslag, Achter-Drempt, 20.00 uur

do 6 Ochtendbridge Hummelo, FF naar Steef, vanaf 9.00 uur

vr 7 ‘Beasts of the Southern Wild’, fi lmavond in dorpshuis/fi lmhuis

 De Ruimte, Hummelo, 20.30 uur

zo 9 Freedance, stijldansavond voor dansparen, in het nieuwe  

 dorpshuis in Voor-Drempt, 20.00 uur
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Activiteitenkalender vervolg

wo 12 Bijeenkomst Vrouwen van Nu, met presentatie over het

 veilig gebruik van internet en social media, FF naar Steef,  

 19.45 uur

do 13 Bridgeclub De Harten Koning, Dorpshuis Drempt, 19.30 uur

vr 14 Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt,   

 Oldenkeppel en Hummelo, Kerkhuis Hoog-Keppel, 10.00- 

 12.00 uur

 Bijeenkomst Club 60+, lezing De Groene Schuur uit   

 Groessen, FF naar Steef, 14.00 uur

zo 16 Optreden De Doesburgse Smartlappers, georganiseerd door  

 de Evenementencommissie Hummelo, De Gouden Karper,  

 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur

do 20 Ochtendbridge Hummelo, FF naar Steef, vanaf 9.00 uur

 Dameskrans Hummelo, jaarvergadering en IVN-klankbeeld

 over Drenthe, dorpshuis De Ruimte, 14.00-16.00 uur

vr 21 en za 22 

 Toneeluitvoering Zanglust met ‘Bajes Bonje’, Kulturhus

  Voor-Drempt, 20.00 uur

zo 23 Freedance, stijldansavond voor dansparen, in het nieuwe  

 dorpshuis in Voor-Drempt, 20.00 uur

ma 24 Vrouwengroep Drempt, lezing over het ontstaan en gebruik 

 van poëziealbums, pastoriezaal Voor-Drempt, 20.00 uur

do 27 Bridgeclub De Harten Koning, Dorpshuis Drempt, 19.30 uur

vr 28 Hapjesbuff et, huiskamer Stichting Welzijn te Hoog-Keppel, 

 17.30-20.00 uur

maart 2014

za 1     Hummelo en Oranje, Stratenquiz, FF naar Steef, 19.30 uur 

 Quick, quick slow, dansavond in De Gouden Karper,   

 Hummelo, vanaf 20.30 uur

zo 2 Vervolg HC’03-klaverjascompetitie, kantine sportpark ’t  

 Doornslag, Achter-Drempt, 20.00 uur

wo 5 Filmhuismiddag voor kinderen, dorpshuis De Ruimte,  

 Hummelo

do 6 Ochtendbridge Hummelo, FF naar Steef, vanaf 9.00 uur

vr 7 Whisky nosing & tasting, proeverij met Ronald Wuijster, 

 De Gouden Karper Hummelo, aanvang 20.00 uur

za 8 Viering Internationale Vrouwendag voor alle vrouwen van  

 Bronckhorst, Zaal Den Bremer in Toldijk, 13.30 uur

zo 9 Freedance, stijldansavond voor dansparen, in het nieuwe  

 dorpshuis in Voor-Drempt, 20.00 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 De Harten Koning, Dorpshuis Drempt, 19.30 uur

vr 14 Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt,

 Oldenkeppel en Hummelo, dorpshuis De Ruimte te   

 Hummelo, 10.00-12.00 uur

zo 16 Opentuindag bij De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

 Concert Mathilde Santing en het trio Peter Beets, De Gouden 

 Karper Hummelo, inloop vanaf 16.00 uur, aanvang 16.30 uur

wo 19     Gemeenteraadsverkiezingen

do 20 Ochtendbridge Hummelo, FF naar Steef, vanaf 9.00 uur

 Dameskrans Hummelo, ‘De andere Staring’, lezing door 

 dhr. B. Godtschalk uit Vorden, De Ruimte, 14.00 uur

vr 21     Start voorverkoop Mañana Mañana 2014

vr 21 en za 22 

 P.C. Dorpsstraat in Hummelo, vintage, modeshow en een  

 gezellige sfeer, te vinden in de Dorpskerk en De Ruimte  

zo 23 Opentuindag bij De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

 Freedance, stijldansavond voor dansparen, in het nieuwe  

 dorpshuis in Voor-Drempt, 20.00 uur

do 27 Bridgeclub De Harten Koning, Dorpshuis Drempt, 19.30 uur

vr 28 Stichting Welzijn, met de Kunstbus naar Anatevka in de 

 Hanzehof, Zutphen

zo 30 Opentuindag bij De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

ma 31 Vrouwengroep Drempt, lezing over pleegzorg, pastoriezaal 

 Voor-Drempt, 20.00 uur

april 2014

do 3 Ochtendbridge Hummelo, FF naar Steef, vanaf 9.00 uur

vr  4 en za 5

 Hummelo en Oranje, toneelavond, De Gouden Karper, 

 19.30 uur

zo 6 Opentuindag bij De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

 Slot HC’03-klaverjascompetitie, 

 kantine sportpark ’t Doornslag, Achter-Drempt, 20.00 uur

do 10 Bridgeclub De Harten Koning, Dorpshuis Drempt, 19.30 uur

vr 11 Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Olden- 

 keppel en Hummelo, pastoriezaal Voor-Drempt, 10.00-12.00 

za 12 Openluchtzwembad Hessenbad start van het zomerseizoen

 Opentuindag bij De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

 Plantenruilbeurs, Kerkstraat 3 in Voor-Drempt, 12.00-15.00

 Quick, quick slow, dansavond in De Gouden Karper,   

 Hummelo, vanaf 20.30 uur

zo 13 Opentuindag bij De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

 Freedance, stijldansavond voor dansparen, in het Kulturhus

 in Voor-Drempt, 20.00 uur

wo 16 Voetbaltoernooi groepen 5 t/m 8 van de basisscholen DHK,

 sportpark ‘t Doornslag, Achter-Drempt

 Jaarvergadering Dorpsraad Keppel-Eldrik, Café Spirit in 

 Hoog-Keppel, 20.00 uur

do 17 Ochtendbridge Hummelo, FF naar Steef, vanaf 9.00 uur

 Opening 15e editie Kunstwandelroute, landgoed Enghuizen  

 Hummelo

 Witte Avond (voetbalquiz), kantine sportpark ’t Doornslag, 

 Achter-Drempt, 21.00 uur

zo 20 Paasvuur in Hummelo

ma 21 Opentuindag bij De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

di 22 Dameskrans Hummelo, paasmaaltijd, dorpshuis De Ruimte, 

 17.00-19.00 uur 

do 24 Bridgeclub De Harten Koning, 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

za 26 Viering Koningsdag in Voor-Drempt, Hummelo en 

 Hoog-Keppel

 In Hummelo met Zeskamp op terrein Greff elinkallee, 

 11.00 uur 

zo 27 Kunstmarkt in het kader van de Kunstwandelroute, centrum  

 Hummelo, 11.00-17.00 uur

 Opentuindag bij De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

 Freedance, stijldansavond voor dansparen, in het Kulturhus

 in Voor-Drempt, 20.00 uur

ma 28 Vrouwengroep Drempt, bezoek aan museum ‘t Olde   

 Ambacht in Wehl, vertrek vanaf het Dorpshuis, 18.30 uur

mei 2014

za 3 Concert Zanglust, St. Joriskerk in Voor-Drempt, aanvang  

 20.00 uur

zo 4 Herdenking en kranslegging; 19.15 uur op de oorlogsgraven

  begraafplaats in Hummelo en 20.00 uur bij het 

 oorlogsmonument in Hoog-Keppel

wo 7 Kinder-crea-middag, dorpshuis De Ruimte, Hummelo

vr 9 Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt,   

 Oldenkeppel en Hummelo, Kerkhuis Hoog-Keppel, 10.00- 

 12.00 uur

 Hummelo en Oranje, klootschiettoernooi, 19.00 uur. Nadien

 Bevrijdingsbal, zaal FF naar Steef

za 10 Jaarlijkse bloemenactie gemengd zangkoor Zanglust, vanaf  

 9.30 uur

 Nacht van de wijngaard bij ‘t Heekenbroek, Achter-Drempt, 

 20.30-23.00 uur

wo 14     Verkiezing van het Europees Parlement

zo 18 Opentuindag bij De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

 Freedance, stijldansavond voor dansparen, in het Kulturhus

 in Voor-Drempt, 20.00 uur  
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40 jaar Auping Auronde
Tijdloos en duurzaam design
In 1973 verliet de eerste appelgroene Auronde de Auping fabriek. Dit tijdloze

bed, waarvan er ondertussen meer dan een miljoen zijn verkocht, is nog altijd

even succesvol! Aan het ontwerp is sinds de introductie dan ook weinig

veranderd; het tijdloze ontwerp met zijn herkenbare ‘oog’ en ronde vormen

is onveranderd gebleven. Wel zijn er door de jaren heen nieuwe kleuren,

accessoires en de nieuwste technieken aan dit bedmodel toegevoegd. Speciaal

voor dit jubileum gaan we nu terug in de tijd met (o.a.) de her-introductie van

de groene kleur uit 1973! Op www.auping.nl heeft u nu de mogelijkheid om

uw eigen Auronde samen te stellen of ga naar uw dichtstbijzijnde Auping dealer.

www.auping.nl

1973

2013

DremptDICHTERIJ
DAN U DENKT!

Apeldoorn
± 30 min

Arnhem
± 20 min

Doetinchem
± 10 min

Zutphen
± 20 min

- Gratis afvoer van oude matrassen en slaapkamermeubilais is mogelijk

- Gratis bezorging en montage door heel Nederland

- Gratis opslag voor latere levering

Gratis ruime parkeergelegenheid!
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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.


