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Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 was de 

opkomst in Bronckhorst 57 procent. Dat is niet zoveel. 

Daarom is het misschien goed met elkaar af te spreken 

bij de komende verkiezingen op woensdag 19 maart 

samen te gaan voor een hogere opkomst. Laten we in 

ieder geval in Drempt, Hummelo en Keppel streven 

naar 75 procent.

Het is een luxe te mogen stemmen, in rust en vrijheid. 

En op die manier te bepalen hoe we gemeentelijk 

willen worden bestuurd. Stemmen is weliswaar geen 

wettelijke plicht, maar toch wel een morele plicht. 

Als de animo om te gaan stemmen voor de Europese 

verkiezingen laag is omdat de kiezer letterlijk een 

grote afstand ervaart tot de Europese bestuurders, dan 

zouden we bij de gemeenteraadsverkiezingen juist 

een hele hoge opkomst mogen verwachten.

In dit nummer bieden we u een hulpmiddel bij uw 

stemkeuze. We hebben de zeven politieke partijen die 

in Bronckhorst meedoen een aantal actuele, lokale 

kwesties voorgelegd. De antwoorden hierop van 

iedere partij treft u aan in dit magazine. Niet alleen 

worden hiermee de standpunten van iedere partij over 

de betreff ende onderwerpen duidelijk. Ook is uit het 

geheel af te leiden welke bredere gedachtegang of 

ideologie aan de antwoorden ten grondslag ligt. 

En dat laatste is natuurlijk van belang bij het bepalen 

van uw keuze. In het lokale bestuur komen allerlei 

zaken aan de orde die u direct raken. Dan is het 

prettig te weten vanuit welke invalshoek uw partij of 

kandidaat hierop reageert. Mocht u desondanks geen 

keuze kunnen maken, maak dat dan kenbaar door 

blanco te stemmen. 

Ga in ieder geval stemmen op woensdag 19 maart en 

neem er even tijd voor.
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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

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! 

Advocatenkantoor Kloppenberg richt zich vooral op  

strafzaken en houdt zich verder bezig met arbeidsrecht, 

huurrecht, personen- en familierecht, erfrecht. 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
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Bepaal hier wie uw stem krijgt

Op 19 maart kiezen we een nieuwe gemeenteraad voor Bronckhorst. De zeven politieke partijen 

die in onze gemeente meedoen aan deze verkiezingen geven met hun antwoorden op dertien 

vragen een inkijkje in hun standpunten.

Hoe bepaal je waarop je stemt? Op welke partij en op wie? Je 

kunt je keuze maken door partijprogramma’s naast elkaar te 

leggen en te bekijken of er standpunten en plannen zijn die 

overeenkomen met je uitgangspunten en verwachtingen. Of 

je kiest gewoon hetzelfde als de vorige keer dat er gemeen-

teraadsverkiezingen waren. Misschien wel op dezelfde partij 

als je deed bij andere verkiezingen. En om het eenvoudig te 

houden op de bovenste kandidaat van de lijst of anders in 

ieder geval de eerste vrouw. Dat is gemakkelijk, maar je moet 

je afvragen of je daarmee als stemmer voldoende recht doet 

aan je eigen inzichten en opvattingen. 

Anders dan bij landelijke of Europese verkiezingen gaat het bij 

de gemeenteraadsverkiezingen om zaken die je als bewoner 

direct raken, om wat partijen aangeven daaraan te willen gaan 

doen en waarin dat de afgelopen raadsperiode heeft geresul-

teerd.

Samenstelling: Richard Kok en Leo Tholhuijsen

Foto’s:  Hans van Kampen en Rinus G.M. Rabeling

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

De Hessencombinatie heeft aan de zeven politieke partijen 

die meedoen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen 

dertien vragen gesteld, voor het merendeel meerkeuzevragen. 

De zeven partijen hebben de vragen beantwoord door het 

voor hen meest passende antwoord aan te kruisen en op dat 

antwoord een toelichting te geven. D66 meldt bij geen van de 

vragen een keuze te hebben willen maken voor A, B (of C), en 

het antwoord liever te omschrijven dan een keuze te maken 

waar men niet volledig achter kan staan.

Bekijk de vragen, bekijk de beantwoording. Het maakt duide-

lijk wat de standpunten over concrete punten zijn. Zeker zo 

interessant is dat de partijen via het hele pakket van antwoor-

den en toelichting inzicht geven in hun drijfveren en denkwij-

zen. Mogelijk helpt dit alles om te bepalen naar wie uw stem 

gaat.
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GBB: antwoord A 
Uiteraard kun je hier geen groot centrumplan mee uitvoeren, 

maar dit is ook niet de insteek. Veel geld in stenen stoppen 

zoals in Vorden en Hengelo is gebeurd, is niet passend in de 

huidige tijd. Inwoners zitten niet te wachten op meer belastin-

gen om dit dekkend te krijgen. 

GroenLinks: in beginsel antwoord A

Vanaf het begin was duidelijk dat er een budget van € 250.000 

beschikbaar was voor de herinrichting van de Dorpsstraat. 

Hiermee kan een goede start gemaakt worden. Het is wense-

lijk dat de te nemen maatregelen in overleg met de Belangen-

groep vastgesteld worden. Indien het lukt om andere fondsen 

aan te boren is dat prima. Het is in deze tijden van bezuinigin-

gen, niet mogelijk om er vanuit de gemeente meer geld in te 

steken.

PvdA: antwoord A

Overigens is er naast 250.000 gemeentegeld nog 100.000 pro-

vinciaal herinrichtingsgeld toegezegd, dus voor totaal 350.000 

is er al een mooie eerste stap te realiseren.

SGP/ChristenUnie: antwoord A 

Het bedrag is in eerste instantie groot genoeg. Extra benodig-

de investeringen op inhoud en noodzakelijkheid beoordelen.

VVD: geen keuze gemaakt 
Hier kunnen we niet kiezen tussen A en B, want het genoemde 

bedrag klopt niet. Het is € 350.000 dus 40% meer. Overigens 

kun je nooit vooraf zeggen dat een gereserveerd bedrag 

‘genoeg’ is. Er wordt met een ‘belangengroep’ een wensenplan 

gemaakt, waar geschatte budgetten aan gekoppeld worden. 

In dit geval is er een reservering van € 350.000. Daar kan veel 

voor gedaan worden. 

1. Kern Hummelo

Vanuit de gemeente is een bedrag van € 250.000 

gereserveerd voor de herinrichting van de kern van 

Hummelo, de zogenoemde ‘huiskamer van Hummelo’.

Wat vindt u van dat bedrag?

 

A.  Groot genoeg. Van dat geld kun je het centrum van  

Hummelo een fl inke opknapbeurt geven. Hummelo is al 

mooi; door € 250.000 slim in te zetten kun je er een mooi 

en leefbaar centrum van maken.

B.  Het is hooguit een begin om daar wat blijvend moois van 

te maken. € 250.000 is veel te weinig om echt wat te doen. 

Zonder aanvullende fondsen liever niet beginnen.

CDA: antwoord B 

Maar wel beginnen!! Het budget is niet voldoende om de ge-

hele herinrichting van de kern Hummelo uit te betalen. Het is 

belangrijk om naar aanvullende middelen te zoeken. Met het 

beschikbare budget van de gemeente en de provincie zal een 

gedeelte ingericht kunnen worden. Met DBO (dorpsbelangen-

organisatie, red.) dient de uitwerking opgepakt te worden. Het 

CDA zal zich inzetten om het resterende gedeelte uitgevoerd 

te krijgen.

D66: geen keuze gemaakt

Voor € 250.000 kan een mooi begin worden gemaakt, zeker 

wanneer aangenomen wordt dat niet alles in één keer hoeft 

te gebeuren. De belangrijkste maatstaaf om te beginnen ligt 

in de draagkracht die het project heeft onder de inwoners van 

Hummelo en in de ruimte die de initiatiefnemers krijgen van 

de gemeente.

Vragen, antwoorden en de toelichting die werd gegeven

De Hessencombinatie | maart 2014 7
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Mochten er in de verdere toekomst aanvullingen nodig geacht 

worden, wederom op basis van een plan, dan zal daar door de 

VVD  altijd serieus naar gekeken worden en binnen de moge-

lijkheden eventueel gehonoreerd.

2. Verkeersdrempels

De gemeente Bronckhorst heeft te veel verkeersdrempels. 

Weg ermee en daartegenover intensief op snelheid 

controleren. 

A.  Mee eens, laat Bronckhorst als voorloper het experiment 

maar eens aangaan.  

B.  Mee oneens, de verkeersdrempels dragen belangrijk bij 

aan de verkeersveiligheid. Houden dus.

CDA: antwoord A 

CDA Bronckhorst is van mening dat met nadruk gekeken moet 

worden naar andere verkeersremmende maatregelen dan die  

vervelende drempels. Het CDA heeft bij de behandeling van 

dit onderwerp ook een motie ingediend met deze strekking. 

Naast snelheidscontrole ook kijken naar andere mogelijkheden.

D66: geen keuze gemaakt

Volgens D66 moet je geen oude schoenen weggooien voordat 

je nieuwe hebt. Dat wil zeggen: eerst experimenteren met 

andere snelheidsremmende maatregelen, dan naar aanleiding 

van het resultaat kijken wat het meest eff ectief is. Vervolgens 

ineff ectieve drempels eventueel verwijderen.

GBB: antwoord A 

Teveel drempels ja, meer controles is echter ook niet de oplos-

sing. De gemeente zou bij periodieke herinrichtingen meer 

naar andere verkeersremmende maatregelen moeten kijken. 

Drempels zouden dan een laatste middel moeten zijn om het 

verkeer te remmen. Veiligheid staat altijd voorop.

GroenLinks: antwoord B

GroenLinks heeft verkeersveiligheid hoog in het vaandel 

staan. Verkeersdrempels helpen daarbij. Overigens geldt 

daar ook bij dat uiteindelijk het gedrag van automobilisten 

bepalend is. Het kost veel moeite om automobilisten aan de 

snelheid te laten houden. Het idee dat in plaats van verkeers-

drempels meer gecontroleerd zou moeten worden op snel-

heid is een illusie: we vragen al veel van de politie-inzet. Meer 

snelheidscontroles heeft niet onze grootste prioriteit.

PvdA: antwoord B 
Als je de snelheid aanpast zijn de drempels goed te nemen.

SGP/ChristenUnie: antwoord A 

Het plaatsen van verkeersdrempels in woonwijken, bij scholen 

en zorgvoorzieningen is aan te bevelen voor de verkeersveilig-

heid van automobilist en burger! In het buitengebied is dat

lang niet altijd aan de orde en hindert het met regelmaat het 

reguliere en met name ook het landbouwverkeer.

VVD: antwoord A 

Drempels kunnen bijdragen aan de verkeersveiligheid, maar 

zijn ook vaak hinderlijk voor een vlotte doorstroming van 

het verkeer. Dat geldt voor politie, brandweer, ziekenwa-

gens, vrachtwagens en agrarisch verkeer en minder voor 

personenauto’s. Voor de bewoners dicht bij een drempel is er  

geluidsoverlast. Er zal nog eens goed naar de  drempels ge-

keken moeten worden. Bij regulier noodzakelijk toekomstige  

wegonderhoud kunnen de overbodige drempels eventueel 

verwijderd worden voor veel minder kosten.

3. Dorpsraden 

Wat vindt u van de dorpsraden, zoals die nu functioneren? 

 

A.  Ze leveren een bijdrage aan het goed functioneren van de 

democratie in de gemeente. 

B.  Foute instellingen, ze leveren op dit niveau een schijn-

democratie. Ambtenaren en politieke partijen kunnen 

inventariseren wat in de verschillende kernen leeft.

C.  Baat het niet, het schaadt ook niet. Laat de kernen die dat 

willen er maar een overeind houden.

CDA: antwoord A

DBO’s kunnen voor de gemeente een belangrijke rol vervullen. 

De gemeente Bronckhorst is groot. Door de mening van bur-

gers te bundelen via een DBO kan voor beide een meerwaar-

de ontstaan. DBO is een gesprekspartner voor de gemeente 

en de gemeente kan via hen draagvlak creëren. CDA hecht 

veel waarde aan de inbreng en rol van de DBO’s.

D66: geen keuze gemaakt

Dorpsraden geven de kernen een duidelijke stem. Door goede 

contacten zijn dorpsraden én gemeente beter en sneller geïn-

formeerd over essentiële zaken binnen een kern.

GBB: antwoord A 

Dorpsraden kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het 

besluitvormingsproces binnen de gemeente. Ze vertegen-

woordigen niet alle inwoners, maar worden als collectief als 

zeer belangrijke stem beschouwd.

GroenLinks: antwoord A

Dorpsraden en andere belangengroepen zijn voor de 

gemeente belangrijke organen die de voelhorens zijn voor 

wat er leeft in de verschillende dorpen en kernen. Zij geven 

vingerwijzingen voor waar de gemeente op in kan spelen. 

Het gaat daarbij niet om het feit of zij democratisch gekozen 

zijn, wel is belangrijk dat duidelijk moet zijn of er draagvlak 

bestaat voor de belangengroep resp. dat zij aantonen dat 

er regelmatig overleg plaatsvindt met de bewoners die zij 

vertegenwoordigen. GroenLinks is er voor om jaarlijks budget-

ten ter beschikking te stellen voor het uitvoeren van kleine 

maatregelen.

PvdA: antwoord A

Maar de politiek moet ook oor hebben voor mensen/groepen 

inwoners die niet vertegenwoordigd worden door de dorps-

raden.

SGP/ChristenUnie: antwoord C

Dorpsraden zijn goed om het algemeen belang van de kern te 

dienen.

De Hessencombinatie | maart 2014 9
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Samen
Leven in 

verkiezingsprogramma – www.cdabronckhorst.nl

U kunt kiezen uit 32 kandidaten.

De lijsttrekker en de kandidaten uit het gebied Drempt, Hummelo en Keppel zijn:

Dirk Jan

Huntelaar

Anouk 

Bergsma-

Hartog

Wilko 

Pelgrom

Mies 

van Zadelhoff-

Jolink

Bennie 

Hakvoort

Henk 

Maalderink

Stem 19 maart op 
CDA Bronckhorst



VVD: antwoord A

Dorpsraden, mits goed georganiseerd en integer handelend, 

kunnen  in groter wordende gemeenten een zeer belangrijke 

aanvulling zijn om de informatie, waarop democratische  

beslissingen worden genomen, zo compleet te maken en 

ook het achterliggende gevoel concreet te maken.  Zelfs het 

fungeren als een zekere ‘drukgroep’ is een democratisch recht, 

dat door de VVD vanzelfsprekend wordt erkend.

4. Snel internet 

Voor de leefbaarheid van het buitengebied, ook in de 

toekomst, is snel internet via glasvezelkabel noodzakelijk. 

 

A.  De gemeente moet een belangrijke aanjaagrol spelen in 

de realisatie van snel internet in het buitengebied. 

B.  De gemeente moet, behalve aanjager zijn, ook geld 

beschikbaar stellen om snel internet in het buitengebied 

te realiseren.

C.  Internet is iets wat aan de markt overgelaten moet 

worden.

CDA: antwoord A 

Tot op heden heeft de markt glasvezel in de kernen 

aangelegd. De gemeente speelde daarin geen rol. Ten aanzien 

van het buitengebied moet de gemeente minimaal de aanleg 

van glasvezel aanjagen. Of er geld van de gemeente nodig is, 

weten wij nog niet. Het is voor het CDA wel bespreekbaar. Wij 

wachten op de verdere uitwerking

D66: geen keuze gemaakt

De gemeente moet aanjager zijn in de ontwikkeling van snelle 

en moderne internetverbindingen in het buitengebied. 

GBB: antwoord B

Snel internet is zeer belangrijk voor ondernemers in het bui-

tengebied, op industrieterreinen en in kleine kernen.

Ontbreekt dit, dan loopt de concurrentiepositie, en daarmee 

de werkgelegenheid binnen onze gemeente, de komende 

jaren steeds meer gevaar.

GroenLinks:  antwoord A

In het verleden is de keuze gemaakt om de rendabele ge-

bieden (de wat grotere kernen binnen de gemeente) door 

marktpartijen te laten voorzien van glasvezel. Daar hoefde de 

gemeente niet aan te pas te komen. Daar kon aan verdiend 

worden. De keuze om buitenaf te wonen, en daarmee ook 

verder af te wonen van allerhande voorzieningen, maar wel 

te kunnen genieten van de geneugten van het platteland, is 

een bewuste. De gemeente kan zeker een rol spelen om te 

faciliteren om glasvezelkabel mogelijk te maken. Niet meer en 

niet minder.

PvdA: antwoord A

Geen toelichting.

SGP/ChristenUnie: antwoord A

Het is van groot belang voor de leefbaarheid en de digitale 

bereikbaarheid van het buitengebied dat er goed en snel 

internet aanwezig is. Niet alleen voor de gezinnen, al dan niet 

met (studerende) kinderen, maar ook voor de vele agrarische 

bedrijven, overige bedrijven en detailhandel is dit van belang. 

Hier is iedereen bij gebaat.

VVD: antwoord A

Het buitengebied hoort ook bij de gemeente. En alle ont-

wikkelingen, ook via ICT, spelen zich tegenwoordig in het 

buitengebied net zo sterk af als in de kernen (agrarische be-

drijven, innovatieve bedrij� es in leegkomende panden). Zelfs 

studerende kinderen worden geacht te beschikken over deze 

faciliteiten... Daarom moet het buitengebied ook over snelle 

internetverbindingen kunnen beschikken. De VVD beschouwt 

een snelle internetverbinding in het buitengebied als een 

noodzakelijke nutsvoorziening.

5. Privatisering sport 

De gemeente Bronckhorst slaat door in het afstoten van 

sportfaciliteiten. 

 

A.  Mee eens. Voor de continuïteit is het noodzakelijk dat 

de overheid blijvend een rol speelt als het gaat om het 

onroerend goed.

B.  Mee oneens. Private partijen kunnen net zo goed, 

waarschijnlijk beter en in ieder geval goedkoper, 

sportaccommodaties beheren. Laat ze dan ook maar 

eigenaar zijn. 

CDA: antwoord B

CDA heeft gemerkt dat burgers in de verschillende kernen 

creatiever zijn en meer mogelijkheden hebben dan de 

overheid bij het in stand houden van sportfaciliteiten. Het 

benutten van die kracht vanuit de samenleving biedt goede 

mogelijkheden. Wel is de grens bereikt. Daarnaast zijn 

verenigingen nu niet meer afhankelijk van de politiek. Het 

CDA is van mening dat de gemeente de privatiseringen nog 

goed moet begeleiden door o.a. kennis en ervaring met hen 

te delen.

D66: geen keuze gemaakt

Een standaardmodel werkt niet. Maatwerk is vereist, afhanke-

lijk van de omstandigheden en de betrokken partijen.

GBB: antwoord A

De gemeente blijft verantwoordelijk voor de basisvoorzienin-

gen op het gebied van sport en beweging. Die verantwoor-

delijkheid kun je alleen waarborgen als je hierin zelf een rol 

speelt. Privatisering kan, maar wel verantwoord!

GroenLinks:  nu B, misschien straks A

In de discussie over het afstoten van sportvoorzieningen 

speelde feitelijk alleen een rol dat het huidige college van 

VVD/CDA ervanaf wilde. ‘Wij trekken onze handen terug, 

zoeken jullie het maar uit als je iets overeind wilt houden’, was 

het adagium. Het is niet onze visie. Nu het zover gekomen is 

zullen we de private partijen de vrijheid moeten geven in het 

beheer. Echter, indien binnen afzienbare tijd er problemen 

ontstaan en bepaalde delen van de gemeente alle voorzienin-

gen dreigen te verliezen dan zal de gemeente, wat GroenLinks 
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De gemeente is er voor de burger en niet andersom!

Kies voor Bronckhorst!

Gemeentebelangen Bronckhorst staat voor vermindering 
van wet- en regelgeving om ruimte te creëren voor  
bedrijven, inwoners, stichtingen en verenigingen. 

“Ik vertegenwoordig bij Gemeentebelangen Bronckhorst de 
belangen voor de regio: Drempt – Hummelo – Keppel.

Graag draag ik bij aan de ontwikkelingen in onze samenleving, 
waarbij het leefgenot van inwoners centraal staat.”

Wim Fontein. Lijst 6, plaats 5.
Wim Fontein. 

Lijst 6, plaats 5.

19 maart 2014

De D66 kandidaten verdienen uw stem!

Verkiezingsprogramma 

2014-2018

www.d66bronckhorst.nl
5

Speerpunten:

- Luisteren naar de inwoners

- Projecten uit de samenleving stimuleren

- Economie stimuleren

- Maatwerk in de zorg

- Behoud van voorzieningen



betreft, haar verantwoordelijkheid weer moeten nemen. Nu 

antwoord B, maar in de toekomst kan antwoord A weer te- 

voorschijn komen.

PvdA: antwoord A

Een gemeente moet een visie hebben op welke voorzienin-

gen minimaal gewenst zijn, en die zo nodig in stand houden.

SGP/ChristenUnie: antwoord A

Voor de continuïteit is dit belangrijk al is een kosten-batenaf-

weging soms ook van belang. Voor de leefbaarheid is het van 

belang. Als bijvoorbeeld het zwembad en overige sportieve 

voorzieningen verdwijnen kan dit voor met name jonge ge-

zinnen de keuze bevorderen om te gaan verhuizen. Naast het 

begrip leefbaarheid moet ook aandacht zijn voor het welzijn 

van de burgers en daar is o.a. sport een belangrijk onderdeel 

van.

VVD: antwoord B

Door het inschakelen van private partijen wordt niet alleen de 

gemeentelijke organisatie ontlast, maar wordt er ook een bre-

der draagvlak gestimuleerd voor instandhouding en beheer 

van de accommodaties. Overigens is die formele inschakeling 

van private partijen in onze gemeente al een gepasseerd sta-

tion en zullen we ons richten op het deelnemen van zo veel 

mogelijk burgers, waaronder ook mensen met een beperking.

6. Bedrij� es 

Als het gaat om niet-direct-plaatsgebonden economische 

activiteiten en bedrij� es, waaraan geeft u dan de voorkeur? 

 

A.  Een gemeente die ernaar streeft om in liefst iedere kern 

bedrijven en bedrij� es te hebben.

B.  Concentratie van economische activiteit rondom één 

industrie in de gemeente. 

C.  Liefst bedrijven groeperen op intergemeentelijke 

regionale industrieterreinen.

CDA: combinatie van A en C

De provincie heeft hierin een sterke bepalende rol. De 

gemeente heeft reeds besloten om zwaar milieubelastende 

bedrijven naar het regionaal bedrijventerrein A 18 te sturen. 

Daarnaast is nog plek op onze bedrijfsterreinen. Tegelijker-

tijd is het mogelijk om een beroep aan huis te starten. Het 

CDA maakt zich sterk voor behoud en het versterken van de 

werkgelegenheid.

D66: geen keuze gemaakt

Ambachtelijke bedrijven in en om de kern verhogen de 

leefbaarheid voor inwoners en trekken toeristen aan. Grotere 

industrieën ziet D66 graag op een regionaal bedrijventerrein.

GBB: antwoord A

Werkgelegenheid is zeer belangrijk binnen onze gemeente. 

Zolang de vestiging van een bedrijf binnen een kern maat-

schappelijk verantwoord is, moet dit worden toegestaan. 

Met het wegpesten van kleine ondernemers naar grote bedrij-

venterreinen, werken we juist de krimp in de hand.

GroenLinks: antwoord A

De huidige en toekomende tijd vraagt om maatwerkoplossin-

gen. In de praktijk zal blijken dat de gemeente geschikt is voor 

kleinschalige, innovatieve bedrijven. Dus optie A is verreweg 

het beste. We moeten af van de visie dat door de aanleg van 

grote, uitgestrekte bedrijventerreinen wij wel grote bedrijven 

naar de gemeente zullen halen. Die tijd is voorbij. Getuige 

ook het fi asco van het regionaal bedrijventerrein bij Wehl: het 

werd gebracht als een lucratieve investering die geld op ging 

brengen, maar er zal geld naartoe gebracht moeten worden. 

PvdA: antwoord C

Niet elke kern een eigen industrieterrein. Bestaande terreinen 

opknappen en handhaven voor kleinere lokale bedrijven. 

Grotere bedrijven naar regionaal bedrijventerrein.

SGP/ChristenUnie: antwoord A 

Kleine bedrijven moeten zich overal kunnen vestigen. Moch-

ten ze te groot worden voor de vestigingsplek dan is een 

verhuizing naar één van de gemeentelijke bedrijventerreinen 

aan te bevelen. De gemeente moet dan ook proactief met 

deze ondernemers meedenken om deze voor de gemeente te 

behouden.

VVD: antwoord A 

Het midden- en kleinbedrijf, mits niet vervuilend of land-

schapbedervend, wil zich vaak dicht bij de mensen vestigen. 

Zij hebben daar hun klanten en bieden daar werkgelegenheid. 

Zij zijn voor Bronckhorst onmisbaar. Daarom is de insteek van 

de VVD, dat deze bedrijven zo veel mogelijk gefaciliteerd moe-

ten worden en niet beperkt worden in hun vrijheid. Zij weten 

het beste wat goed voor hen is. De taak van de overheid is om 

zo fl exibel mogelijk om te gaan met de vragen uit die sector. 

Bestemmingsregels zijn wat de VVD betreft, meer richtingge-

vend dan dirigerend. 

7. Vuilnisophaal 

Het ophalen van restafval volgens het huidige systeem, 

waarbij niet iedereen tweewekelijks zijn container aan de 

straat zet, is ineffi  ciënt en daardoor te duur.

 

A.  Mee eens, het systeem waarbij de burger betaalt voor 

het laten ophalen van restafval moet worden verfi jnd en 

slimmer worden georganiseerd.

B.  Het gaat nu goed. Het profi jtbeginsel is ingevoerd en 

tegelijk is de service aan de burger nog op een prima 

niveau. 

CDA: antwoord A

Het CDA heeft hier reeds voor gepleit. Bij het minder aanbie-

den van restafval kan de ophaalfrequentie aangepast worden. 

Nutteloos rondrijden van vuilniswagens moet worden gestopt. 
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Het Beste voor Bronckhorst, 

Betrokken en Betrouwbaar!

Gerrit Averesch

Lijst 7

* PostNL   

* (digitale)Fotoservice

* Drogisterij    

* Kopieerservice

* Stomerij   

* Bloemen & Planten

* Bezorgservice

* NIEUW Schoenreparatie Service 

* Telefoonkaarten

* Gratis parkeren  

* Gratis Pinnen

Janssen Hummelo

Mijn buurt, mijn Spar

Dorpsstraat 20, Hummelo Tel. 0314-381281

Janssen



Hierdoor kunnen de kosten voor de afvalinzameling lager 

worden.

D66: geen keuze gemaakt

Het ophalen kan effi  ciënter. Het serviceniveau moet gehand-

haafd blijven. Maar D66 realiseert zich dat scheiden bij de 

afvalverwerker ook een interessante optie is.

GBB: antwoord A

Goede afvalstoff enscheiding moet leiden tot kostenbespa-

ring. De inwoners hebben bewezen al verder te zijn met een 

betere afvalscheiding. De gemeente heeft nu nog een stap te 

zetten om ook daadwerkelijk een fi nancieel voordeel aan onze 

inwoners te bieden.

GroenLinks: antwoord A

Doel zal moeten zijn om zo weinig mogelijk restafval over te 

houden. Dat is met name in het belang van ons milieu. En 

dat start uiteraard bij het begin van de productieketen, maar 

wordt ook beïnvloed door koopgedrag van bewoners. Als er 

een nog slimmer systeem is voor de inzameling van restafval 

(en het is betaalbaar!) dan staan wij daarvoor open. Uitgangs-

punt hierbij dient te zijn: belonen van burgers die met succes 

afval scheiden en nog minder aan gaan bieden. En dus niet 

burgers straff en met verhoging vastrecht omdat zij het te 

goed hebben gedaan.

PvdA: antwoord A

De PvdA kiest voor antwoord A. Ook minder afval produceren 

is belangrijk naast een goede inzamelstructuur.

SGP/ChristenUnie: antwoord B

Voorlopig houden zo! Het afval scheiden gaat goed, de con-

tainers zorgen ervoor dat straten schoon blijven! Een goed 

gebruik blijven stimuleren.

VVD: antwoord A 

Het gemeentelijk apparaat moet net als het bedrijfsleven con-

tinu op zoek zijn naar meer effi  ciëntie en lagere kosten, dus 

niet automatisch verhogen met een infl atiecorrectie. De VVD 

vindt dat de kosten van  afval nog aanzienlijk naar beneden 

kunnen. De VVD streeft naar de daling van de woonlasten 

en de kosten voor de inzameling van afval vormt daarbij een 

belangrijk aspect.

8. Hondenpoep 

Wat moet er gebeuren om de overlast van hondenpoep 

tegen te gaan? 

 

A.   De gemeente moet veel strenger controleren en sneller 

boetes uitdelen. 

B. De gemeente moet meer hondenuitlaatplaatsen maken. 

C. Anders, namelijk … 

CDA: antwoord A 

Het CDA vindt dat we mensen moeten aanspreken op hun 

gedrag en als dat niet helpt, dan maar beboeten. Het buiten-

gebied is van ons allemaal en elke gebruiker dient er goed 

mee om te gaan.

D66: geen keuze gemaakt 

Hondenpoepbeleid levert vooral lachwekkende discussies op, 

daar moeten we niet intrappen. Het gaat er hier om dat de 

baas wordt opgevoed.

GBB: antwoord C

Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor het uitlaten van de 

hond en het opruimen van de hondenpoep. Extra en strenger 

controleren of extra uitlaatplaatsen maken kost extra geld dat 

veel beter besteed kan worden.

GroenLinks: antwoord C

In onze uitgestrekte gemeente hebben we best een aantal 

problemen te tackelen. Overlast van hondenpoep hoort daar 

wat ons betreft niet bij. De beste remedie, maar tevens de 

moeilijkste, is pogen het gedrag van mensen te veranderen 

die overal schijt (!) aan hebben. Spreek elkaar erop aan als je 

vindt dat iemand lak aan de regels heeft.

PvdA: antwoord C

Het ligt aan de mentaliteit van de burgers! Meer hondenuit-

laatplaatsen lijkt ons in Bronckhorst niet nodig. Meer controle 

helpt ook niet en kost veel geld.

SGP/ChristenUnie: geen keuze gemaakt

Geen keuze, want wij herkennen dit niet als een groot pro-

bleem binnen de gemeente.  Blijf burgers positief stimuleren 

om de hondenpoep van hun lieve hond op te ruimen! Dit is 

voor iedereen het beste.

VVD: antwoord C

Als er zich op dit gebied een probleem zou voordoen, zou de 

VVD de verantwoordelijken daarop aanspreken en wijzen op 

hun verantwoordelijkheid t.a.v. de leefbaarheid van de directe 

omgeving. De VVD ziet hier op dit moment geen onrust op-

roepend probleem.

9. School Keppel 

In Hoog-Keppel zoeken bewoners voor de school aansluiting 

bij een groepje scholen verspreid in Nederland om te kunnen 

blijven bestaan. 

 

A.  Prima. Als dit nodig is om te overleven, is dit een goed 

plan. 

B.  Niet goed. Als de school in Hoog-Keppel niet zelfstandig 

kan draaien, dan moet de status aparte door de lokale 

overheid worden verboden.

CDA: geen mening

De gemeente gaat niet over het wel of niet sluiten van scho-

len. Daarvoor zijn juist schoolbesturen ingesteld. 
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Doet U 

ook mee? 

Stem VVD 



De gemeente dient zorg te dragen voor goede huisvesting. 

Het CDA streeft naar kwalitatief goed onderwijs, dat goed 

bereikbaar is. De ouders dienen te kunnen kiezen uit verschil-

lende soorten onderwijs. Deze uitgangspunten zal het CDA 

goed bewaken.

D66: geen keuze gemaakt 

Ouders zijn vrij om een school in stand te houden. De gemeente 

gaat niet over het onderwijs, alleen over de huisvesting.

GBB: antwoord A

Zolang de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd is en men-

sen zelf de handen uit de mouwen willen steken, heeft iedere 

school van groot tot klein wat ons betreft bestaansrecht.

GroenLinks:  antwoord A

Hoog in het vaandel staat het nemen van eigen verantwoor-

delijkheid door burgers/belangengroepen. Het in stand 

houden van de school in Hoog-Keppel is hiervan een goed 

voorbeeld. Het is een foute gedachtegang dat een kleine 

school kwalitatief minder zou zijn. Honoreer dit initiatief en 

ondersteun de visie dat zo lang als de school bestaansrecht 

heeft deze kan blijven.

PvdA: antwoord B

De PvdA kiest voor fusie van de school in Hummelo en 

Hoog Keppel. Daar is een nieuw gebouw neergezet op korte 

afstand, dat laat je nu deels leegstaan en dat kost jaarlijks veel 

gemeenschapsgeld. Ook is er een bepaald aantal leerlingen 

nodig om aan alle kwaliteitseisen van deze tijd te kunnen 

voldoen. Antwoord B komt het dichtst bij onze visie.

SGP/ChristenUnie: antwoord A 

Prima, een dergelijk initiatief belonen. Een school is een be-

langrijke basisvoorziening binnen een dorpskern.

VVD: antwoord B kan formeel niet, maar daarom nog geen 

volmondig A

Vooraf moet opgemerkt worden dat scholen niet door de 

lokale overheid worden opgeheven, maar door de betref-

fende schoolbesturen. De lokale overheid zorgt nu nog voor 

groot onderhoud, maar ook die taak verdwijnt. De VVD is van 

mening dat scholen zich primair moeten richten op kwalita-

tief goed onderwijs. De grootte van de school heeft daar niet 

direct iets mee te maken. Wel  blijkt op veel plaatsen dat een 

school van voldoende omvang  moet zijn om levensvatbaar 

te blijven. De VVD streeft naar kwalitatief hoogwaardige kind-

voorzieningen in een multifunctioneel gebouw.

10. Het r.k.-kerkgebouw in Achter-Drempt

Wat moet volgens uw partij gebeuren met het kerkgebouw 

in Achter-Drempt? 

 

A.  Daar heeft onze partij geen opvatting over. Het 

kerkgebouw is niet van de gemeente.

B.  Wij vinden dat de gemeente zich intensief moet bemoeien 

met een juiste, nieuwe bestemming voor een zo prominent 

gebouw in Achter-Drempt.

CDA: antwoord B

Het CDA ziet dat zowel bij de gemeente alsook bij instel-

lingen veel gebouwen leeg gaan komen. Kerken zijn beeld-

bepalende gebouwen, die voor de kerkgangers ook vaak nog 

een emotionele betekenis hebben. Zorgvuldigheid is in deze 

erg belangrijk. Daarom is goede afstemming met het paro-

chiebestuur zeer wezenlijk. Bij nieuwe bestemmingen dient 

er een zodanige invulling te komen dat niet met al aanwezige 

bestemmingen geconcurreerd wordt en ze daardoor kansrij-

ker worden om te gaan slagen.

D66: geen keuze gemaakt 

Het is niet de taak van de gemeente om het voortouw te 

nemen. Bij plannen en voorstellen kan de gemeente zich 

wel coöperatief opstellen en initiatiefnemers waar mogelijk 

ondersteunen.
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Vul uw ruimte met krachtig geluid daar waar geen stereo-installatie beschikbaar is.  
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GBB: antwoord A

Inwoners moeten zelf de gelegenheid krijgen om hier een 

goede invulling aan te geven. Als dit niet lukt of er is onder-

steuning nodig dan zal de gemeente hierin moeten faciliteren.

GroenLinks: combinatie van A en B

Het is een combinatie: het is niet aan de gemeente om te 

bepalen wat er in de kerk moet gebeuren. Wel is het wenselijk 

dat de gemeente aan de eigenaar, in overleg, aangeeft wat zij 

onwenselijk zou vinden. Niet meer en niet minder.

PvdA: antwoord  A

De PvdA kiest voor A, zo mogelijk bemiddelen naar een 

goede bestemming.

SGP/ChristenUnie: antwoord B

De kerk in Achter-Drempt is de ’binnenkomer’ van de ge-

meente Bronckhorst als je vanaf Doesburg onze gemeente 

binnenrijdt, dat mag niet verloren gaan en moet een goede 

passende bestemming hebben. 

VVD: antwoord B

De VVD verstaat hier onder bemoeien vooral  enthousiasme-

ren en het  faciliteren van de gemeenschap in Achter-Drempt 

om de r.k.-kerk een mooie nieuwe bestemming te geven. De 

VVD  Bronckhorst wil immers ook zuinig zijn op haar cul-

tuurhistorisch erfgoed. Natuurlijk wil de VVD meedenken en 

goede plannen, waar mogelijk, ondersteunen.

11. Beweegparkje 

Wat vindt u van het idee voor een ‘beweegparkje’  in iedere 

kern? 

 

A. Goed, omdat … 

B. Niet goed, omdat …  

CDA: antwoord B 

Niet goed, omdat dit ‘oud denken’ is. Als er aantoonbare be-

hoefte is vanuit de samenleving, is dat leidend. De gemeente 

moet eens afl eren om voor de burgers te denken. De burgers 

zijn zelf wel in staat om de krachten te bundelen en om met 

goede ideeën te komen waar aantoonbare behoefte aan is. 

Mocht een dergelijk verzoek worden ingediend, dan dient te 

gemeente dat mogelijk te maken.

D66: geen keuze gemaakt 

Bewegen is gezond. In iedere kern is genoeg plek om te be-

wegen. Laat de inwoners zelf uitzoeken waar ze bewegen.

GBB: antwoord B

Niet goed, omdat je voorzieningen daar moet plaatsen 

waar er behoefte aan is. Iedere kern heeft andere behoeftes 

en voorzieningen. Per kern dient de gemeente te bekijken 

wat realiseerbaar is en ook door de eigen inwoners wordt 

ondersteund. Beweegparkjes uit de grond stampen is dan 

weggegooid geld.

GroenLinks: antwoord B

Het is een verkeerd uitgangspunt om te vinden dat er in alle 

kernen bepaalde voorzieningen moeten zijn. Maatwerk is op 

zijn plaats: zijn er in een kern veel kinderen in de leeftijd van 

4 tot 12 jaar dan zijn speelvoorzieningen wenselijk. Zijn er 

daarentegen weinig kinderen en veel ouderen dan kan een 

route met beweegapparaten en bankjes weer wenselijk zijn. 

Dus een beweegparkje in ieder kern, nee. Lever maatwerk 

af en reageer op de geuite behoefte vanuit de bevolking.

PvdA: antwoord B

De PvdA kiest voor B, omdat het overbodig is in een aantal 

kernen. Daar is natuurlijke beweegruimte genoeg. Ruimte 

voor kinderen met natuurlijk groen is belangrijk.

SGP/ChristenUnie: geen keuze gemaakt 

Binnen onze gemeente is er voldoende ruimte om te kunnen 

bewegen! Bij een wat grotere woonwijk is het wellicht te 

overwegen om daar iets te creëren.

VVD: antwoord B

Het idee van ‘in iedere kern’ strookt absoluut niet met het 

VVD-principe dat iedere kern mee moet praten over de eigen 

‘optimale’ leefomgeving. Bewegen kan op veel manieren 

gestimuleerd worden. Over het hoe willen we graag van de 

burgers uit de diverse kernen horen.

12. Vergrijzing

Voor Regio Achterhoek en ook voor Bronckhorst geldt 

dat sprake is van vergrijzing. Welke maatregelen moet het 

gemeentebestuur in uw ogen nemen. Noem in volgorde van 

belangrijkheid drie concrete punten.

CDA: 
1. In elke hoofdkern voldoende plaatsen voor onze 

dementerende inwoners. 

2. Stimuleren dat mensen hun woning zelf tijdig aanpassen 

aan de huidige en toekomstige zorgbehoefte. Dit houdt ook 

in dat er mantelzorgwoningen moeten kunnen komen.

3. De gemeente moet in gesprek gaan met senioren om 

te bezien of er zaken in de openbare ruimte aangepast 

moeten worden voor hen. Bijv. een rustplek op de route 

verzorgingstehuis en winkels.

D66: 

1. Voorzieningen behouden om huidige inwoners te 

behouden.

2. Stimuleren werkgelegenheid in de zorg en dienstverlening.

3. Duurzaam en levensbestendig maken van woningen.

GBB: 
1. Vergrijzing kun je niet tegengaan. Vooral het begeleiden 

van de krimp is belangrijk. Het kan ook kansen bieden.

2. Werkgelegenheid is een drijvende factor. Waar werk 

is, komen (jonge) mensen wonen. Behoud dus vooral de 

werkgelegenheid die er hier in de gemeente is.
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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

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



3. Het is essentieel om niet alle activiteiten alleen maar af te 

stoten, daarmee versterk je de krimp juist.

GroenLinks: 

1. Zorg voor voldoende mogelijkheden om woningen, indien 

dat aan de orde is, aan te laten passen door de inmiddels 

ouder geworden bewoners. Stel voor de groep die dat niet 

of nauwelijks kan betalen subsidies ter beschikking om 

aanpassingen binnen de woning mogelijk te maken.

2. Ga in overleg met de woningcorporaties en wijs hen op 

de verantwoordelijkheid om hun woningen aan te kunnen 

passen. Denk daarbij ook aan innovatieve oplossingen, zoals 

plaatsen van losse units, die nadat zij niet meer gebruikt 

hoeven worden, weer hergebruikt kunnen worden.

3. Zorg dat in de verschillende kernen van de gemeente 

voldoende voorzieningen beschikbaar blijven waar de 

senioren elkaar kunnen ontmoeten. Welzijn is een tak die 

nogal snel vergeten wordt. Knibbel niet aan de thuiszorg.

PvdA: 

1. Zorgen voor goede voorzieningen in de grote kernen.

2. Een goed aanvullend openbaar vervoersysteem.

3. Steun voor vrijwilligersorganisaties/verenigingen.

SGP/ChristenUnie:
1. Bedrijven stimuleren om zich hier te vestigen c.q. te 

bevorderen dat ze hier blijven! Werkgelegenheid zorgt ervoor 

dat mensen hier blijven wonen of zich hier vestigen. En het 

zorgt dat de voorzieningen op peil blijven! (Denk o.a. aan het 

openbaar vervoer!)

2. Toerisme blijven stimuleren.

3. Zorgen voor uitstekende voorzieningen voor de ouderen. 

Te denken valt bijv. aan goede zorghotels. In onze gemeente 

staan een paar mooie voorbeelden van deze hotels en er is 

wellicht plaats voor nog een paar van deze voorzieningen.

VVD:
De paraplu is: Bronckhorst als woon-, werk- en vestigingsge-

bied zo aantrekkelijk mogelijk houden en maken.

1. Inzetten op meedoen door echt iedereen, voor een gevoel 

van ‘erbij horen’ en de overtuiging, dat iedere burger zelf 

invloed heeft op het eigen leven en zijn toekomst.

2. Dat meedoen moet gefaciliteerd worden door ‘ op 

maat kunnen wonen’, voldoende werkgelegenheid, een 

beroep kunnen doen op beschikbare en betaalbare zorg 

op maat, bedrijven de ruimte geven om zich een plaats in 

de markt te verwerven, aangepast onderwijs en andere 

kindvoorzieningen, enz. Maar vooral ook door het mogelijk 

maken, dat mensen elkaar fysiek of digitaal kunnen 

ontmoeten. 

3. Ons natuur- en cultuurlandschap en de centrale ligging 

binnen West-Europa respecteren en appreciëren. Maar tegelijk 

zoeken naar nieuwe economische horizonnen, niet alles 

maar vast een bestemming geven. De bebouwing aanpassen 

en verduurzamen en vooral erop blijven vertrouwen dat 

Bronckhorst veel te bieden heeft.

13. Kwesties

Wat zijn volgens uw partij de belangrijkste twee 

gemeentelijke kwesties in de komende vijf jaar? 

CDA:
1. Het CDA maakt zich sterk voor een goede uitvoering van 

de nieuwe zorgtaken, die vanaf 2015 naar de gemeente 

komen. Het is voor onze burgers erg belangrijk dat wij die 

zorgtaken goed organiseren, zonder al te veel bureaucratische 

rompslomp. Wie daar recht op heeft moet de zorg snel en 

doeltreff end ontvangen. 

2. Nazorg bieden aan de partijen die verantwoordelijkheden 

op zich hebben genomen na de privatisering van de 

sportaccommodaties. Het CDA zorgt voor ondersteuning 

in kennis en ervaring om de partijen op weg te helpen naar 

(fi nanciële) zelfredzaamheid. Het kan in de ogen van het 

CDA niet zo zijn dat, nu we sportaccommodaties hebben 

overgedragen, we er totaal geen rol meer in hebben.
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Bar-Resto ,,De IJsselwaard’’
Uniek stukje paradijs op het water!

Party boot

Zomerweg 21, 6996 DP Drempt, Tel.: 0313 - 472 722

Internet: www.seegersdrempt.nl / E-mail: info@seegersdrempt.nl

C. SEEGERS

Rijwielen

Skelters

Electrofietsen v/a € 1299,-

Trampoline’s

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

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

info@renaultkleine.nl | www.autodoesburg.nl



De kandidaten 

uit Drempt, Hummelo en Keppel

De kieslijst in de gemeente Bronckhorst telt 122 kandi-

daten, verdeeld over 7 partijen. SGP/ChristenUnie heeft 

geen kandidaten die afkomstig zijn uit DHK. De volgende 

kandidaten zijn dat wel met vermelding van hun plaats op 

de kieslijst. 

CDA
  1. Dirk Jan Huntelaar (Hummelo)
12. Anouk Bergsma-Hartog (Hummelo)
13. Wilko Pelgrom (Achter-Drempt)
24. Henk Maalderink (Hummelo)
28. Bennie Hakvoort (Achter-Drempt)
31. Mies van Zadelhoff -Jolink (Achter-Drempt)

D66
 3. Anneke Hacquebard (Hummelo)

 4. Joke Knake (Hummelo)

 5. Nick Bijloo (Hummelo)

 7. Peter Starreveld (Voor-Drempt)

GBB
 5. Wim Fontein (Voor-Drempt)

GroenLinks
 9. Max Noordhoek (Laag-Keppel)

PvdA
  4. Jan Beverdam (Laag-Keppel)

14. Herms Bensink (Hummelo)

VVD
14. Andries Bannink (Hummelo)

16. Jan Markvoort (Hummelo) 

De uitslag in 2010

Opkomst: 56,81%

CDA      29,56%

VVD      29,46%

PvdA      17,92%

GroenLinks   7,69%

D66        7,67%

GBB        4,95%

SGP/ChristenUnie        2,76%

D66:
1. Een terugtredende overheid en meer eigen 

verantwoordelijkheid voor de burger.

2. Alternatieven vinden voor de verzorgingsstaat.

GBB: 

1. Werkgelegenheid. Zowel ondernemers als werknemers 

hebben het ook in de gemeente Bronckhorst erg zwaar. De 

gemeente zal daar waar mogelijk moeten faciliteren voor 

ondernemers. Minder overbodige regels, meer maatwerk.

2. Decentralisaties. Diverse (zorg-)taken worden vanuit Den 

Haag bij de gemeentes neergelegd. Het is essentieel om deze 

veranderingen voor onze inwoners zo vlekkeloos mogelijk te 

laten verlopen.

GroenLinks: 
1. Verreweg de belangrijkste kwestie voor de komende 

periode zal de overheveling van taken vanuit de rijksoverheid 

naar de gemeente zijn: de Jeugdzorg, de Participatiewet en 

overheveling taken vanuit de AWBZ. De gemeente krijgt veel 

verantwoordelijkheid en veel minder budget. De komst van 

deze taken heeft grote gevolgen voor veel kwetsbare burgers.

2. Daarnaast vinden wij het van belang dat de komende vijf 

jaar veel serieuzer omgegaan wordt met initiatieven vanuit 

burgers/belangengroepen. We doen steeds meer een beroep 

op eigen verantwoordelijkheid maar tegelijkertijd denderen 

we over burgers heen met allerhande formele procedures. 

Eigen verantwoordelijkheid betekent ook meer overlaten aan 

anderen en faciliteren. Niet het opgeheven vingertje maar 

omarmen van initiatieven. Daar ligt de uitdaging voor de 

komende periode.

PvdA: 
1. Het op een goede manier invoeren van de taken die op ons 

afkomen van de rijksoverheid: zorg voor mensen, zorg voor de 

jeugd en voor mensen met een arbeidsbeperking.

2. Hoe gaan we op een goede manier om met de 

demografi sche ontwikkelingen (minder inwoners en een 

vergrijzende bevolking) en houden we de belangrijkste 

gemeenschappelijke voorzieningen in stand.

SGP/ChristenUnie:
1. Leefbaarheid en Zorg

2. Financieel solide 

VVD:
Opmerking vooraf: de belangrijkste kwesties vormen een 

complex en zijn eigenlijk niet los van elkaar te benoemen. 

1. De ontwikkelingen in het sociale domein.

2. Het economisch herstel en de werkgelegenheid stimuleren.
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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

•
•
•
•
•
•
•

Supermarkt aalderink
1200 m2 winkelplezier! 750 m2 parkeerruimte!

dorpSStraat  14-16  Steenderen

Vind ons op



Column Jeroen Huis in ‘t Veld
Voorzitter HC‘03

Foto: Wim van Hof

Het is maart 2014. We hebben een nieuwe multifunctionele accommodatie, een nieuw 

clubhuis. Zo’n gebouw kan zeker twintig jaar mee, dus daar hoeven we ons tot 2034 geen 

zorgen over te maken. Maar HC’03 is natuurlijk meer dan alleen een paar gebouwen en 

velden. Het zijn belangrijke randvoorwaarden, maar net zo belangrijk voor de toekomst zijn 

de leden: het hart van de vereniging. In het bijzonder kijk ik dan naar de jeugdafdeling. Vorig 

jaar hebben we als bestuur bewust gekozen hier de komende jaren extra aandacht aan te 

gaan geven. Want alles dat aandacht krijgt groeit. Met een technisch jeugdcoördinator en 

bewust beleid op alle leeftijdsgroepen zien we voorzichtige stappen voorwaarts. We zijn er 

echter nog lang niet. We zullen in de organisatie en met de vrijwilligers en opleiding nog 

stappen moeten maken om de kwaliteit van de jeugdopleiding te vergroten. Niet als ultiem 

doel om over een paar jaar het eerste hoger te laten voetballen maar om mensen zich thuis 

te laten voelen bij de club, zodat ze er graag zijn en erbij horen. Dit gaat het beste als je ook 

serieus met je jeugd en de organisatie bezig bent. En wanneer dat het geval is, volgen de 

resultaten op termijn vanzelf.

 

Alles bij elkaar genomen kijk ik terug op een mooie, maar drukke tijd. Omdat we hoge 

ambities hadden zat er nogal wat druk op de ketel. We wilden het gebouw in 2013 hebben 

staan. Als je bedenkt dat de eerste ideeën pas halverwege 2011, na de opening van de 

kleedkamers, op tafel lagen, dan kun je je voorstellen dat de druk hoog was. Denk aan het 

bedenken van een visie op het multifunctionele gebouw, intensieve afstemming hierover 

met de gemeente, uitwerking van de bouwplannen, betrekken van potentiële partners, 

draagvlak bij de leden zoeken, fondsenwerving, uitbesteden en last but not least bouwen en 

inrichten. In die laatste fase zitten we nu. Wat overheerst is trots. Het is een prachtig gebouw 

dat past bij een breed gedragen visie op multifunctionaliteit binnen ons verzorgingsgebied.

HC’03 is nu goed georganiseerd, heeft een prachtige accommodatie, de velden in eigen 

beheer.  Een prachtige club dus met een mooie toekomst en dito faciliteiten, maar er zijn 

ook uitdagingen. Die zullen er ook altijd wel blijven. Naast de voorwaartse stappen in de 

jeugdorganisatie en daarmee de kwaliteit van de opleiding, zijn er in organisatorisch opzicht 

nog wel wat slagen te maken. Daar zijn we overigens ook druk mee bezig. Verder denk ik dat 

we voor de toekomst wat structurele inkomsten betreft iets moeten gaan doen. Het beheer 

van de velden en een afkoopsom van 300.000 euro is mooi, maar als je je realiseert dat 

onderhoud van de velden los van de afschrijving al meer dan 40.000 euro per jaar kost, dan 

snap je dat die pot zo leeg is. We zullen daarover de komende tijd, in samenspraak met onze 

leden, met oplossingen moeten komen.

Ik wil niet beweren dat de fusieclub HC’03 na tien jaar nu echt volwassen is. Ik denk wel dat 

er zo langzamerhand een HC’03-gevoel is ontstaan en iedereen die lid is, HC’03 als zijn of 

haar club beschouwt. Los van de oude roots. Dat iedereen prachtige herinneringen heeft 

aan zijn oude club heeft is logisch. De historie van beide clubs willen we op de een of andere 

manier dan ook terug laten komen in de uitingen in het gebouw, zodat die roots duidelijk 

zijn. 

En om af te sluiten: ik ben ook trots op ons eerste elftal, dat op een goed niveau speelt en 

zich dit jaar goed lijkt te kunnen handhaven. Er zit genoeg rek in deze groep zodat we de 

komende jaren misschien nog eens stunten in de derde klasse. 

We gaan het allemaal zien.

Een prachtige 

club met 

een mooie 

toekomst en 

dito faciliteiten, 

maar er zijn ook 

uitdagingen

De Hessencombinatie | maart 2014 25



Omsloten door de Jan de Jagerlaan, Hessenweg en Oude-Zutphenseweg ligt, bijna verscholen 

langs de bosrand, de verrassende kwekerij en bostuin van de familie Overmars-Woerdeman. 

Een nieuwe lente wordt hier al vroeg zichtbaar. 

Lentedromen 

op ‘De Warande’

Tekst: Herman Pelgrom

Foto’s: Wim van Hof en Geert Overmars

De Warande, de kwekerij en stinzenplantentuin aan de Jan de 

Jagerlaan in Laag-Keppel, heeft sinds een aantal jaren nieuwe 

bewoners: Jan Willem Overmars (29) en zijn partner Toto Lee 

(30).

Jan Willem heeft watermanagement gestudeerd, Toto techni-

sche fotografie. Het jonge stel zet samen met Willem Overmars 

en Trudi Woerdeman, beiden inmiddels zestigers, het fami-

liebedrijf voort dat door de ouders van Jan Willem hier werd 

opgezet. Met elkaar delen zij de passie voor tuinieren en zijn 

zij gespecialiseerd in bos- en stinzenplanten en in ontwerp, 

aanleg en onderhoud van bos- en stinzentuinen. Ook zoon, 

respectievelijk broer Geert Overmars levert hier als fotograaf 

zijn bijdrage aan. Zijn prachtige beelden zijn te zien op de 

website: www.dewarande.nl.

In beider hoedanigheid van kunst- en tuinhistoricus en tuin-

architect zijn Willem Overmars en Trudi Woerdeman betrok-

ken geweest bij het herstel en de restauratie van historische 

parken en tuinen in heel Nederland. Hun specialismen komen 

goed van pas bij de vraag naar tuinontwerpen, vooral als het 

gaat om bos- en stinzentuinen. 

Een droom wordt realiteit

De geschiedenis van De Warande begon in 1987. Of eigenlijk 

al veel eerder. Willem en Trudi waren beiden gefascineerd 

door stinzenplanten. Vanwege hun kleurenpracht, hun mys-

terieuze geschiedenis en hun vermogen ieder voorjaar weer 

tot een feest te maken. In haar jeugd en door haar werk leerde 

Trudi de historische buitenplaats Huis te Manpad in Heemste-

de goed  kennen. Ieder voorjaar brachten daar de voorjaars-

bloeiers, waaronder het zeldzame Haarlems klokkenspel, haar 

in verrukking. Het was haar droom een eigen stukje grond te 

hebben dat geschikt was voor de aanplant van deze groep 

sierplanten. Die droom werd werkelijkheid toen het gezin in 

1987 de vrijgekomen kleuterschool aan de Jan de Jagerlaan in 

Laag-Keppel kon betrekken. Dat betekende een woning met 

nog genoeg ruimte voor een bibliotheek. En grond eromheen. 

Die was nog niet direct geschikt voor stinzenplanten. Het 

oude stuifduin waarop de kleuterschool stond was daarvoor 

nog te zuur, te droog en te zanderig. Maar dat was te ver-

helpen. In gedachten zagen Willem en Trudi al een bostuin 

voor zich zoals ze die elders in het land al zo dikwijls hadden 
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bewonderd: een  voorjaarsbos  met bloeiende hyacinten, 

anemonen, sneeuwklokjes, holwortel en vogelmelk. 

 

Familiebedrijf

De jonge eigenaren presenteren De Warande graag als familie-

bedrijf. De ouders die de zaak hebben opgebouwd spelen dan 

ook nog steeds nadrukkelijk een rol. Jong en oud, ieder heeft  

zijn eigen specialiteit. Het aanbod aan diensten en producten 

is dan ook niet gering: stinzenplanten, schaduwplanten, ver-

wilderingsbollen, workshops tijdens de open dagen, adviezen 

voor parkherstel, tuinontwerp met aanleg en onderhoud. En 

natuurlijk hun eigen voorbeeldtuin met kwekerij.

De tweede generatie heeft er duidelijk zin in, gezien de 

nieuwste ontwikkelingen: de aanleg van een perceel met 

allerlei soorten grassen  – door Jan Willem ‘de hoek met de 

prairieplanten’ genoemd – en de veelbelovende experimenten 

met verwilderingstulpjes. Nieuw is ook de verkoop van bollen 

en knollen via internet. Niet alleen in Nederland, maar door 

heel Europa. En zij zorgen dat ze gezien worden op beurzen in 

Nederland (kasteel Bingerden, de landgoedmarkt van Hof te 

Dieren, kasteel Twickel te Delden) en in België (kasteel Hex bij 

Luik, Park van Beervelde bij Gent). Natuurlijk is het hard wer-

ken. Vaak gaan de avonden op aan het inpakken van bestellin-

gen. Maar liefde voor het vak en brood op de plank vergoeden 

veel. De maanden december en januari zijn betrekkelijk rustig. 

Dan kunnen zij er een paar weken tussenuit, bijvoorbeeld naar 

Zuid-Korea, het land waar Toto is geboren. 

Wat zijn stinzenplanten?

Dat is een vraag die bezoekers veelvuldig stellen. Jan Willem 

houdt het kort en helder. ’Stins’ is een Fries woord. Het be-

tekent ‘stenen huis’. Stinzenplanten zijn historische sierplan-

ten, in hoofdzaak bol- en knolgewasjes of planten met een 

wortelstok. Oorspronkelijk waren ze vooral op oude buitens 

te vinden. In tuinen van buitenplaatsen als die van kastelen, 

kloosters, oude landgoederen, boerenhoven en pastorieën. 

Eertijds konden alleen de mensen van aanzien, waaronder de 

adel, zich een huis van steen veroorloven. Zij legden parken 

en tuinen aan en verfraaiden die met bijzondere planten. Het 

woord ‘stinzenplanten’ is nu ook buiten Friesland gangbaar 

geworden. Waar de bodem aan de eisen voldoet, tref je ze 

tegenwoordig ook buiten de oorspronkelijke vindplaatsen ‘in 

het wild’ aan. 

Er is onder botanici veel gesteggeld over een precieze om-

schrijving van het begrip stinzenplant. Maar Jan Willem weet 

waarover hij spreekt. Hij is niet voor niets de zoon van ouders 

die in hun vakgebied naam hebben gemaakt.

De meeste stinzenplanten kwamen van nature niet in Neder-

land voor. Ze werden aangevoerd, hier geplant en als ze stand 

hielden, konden ze naar hartenlust verwilderen. Voorbeelden 

van bekende stinzenplanten die van buiten onze grenzen 

komen zijn: sneeuwklokje, lenteklokje, sterhyacint, blauwe 

druifjes, wilde narcis, longkruid en verschillende soorten 

vogelmelk. Ze komen veelal uit Zuid-Europa, de Balkan en 

Klein-Azië. Sommige van de genoemde planten zijn hier al 

sinds de middeleeuwen populair en inmiddels zo bekend dat 

vrijwel iedereen ze als inheemse planten beschouwt. 

Vanaf de tweede helft van de 18e eeuw werd het mode om 

landschapsparken in te richten naar de Engelse stijl. Sindsdien 

kregen de echte stinzenplanten de kans om te verwilderen en 

zich ook buiten de geplande plekken te verspreiden. 

De Engelse landschapsstijl kan het best omschreven worden 

De naam Warande 
duikt in middeleeuwse 
geschriften herhaaldelijk 
op. Het betekent dan 
jachtterrein of park. 
In het bekende abele 
spel Lanseloet van 
Denemarken (ca. 1350) 
komt een ‘warande 
huedere’ voor (een 
hoeder van de warande). 
In modern Nederlands 
heet een dergelijke 
functionaris ‘bos- of 
parkwachter’. Ook de 
naam Wrangebult 
(Laag-Keppel) wordt 
wel eens beschouwd 
als een verbastering 
van ‘warande’. Voor 
deze verklaring pleit 
dat het betreffende 
stuifduin door de 
heren van Keppel 
geschikt gemaakt is als 
plezierjachtheuvel.
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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
 

B 

Wij serveren u ons driegangen menu du chef voor de prix 
d’amis van € 25.00 per persoon. Een dagelijks wisselend 

menu waarbij de tuin, de slager en de Urker visafslag 
aangeven wat er gegeten gaat worden. Daarbij een mooi 
wijnarrangement, 3 glazen voor slechts € 12.50 per persoon.  

 

 
Wapen van Heeckeren Hummelo   Tel 0314  382 600  

Zelhemseweg 16 6999 DN Vorden  
info@wapenvanheeckeren.nl 

 
 
 

 

Welkom in het Wapen van 
Heeckeren, het meest bier-
vriendelijke wijncafé van de 
Achterhoek. Maak kennis 
met het Wapen, onze 
smakelijke  keuken en de 
gezellige  bediening. In de 

maand maart en april het … 

 

   Hessenmenu  

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



als ‘quasi natuurlijk’. Geen strakke symmetrische patronen en 

gladgeschoren heggen. In onze omgeving zijn de terreinen 

rond Huize de Ulenpas en de kastelen Enghuizen en Keppel 

goede voorbeelden van landschapsparken in de Engelse stijl. 

Wie er wandelt heeft niet in de gaten dat landschapsarchi-

tecten zich suf gepeinsd hebben om het kunstmatige in hun 

ontwerp te verdoezelen. Te midden van de bos- en waterpar-

tijen, wandelpaden en open plekken waant de wandelaar zich 

in een landschap waarin geen mens de hand heeft gehad.  

Ook kleinschalig

Misschien roept bovenstaande het idee op dat het genot van 

een bloementapijt met betoverende voorjaarskleuren alleen 

is weggelegd voor bezitters van een ‘buiten’ of een enorme 

tuin. Die opvatting deugt niet. Jan Willem maakt duidelijk hoe 

gemakkelijk het is om op een kleinschalige manier een tuin 

of tuintje in te richten als stinzentuin. Zelfs een fleurig hoekje 

kan al veel voldoening geven. Wie verzekerd wil zijn van 

langdurige kleur in zijn tuin kan zich laten voorlichten over 

een combinatie van de vroegbloeiende stinzenplanten met 

de wat latere vaste borderplanten. Tijdens de opentuindagen 

verzorgt moeder Trudi workshops en presentaties over de 

aanleg en verzorging van een dergelijke tuin. Ook groepen als 

tuinclubs zijn dan van harte welkom. 

Erythronium dens-canis ‘Pagoda’ 

Wilde hondstand
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Bij RegioBank… 
bent u geen rekeningnummer, maar wordt u geholpen door iemand  
die u kent.

krijgt u gewoon een goede rente en iemand die alles voor u regelt. 

kunt u terecht voor betalen, sparen, alles.

kiest u zelf hoe u uw geldzaken regelt: gewoon bij ons op kantoor, thuis 
via internet of met onze mobiele app.

brengen we uw financiële vragen terug tot begrijpelijke oplossingen  
en gewoon goede producten.

zorgen we er samen voor dat uw geldzaken op orde zijn.

vindt u geen marmeren vloeren en mannen in dure pakken.  
Wij zijn een nuchtere bank in de buurt.

belt u niet naar 0900-nummers, maar gewoon  
naar een lokaal telefoonnummer.

kunt u altijd even binnenlopen voor advies  
en een kop koffie. 

vindt u vertrouwde gezichten op de bekende  
plekken. Wij blijven in de buurt.
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Profiteer van het voordeel & gemak 
van al uw geldzaken onder één dak.
Kies drie voordelen op regiobank.nl en maak kans op een  
fiets- of wandelweekend met twee overnachtingen t.w.v. € 190.

Ga vóór 21 maart naar regiobank.nl en doe mee!

Marti Bulten
J.F. Oltmansstraat 1, 7221 NA Steenderen
Dreiumme 43, 7232 CN Warnsveld
T (0575) 45 19 78 Steenderen
T (0575) 54 97 68 Warnsveld 
I www.regiobank.nl



De politie in het gebied van de vroegere gemeente Hummelo 

en Keppel is Hans de Voer.  Hij is een van de vijf wijkagenten 

in de gemeente Bronckhorst. De andere wijkagenten zitten in 

Steenderen, Hengelo en Vorden. En in Zelhem, waar ook het 

hoofdbureau van Politie Bronckhorst zetelt. 

De Voer doet in zijn wijk al het politiewerk dat voor een 

politiefunctionaris voorbij komt. Hij treedt onder andere  op 

bij woninginbraken, burenruzies, diefstallen, oprollen van hen-

nepkwekerijen, verkeerscontroles en verkeersongevallen. Al 

moet wel gezegd worden dat een en ander in De Voers dage-

lijkse praktijk geen grootstedelijke proporties aanneemt. Sinds 

hij in 2007 op zijn post kwam, zijn moord en doodslag niet aan 

de orde geweest. Anders dan voor de reguliere oefeningen 

heeft hij zijn dienstwapen, om dat maar even te noemen, in 

zijn werk hier nog nooit hoeven te gebruiken. In dit verband: 

begin februari kreeg Hans de Voer het nieuwe politiewapen, 

de Walther P99Q, plus een driedaagse cursus om ermee ver-

trouwd te raken.

Naast dat voor de hand liggende politiewerk is de wijkagent 

vooral een sleutelfiguur. Een eerste aanspreekpunt in moei-

lijke situaties. ‘Zeg maar een schakel tussen burger, gemeente, 

maatschappelijk werk, leerplichtambtenaar en woningbouw-

vereniging. Maar ook tussen burgers onderling. Ook qua 

veiligheid ben ik als wijkagent het draaipunt. Neem een festijn 

als Pontificaal of het festival Mañana Mañana, daarover heb 

ik overleg met de organisatie, De Feestfabriek, met politie en 

gemeente.’

Daarboven is De Voer explosievenverkenner in de Achterhoek. 

In die hoedanigheid is hij eind maart ook van de partij op de 

zwaar beveiligde nucleaire wereldtop in Den Haag. ‘Normaal 

gesproken betekent het dat in geval van een explosieven-

melding ik er als eerste heen ga en vervolgens dan wel of niet 

contact opneem met de EODD, de explosievenopruimings-

dienst.’

Behalve in zijn kantoortje in Hoog-Keppel of op het bureau in 

Zelhem is Hans de Voer liefst veel onderweg in zijn wijk, waar 

hij inmiddels goed thuis is. ‘Wat mij betreft blijf ik hier nog 

een poos zitten. Sowieso heb je een jaar of drie, vier nodig om 

ergens goed thuis en bekend te raken en een vertrouwensre-

latie met de mensen op te bouwen. Dat werpt natuurlijk zijn 

vruchten af, dat maakt dat je efficiënt kunt werken. Moet ook 

wel. Denk er eens aan dat vroeger vanuit het politiebureau-

tje in Laag-Keppel vijf à zes mensen werkten. Nu ben ik voor 

hetzelfde gebied alleen, met ondersteuning van mijn collega’s 

van het team Bronckhorst.

Volgens De Voer is een goede wijkagent sociaal, flexibel en 

allround. ‘Je moet van een heleboel iets weten. Verder kan ik 

als agent de ene keer streng zijn, de andere keer soepel. Beide 

moet je kunnen doseren en op het goede moment kunnen 

inzetten. Ik durf van mezelf te zeggen dat ik geen ‘schrijver’ 

ben, maar bij snelheidscontroles of controle op fietsverlichting 

gaan mensen echt wel op de bon. En weet je, meestal vinden 

ze dat dan ook wel redelijk.’

Wijkagent Hans de Voer
‘Ik ben een sleutelfiguur, een schakel’

Tekst en foto: Leo Tholhuijsen

Profiel

Naam: Hans de Voer (52) 

Functie: Wijkagent 

Rang: Brigadier bij team Bronckhorst van basispolitieteam 

West-Achterhoek

Wijk:  De voormalige gemeente Hummelo en Keppel.

Woonplaats: Hengelo (Gld)

Spreekuur:  Iedere dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur, Burg. 

van Panhuysbrink 1 in Hoog-Keppel (gezondheidscentrum) 
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Verkeerd ingedraaide bougie start carrière 

Autoschade Frits Bloemen al 

bijna 30 jaar betrouwbaar in 

schadeherstel

Autoschadeherstelbedrijf Frits Bloemen, sinds 1985 

gevestigd in Doetinchem, is uitgegroeid tot een allround 

en solide schadeherstelbedrijf. In 2008 werd vanwege de 

groei een behoorlijke verbouwing doorgevoerd. Daardoor 

zit Frits Bloemen nu in een nieuw modern pand op 

industrieterrein Verheulsweide.

Frits wilde automonteur worden. Na zijn opleiding ging 

hij aan de slag bij garage Borghuis aan de Grutstraat 

in Doetinchem. Daar kreeg hij op zekere dag van de 

chef op zijn donder, Frits had een bougie verkeerd 

ingedraaid. Hij pakte zijn biezen en vertrok naar de 

schadeherstelafdeling. “Een nieuwe, andere uitdaging. 

Die beviel mij goed. En zo ben ik in de schadeherstel 

terechtgekomen,” grapt Frits, die later onder meer als 

plaatwerker bij Volkswagendealer Wahl in Brummen 

werkte.

In het kippenhok

Ondertussen repareerde hij thuis in het kippenhok auto’s. 

Dat ging na zijn huwelijk met Betsie en verhuizing naar 

In het kantoor zijn de geluiden uit de werkplaats nog net hoorbaar. 

Schadeherstel aan auto’s is In volle gang. Auto’s, die er na herstel uitzien alsof 

ze nooit schade hebben gehad. Dat gebeurt al bijna 30 jaar in het bedrijfspand 

aan de Fabriekstraat 20B.

de Kruisberg gewoon door. In 1984 sprong Frits in het 

diepe en startte een eigen schadeherstelbedrijf aan de 

Fabriekstraat. De loop zat er vanaf het begin in.

Autoschadeherstelbedrijf Frits Bloemen is een 

familiebedrijf met zes medewerkers. Frits (60) en 

Betsie (59) vormen de directie. Achter de schermen 

zorgt dochter Esther voor een juiste aansturing van de 

schaderegeling en administratie. Aanvankelijk werkte 

zoon Marc ook in de zaak. Hij staat inmiddels op eigen 

benen en heeft zich gespecialiseerd in uitdeuken zonder 

spuiten, zoals hagelschades. 

Dienstverlening in optima forma 

Vanaf het begin staan klantvriendelijkheid, service en 

kwaliteit van herstel bij Frits Bloemen hoog in het vaandel. 

Dienstverlening in optima forma. Dat blijkt uit gratis 

vervangend vervoer, garantie op reparatie, het melden van 

schades, invullen van schadeformulieren en afwikkeling 

met de verzekeringsmaatschappij. 

Bovendien wordt het voertuig standaard gewassen en 

‘gestreken’ bij het verlaten van de werkplaats. Naast 
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advertorial

ruitvervanging/ruitreparatie heeft Frits Bloemen ook de 

nodige kennis in huis van restylen, uitdeuken zonder 

spuiten en spotrepair. Hagelschade en parkeerdeukjes 

worden zo op een effectieve, alternatieve manier 

verholpen.

Vertrouwen en betrouwbaarheid 

Schadebedrijf Frits Bloemen voldoet aan de eisen die 

de FOCWA stelt, mag zich Focwa Eurogarantbedrijf 

noemen en werkt voor alle verzekeringsmaatschappijen. 

Ook voor veel garages, zoals het Hummelose bedrijf van 

Peter Bergsma, doet Frits Bloemen het schadewerk. 

“Bij elkaar een hele mooie klantenkring.” Vertrouwen 

en betrouwbaarheid zijn daarbij volgens Frits en Betsie 

belangrijke voorwaarden. En wie het nog niet wist: bij veel 

verzekeraars staat Frits Bloemen hoog genoteerd. “Als 

een klant met schade naar ons toe wil, kan dat altijd. Ook 

al worden wij bij die verzekeraar niet als eerste genoemd,” 

besluit Frits.

Autoschade Frits Bloemen B.V.

Fabriekstraat 20b

7005 AR Doetinchem

T: 0314-340637

F: 0314-362486

M: 06-53243348

E: info@fritsbloemen.nl
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Het werd hem haast met de paplepel ingegoten, het fluiten 

van wedstrijden. Al op twaalfjarige leeftijd deed Rob mee aan 

spelregelwedstrijden in de regio. De invloed van zijn vader 

daarin was ongetwijfeld groot; die was zelf al scheidsrechter. 

Op zijn achttiende moest Rob de keuze maken. Fluiten en zelf 

voetballen vielen niet langer te combineren. ‘En ik was best 

een goede voetballer, maar kon daarin verder niets bereiken.’ 

Als KNVB-scheidsrechter wel, zo bleek, of beter gezegd: als 

assistent-scheidsrechter. ‘Toen ze mij bij de KNVB uiteindelijk 

vroegen of ik niet als grensrechter verder wilde gaan, omdat ik 

niet op de B-lijst kwam, dacht ik aanvankelijk: ik ga niet langs 

de lijn staan. Ik vond het helemaal niks. Maar ik heb het toch 

gedaan. Plotseling liep ik alleen maar zijwaarts en stapte ik 

’s ochtends als een oude opa uit bed. Mijn spieren waren daar 

natuurlijk totaal niet aan gewend. Maar op een zeker moment 

begon ik er lol in te krijgen.’

En dat werd opgemerkt. Rob werd op zijn dertigste gevraagd 

om international te worden. ‘Dat was natuurlijk bijzonder, 

maar de eerste jaren heb ik vaak de boot afgehouden. Vooral 

de combinatie met mijn werk leek mij problematisch. Totdat 

mijn baas mij adviseerde het toch te proberen. Dit was 

natuurlijk een prachtige kans.’ In 2003 begon Rob dan ook als 

Rob Meenhuis (47), woont in Laag-Keppel, getrouwd met Liza (40)
Twee zoons: Kjell (13) en Jari (11), voetballend bij HC’03
Beroep: zelfstandig consultant en interim-manager, specialiteit: control 

Assistent-scheids-

rechter Rob Meenhuis

Tekst: Thom Egberts

Foto’s: Wim van Hof

‘Ook als assistent moet je er 

vanaf de eerste seconde staan’

Rob Meenhuis floot op zijn vijftiende zijn eerste voetbalwedstrijd. 31 jaar later is hij assistent-

scheidsrechter in het betaalde voetbal, en heeft hij onder meer langs de zijlijn gestaan bij 

Chelsea-Bayern München. Hoe is zijn ontwikkeling verlopen? En hoe kijkt hij aan tegen de rol 

van de arbitrage in het amateurvoetbal? 
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international. Hij bleef dat drie jaar. Dat leverde hem een schat 

aan ervaring én verhalen op. Zo vlagde hij enkele Champions 

League-wedstrijden – waaronder Chelsea-Bayern München 

– én de Europese Super Cup. ‘Dat was natuurlijk ontzettend 

kicken. Bayern-Chelsea in een bomvol stadion, op zo’n 

podium. En het ging ook nog eens stervensgoed.’

‘Er zijn mensen die niet 
accepteren dat er fouten 
worden gemaakt’

er Rob Meenhuis

publiek. Een utopie, geeft ook Rob toe: ‘Er zijn mensen 

die niet accepteren dat er fouten worden gemaakt. Dat 

kan uitermate vervelend zijn.’ Het overbekende voorbeeld 

daarvan is vanzelfsprekend de dood van grensrechter Richard 

Nieuwenhuizen, in december 2012. Hij werd gemolesteerd 

door enkele jonge voetballers. Het wakkerde de discussie 

aan over het gebrek aan respect voor de autoriteit op het 

veld. Gesproken werd ook wel van een ‘maatschappelijk 

probleem’ – iets waarin Rob zich ergens wel kan vinden. Toch 

zijn het volgens hem vooral individuen die het voor een 

zeer grote groep verpesten. ‘Dat zijn de licht ontvlambare 

types. Zij krijgen een waas voor ogen wanneer de scheids- of 

grensrechter een in hun ogen verkeerde beslissing neemt.’ 

Zelf is Rob gelukkig nooit het mikpunt geweest van agressie. 

De grootste fout die hij maakte – hij kende een strafschop 

toe na een onjuist gesignaleerde handsbal – bleef zonder 

gevolgen. Het kwartje viel daar de goede kant op: Roda JC 

werd door die actie benadeeld maar won de wedstrijd alsnog. 

Van Feyenoord nota bene, in De Kuip. Daarmee werd directe 

degradatie afgewend. 

Of de dood van Nieuwenhuizen een kentering is geweest 

in de omgang met scheids- en grensrechters betwijfelt Rob 

ten zeerste. Volgens hem kan er nog altijd genoeg worden 

De palmares van Rob Meenhuis 

Als assistent-scheidsrechter is Rob inmiddels bezig met 
zijn 17e seizoen betaald voetbal. 
In totaal heeft hij bij 550 wedstrijden officieel gevlagd in 
de nationale betaalde voetbalcompetitie. 
 
Eredivisie   301
Eerste divisie  168
KNVB-beker    53
Nacompetitie    24
Finale Amstel Cup      2
Nederlandse Supercup/
Johan Cruijff Schaal     2
    
Daarnaast trad hij van 2003-2005 als assistent-scheids-
rechter 29 x aan bij internationale wedstrijden in FIFA-
verband.

Een liefhebber van het spel is Rob ook. Echt tot spanningen 

leidt dat tijdens zo’n wedstrijd niet. ‘Nee, maar dat is de kunst 

van het assisteren. In het begin heb je die neiging wel, dat je 

die wedstrijd ook wilt zien. Maar op een gegeven moment 

weet je wat je wel en niet moet doen en waar je hoofdtaken 

liggen. Je staat er primair om de scheidsrechter te assisteren, 

buitenspel aan te geven en de lijnen te bewaken. Als je 

buitenspel wilt waarnemen moet je zo gefocust zijn dat je 

toch nauwelijks kan meekijken.’ Zijn voetbalachtergrond is 

nuttig, maar kan hem ook tegenwerken, geeft Rob toe. ‘Door 

die voetbalachtergrond verwacht je soms bepaalde dingen 

die gaan gebeuren, een bepaald verloop in het spel. Dat is 

tegelijkertijd ook de grootste valkuil. Ook als assistent moet 

je er vanaf de eerste seconde staan. Mijn eerste vlagsignaal is 

altijd heel erg bepalend – al is het maar een inworp. Tot en met 

de laatste seconde kan er iets gebeuren. Zo geconcentreerd 

moet je zijn en continu blijven. Met de insteek: verwacht het 

onverwachte, verwacht wat je eigenlijk niet echt verwacht.’

En natuurlijk leidt dat wel eens tot een fout. Die zullen volgens 

Rob blijven voorkomen – altijd. ‘Wel zijn we druk bezig om dat 

aantal te blijven verminderen. De belangen zijn onverminderd 

groot.’ 

Kan de moderne technologie daarbij een handje helpen? 

‘Er wordt nu bij wedstrijden getest of dat kan. We zijn aan 

het kijken hoe we dat kunnen toevoegen aan de bestaande 

arbitrage. We gebruiken hopelijk op termijn de moderne 

technologie. Het vermogen van de mens is onvoldoende om 

foutloos te kunnen werken.’ 

Nu is het ideaalbeeld dat wanneer fouten worden gemaakt, 

die ook worden geaccepteerd door de spelers én het 
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Voor al uw tuin- en parkmachines 

Motorzaag vanaf € 199,- 

     Motorheggenschaar vanaf € 259, 

 Bladblazer vanaf € 299,- 

Wij verkopen tevens ASPEN benzine  

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

Administratiekantoor

R.J.M.Oosterlaken

 

De Eiken 16

7221 GK STEENDEREN 

Telefoon 0575-451293

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

Bronkhorsterweg 4
7221 AC  Steenderen 

Tel: 0575-451959
          info@rtvrutjes.nl 
          www.euronicsrtvrutjes.nl



warmlopen. Ik zou zelf graag iets willen opzetten om jonge 

voetballers zelf te laten fluiten en ze actief bewust te maken 

van de spelregels. Ik heb er alleen te weinig tijd voor. Het 

fluiten is niet alleen leuk, het is ook nog eens ontzettend 

goed voor je ontwikkeling. Leiderschap is belangrijk, en 

tegelijkertijd ontwikkel je een soort schild – je leert om te 

gaan met kritiek.’

Het sleutelwoord blijft plezier. ‘Ja, als dat verdwijnt stop ik er 

ook gelijk mee. Dan is het over. Maar ik vind het nog altijd 

veel te leuk om te doen.’ Het aantal scheidsrechters mag dan 

teruglopen, Rob houdt hoop dat jonge aanwas warm kan 

worden gemaakt voor het fluiten en vlaggen van wedstrijden. 

‘Plezier is daarin inderdaad het allerbelangrijkste. Ook voor 

voetballers en supporters overigens. Als dat nu ook de insteek 

is van iedereen die voetbalt en langs de lijn staat, dan komen 

we een heel eind. Dan accepteer je ook eens een fout van 

elkaar. Kijk nou eens naar de koffieautomaat op de maandag, 

daar heeft iedereen het over de wedstrijden van het weekend. 

De mensen zijn enthousiast en vinden voetbal gewoon 

ontzettend leuk.’ En als dat de instelling blijft, is er voor spelers, 

supporters én scheidsrechters nog veel te winnen.

‘Plezier blijft mijn sleutelwoord’ 

verbeterd. Een grote rol ziet hij daarin weggelegd voor de 

verenigingen én, op een niveau lager, voor de teams. ‘Als je 

je realiseert met elkaar: dit is wat we wel en niet willen, dan 

moet je dat gezamenlijk kunnen bereiken. Bij HC ’03 (waar Rob 

trainer/leider is van de D1, red.) hebben we aan het begin van 

het seizoen altijd een gesprek met de ouders van de spelers, 

waarin we dat kort bespreken. Mocht het fout gaan, dan 

kunnen we elkaar daar ook op aanspreken. Zoiets zorgt voor 

meer binding.’

Ondertussen wordt het imago van scheids- en grensrechters 

er niet beter op. Het aantal amateurscheidsrechters loopt 

al jaren terug. Rob ziet een belangrijke verklaring daarvoor 

weggelegd bij de media en die invloed is groter dan zij zelf 

beseffen. ‘Als scheidsrechter kom je pas in de publiciteit als 

je het niet goed hebt gedaan. Doe je het goed, dan wordt er 

nauwelijks over je gesproken en krijgt dat na een tijdje pas 

aandacht. Dat is natuurlijk ontzettend jammer, want er zijn 

genoeg jonge voetballers die een hele goede scheidsrechter 

zouden kunnen worden, maar daarvoor nu niet direct 
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Nieuwbouw   Verbouw   Onderhoud   Renovatie/Restauratie

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

Uitvaartverzorging

PATRIMONIUM

( lid Nardus)

Dag en nacht bereikbaar 

tel.: 0313-474909

www.patrimoniumdoesburg.nl

Rouwcentrum:  Meipoortstraat 74, Doesburg

inlichtingen en administratie: 0313-475787

SPIJKER

Meipoortstraat 11a
6981 DH Doesburg

0313-475963

www.etosdoesburg.nl

DOESBURG

WARENHUIS

Véél winkels onder één dak

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



Acht inwoners over … 
Lenen en delen  
Sommige dingen die je niet vaak nodig hebt, zoals een ladder, bepaald gereedschap of een aan-

hanger, schaf je niet gauw zelf aan maar leen je misschien van je buren. Ook het omgekeerde kan 

het geval zijn en soms leidt dit zelfs tot een gezamenlijke aanschaf en gebruik. We vroegen acht 

inwoners naar hun ervaringen.

Tekst: Johan Volkers

Foto’s: Rinus G.M. Rabeling

Naam: Hans van den End (50)

Woonplaats: Gildeweg, Voor-Drempt

Gezinssamenstelling: getrouwd met Maranca (49).Samen 

twee kinderen: Koen (19) en Annemiek (16).

Leen je wel eens wat van je buren? 

‘Als ik iets mis voor het koken, kan ik altijd bij de buren terecht 

en omgekeerd is dat precies hetzelfde. Daarnaast maken we 

gebruik van elkaars gereedschap zoals een ladder of een heg-

genschaar.’

Hoe sta je tegenover gedeelde aanschaf en gebruik?

‘Samen met de buren naast ons zijn we in het bezit van twee 

statafels, die we met feestjes kunnen gebruiken. We vinden 

het erg prettig dat er een grote betrokkenheid is in de buurt. 

Dat maakt het lenen laagdrempeliger.’

Naam: Raymond Helmink (43)

Woonplaats: J.D. Pennekampweg, Hummelo

Gezinssamenstelling: getrouwd met Alies (41).

Leen je wel eens wat van je buren?

‘We wonen nog maar kort in deze woning en lenen van onze 

buren is vrijwel niet aan de orde. Voor huishoudelijke zaken 

kunnen we ook altijd bij Alies’ broer terecht die vlakbij woont. 

Voor een wandeling leent Alies zelfs vaak hun hond. Buren 

kunnen altijd een beroep op ons doen en je zou dus kunnen 

zeggen dat we onze tijd uitlenen.’

Hoe sta je tegenover gedeelde aanschaf en gebruik?

‘Een gedeelde aanschaf is voor ons niet nodig, maar we zijn 

van plan om een huis te gaan bouwen en dan is dat misschien 

toch handig met de nieuwe buren.’

‘We lenen onze tijd uit’‘We kunnen altijd bij de buren terecht’

Naam: Cocki Bruggemann (50)

Woonplaats: Wilhelminaplantsoen, Laag-Keppel

Gezinssamenstelling: woont samen met Mary (50) en hun 

zoons Rick (17) en Luuk (14).

Leen je wel eens wat van je buren?

‘Het lenen van elkaar is in onze buurt geen enkel probleem. Of 

het nu over een stuk gereedschap gaat of een aanhanger, een 

ieder hier helpt elkaar onvoorwaardelijk. Voor ons een verade-

ming in vergelijking tot onze vorige woonplaats Amersfoort, 

waar dat eigenlijk niet aan de orde was.’ 

Hoe sta je tegenover gedeelde aanschaf en gebruik?

‘Misschien gaan we met de buren een rolsteiger aanschaff en 

voor werkzaamheden aan de hoger gelegen delen van het 

huis en dan vooral het schilderwerk.’

‘Een ieder hier helpt elkaar onvoorwaardelijk’

Naam: Aloys Putman (73)

Woonplaats: Pieriksestraat in Eldrik. Op de ‘Keppelse staart.’ 

Gezinssamenstelling: getrouwd met Annie (70). Samen 2 

kinderen en 4 kleinkinderen.

Leen je wel eens wat van je buren?

‘Het lenen komt hier in de buurt eigenlijk niet meer zoveel 

voor. Bovendien wonen we met onze zoon en zijn gezin onder 

hetzelfde dak en dat maakt het lenen bij de buren al helemaal 

overbodig.’ 

Hoe sta je tegenover gedeelde aanschaf en gebruik?

‘Samen met onze zoon hebben we een bosmaaier en bladbla-

zer aangeschaft. En de aanhanger kunnen we eigenlijk beter 

een familiebezit noemen, want daar maakt iedereen bij tijd en 

wijle gebruik van.’

‘De aanhanger is bijna familiebezit’
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Naam: Wim van den Burg (74)

Woonplaats: Monumentenweg Hoog-Keppel

Gezinssamenstelling: getrouwd met Nel (76). Samen 3 kinde-

ren, 4 kleinkinderen en 1 achterkleinkind.

Leen je wel eens wat van je buren?

Nel: ‘Ik leen eigenlijk nooit iets in de buurt voor het koken.  

Dan kook ik wel wat anders. Wil iemand van mij iets lenen, dan 

kunnen ze altijd bij me terecht. Het enige dat Wim wel eens 

leent van de buren is een ladder,  maar dat is ook alles.’

Hoe sta je tegenover gedeelde aanschaf en gebruik? 

Wim: ‘We staan er niet onwelwillend tegenover, maar het komt 

eigenlijk niet voor. Er wonen vooral behoorlijk technische 

mensen in de buurt en die hebben alles zelf wel.’

‘Als iemand iets wil lenen, kunnen ze altijd bij mij 

terecht’

Naam: Gerrit Kempers (47)

Woonplaats: Beatrixlaan, Hummelo

Gezinssamenstelling: getrouwd met Karen (44). Samen twee 

dochters: Eva (11)  en Jet (9).

Leen je wel eens wat van je buren?

‘Als iemand iets nodig heeft staan we altijd klaar om te helpen 

en dat is ook wederzijds. Regelmatig helpen we de buren om 

iets op te lossen of te maken, het liefst met eigen 

gereedschap. Als iemand echt hulp nodig heeft, leen ik zelfs 

mijn auto weleens uit.’

Hoe sta je tegenover gedeelde aanschaf en gebruik?

‘We houden er niet van om van alles uit te lenen of zelf te 

lenen, vooral als het om duurdere apparaten gaat. Het kan 

vervelend zijn als er iets stuk gaat en zoiets de goede ver-

standhouding verstoort die we nu hebben. Dus liever zelf 

ergens mee helpen dan lenen!’

Naam: Sigrid Bremer (40)

Woonplaats: Kruysakker, Achter-Drempt  

Gezinssamenstelling: getrouwd met Jeroen (42). Samen 

twee kinderen: Floor (9) en Jelte (7). 

Leen je wel eens wat van je buren?

‘Mijn ouders wonen vlak achter ons dus als ik iets niet in huis 

heb, kan ik bij hen terecht. En dan gaat het meestal over 

levensmiddelen.’

Hoe sta je tegenover gedeelde aanschaf en gebruik?

‘Zelf hebben we twee statafels gekocht en die worden 

sindsdien aan verschillende buren en tijdens een buurtfeest 

uitgeleend. Op feestgebied hebben we de zaken hier trou-

wens goed voor elkaar. Met 18 buren samen hebben we via 

burendag twee partytenten, versieringsmateriaal en verlich-

ting aangeschaft.’

‘Ik leen zelfs mijn auto weleens uit’

‘Met 18 buren hebben we partytenten, 

versieringsmateriaal en verlichting aangeschaft’

Naam: Ton Plagman  (54)

Woonplaats: Gildeweg, Voor-Drempt

Gezinssamenstelling: getrouwd met Carolien (52). Samen 

twee kinderen: Derek (22) en Robin (20).

Leen je wel eens wat van je buren?

‘Heel af en toe lenen we voor het koken wat van de buren. Het 

enige dat we verder wel eens lenen is een ladder, maar dan 

houdt ‘t ook wel op. Het liefst probeer ik iets met eigen mid-

delen voor elkaar te krijgen en bovendien leen ik dan ook nog 

liever iets uit, dan dat ik zelf op zoek moet.’

Hoe sta je tegenover gedeelde aanschaf en gebruik?

‘Ook op dat punt zijn we het liefst selfsupporting. Als onze 

gazonmaaier kapot is kunnen we daarvoor zonder probleem 

bij de buren terecht en omgekeerd geldt dat ook voor hen. 

Gemeenschappelijke gereedschappen of iets dergelijks heb-

ben we verder niet.’

‘We zijn het liefst selfsupporting’
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Op de foto ziet u de rijdende leden van Paarden Sport Ver-

eniging de Doornslagruiters uit Achter-Drempt. Een kleine 

vereniging die momenteel acht rijdende leden kent. Het zijn 

allemaal ruiters die vol enthousiasme elke week op zaterdag-

ochtend hun lessen volgen. De lessen worden gegeven op 

wedstrijdniveau. Drie keer per maand is dat een dressuurles en 

elke laatste zaterdag van de maand een springles. Een groot 

deel van de jonge amazones rijdt ook wedstrijden in de regio. 

Het meedoen daaraan is geheel vrijblijvend; wekelijks een les 

volgen en zelf recreatief rijden mag ook. Dat typeert precies 

de vereniging: niets moet, alles mag zolang je maar plezier 

hebt.

In 1975 werd de vereniging opgericht als Ponyclub de 

Doornslagruiters. Tien jaar geleden werd de naam officieel 

gewijzigd in Paarden Sport Vereniging de Doornslagruiters. 

Daarmee werd het mogelijk om ook met een paard officieel lid 

te worden. De thuisbasis ligt al sinds de oprichting aan de Hul-

sevoortseweg. Zolang het weer het toelaat, rijden de ruiters 

daar in de buitenbak. Twee keer per jaar wordt er een buitenrit 

Paarden Sport Vereniging 
de Doornslagruiters 

Tekst: Ceciel Bremer

Foto: Wim van Hof

Over dressuur- en springlessen, 

activiteiten en acties 
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gereden. Bij iets mindere weersomstandigheden worden 

vervangende lessen georganiseerd. Zo geeft een fysiothera-

peut de ruiters balansoefeningen voor de juiste houding op 

het paard en een paardenmasseur laat zien hoe je een fijne 

massage kunt geven aan je paard. Daarnaast wordt er ook een 

tuigpoetsles en een vlechtles bij iemand thuis gegeven.

Genoeg activiteiten dus voor de Doornslagruiters maar ook 

kostbaar. Op originele manieren probeert de kleine vereniging 

de kosten en baten in balans te houden. Je kunt vriendenlid 

worden van de club en gebruikmaken van de rijbak, buiten 

eniging 

de lesuren. Maar je kunt ook vriendenlid worden zonder 

gebruik te maken van de rijbak. Dan mag je meedoen met alle 

activiteiten die de club organiseert. Inmiddels telt de club tien 

vriendenleden en daarnaast ook nog vier startkaartleden. Ook 

de oudijzeractie levert de vereniging jaarlijks extra geld op. Op 

verzoek wordt het oud ijzer bij u thuis opgehaald en opgesla-

gen in een container. Een volle container levert dan een leuk 

bedrag op voor de clubkas. 

Voor meer informatie, zie: www.doornslagruiters.nl.

Van links naar rechts: Meike Kemperman, Silke Kemperman, Sara Messing, 

Milou Stam, Maelynn Stam, Femke Plass, Fleur Gaikhorst en Lotte Gaikhorst.
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eunisse

n

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

Restauratie / renovatie
Binnen- en buitenwerk

Wandafwerking
Beglazing, enkel en isolerend

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

huid- en voetverzorgingsinstituut

email info@wildegeest.nl

www.wildegeest.nl

Café - slijterij
d’n Uutkiek

Dorpsstraat 65 - Angerlo

0313 - 475 091 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



Ondanks onze naam in het buitenland zijn wij Nederlanders 

gek op geven. Wij kijken graag naar de opvolgers van Mies 

Bouwman die op de nationale tv giften in ontvangst nemen 

ter delging van de noden van een of ander gekweld land. En 

geven kan op vele manieren. Men kan geven aan het goede 

doel of aan eigen kinderen. Kinderen kunnen ook geven aan 

hun ouders. Wie krijgt er van zijn kinderen niet regelmatig een 

leuke tekening, een knuff el of op z’n minst een punthoofd.

Toch ligt ook aan geven een hele wetgeving ten grondslag; we 

hebben zelfs de Geefwet. In deze wet zijn vooral ten aanzien 

van de Inkomstenbelasting de nodige regels opgesteld; welke 

giften zijn aftrekbaar van uw inkomen of zelfs van uw onder-

nemingswinst. Want ja, wij zijn natuurlijk wel Nederlandse 

fi lantropen. 

We kennen het onderscheid tussen een schenking en een gift, 

maar het meest gebruikt zijn de schenking in contanten en de 

schenking op papier. De eerste is vooral eenvoudig: u maakt 

gewoon een bedrag over aan – bijvoorbeeld – uw kinderen. U 

bent het kwijt, de kinderen zijn verrijkt, en daarmee klaar. De 

tweede is wat subtieler: u creëert op papier een schuld aan (in 

dit geval) uw kinderen. Zij krijgen daarmee een vordering op u 

die opeisbaar wordt bij uw overlijden of in andere door u aan-

gegeven gevallen. Voordeel: u bent het geld nog niet kwijt. 

Hebt u het dus toch nog nodig, dan is dat geen probleem. 

Bijkomend voordeel: de te betalen rente over uw schuld zorgt 

na verloop van tijd voor een veel snellere vermogens-

overheveling dan de enkele schenking in contanten. 

Dit scheelt Erfbelasting, want hoe groter uw schulden, hoe 

kleiner uw nalatenschap. 

Reden van de momenteel immense populariteit van deze 

schenking is echter vooral een andere: een lager vermogen 

scheelt in de eigen bijdrage voor het geval u wordt opge-

nomen in een AWBZ-instelling. Geheel in strijd met onze 

calvinistische aard blijken wij in hoge mate bereid afstand te 

doen van onze zuur verdiende spaarcentjes om te voorkomen 

dat dit in een verpleeg- of verzorgingstehuis moet worden 

opgesoupeerd. 

In de relatie ouders-kinderen hadden we al de jaarlijkse vrij-

stelling (ca. € 5.200,-) en de eenmalig verhoogde vrijstelling 

(ca. € 25.000,-). Daar is bijgekomen een extra vrijstelling van 

Tekst: Jeroen te Lindert

Foto: Wim van Hof

van de notaris
Met de warme hand 

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.

Voor diegenen die 

het hebben gemist: 

Per 1 januari jl. is mijn 

compagnon, de heer Van 

Anken, gedéfungeerd 

als notaris te Doesburg 

in verband met het 

(bijna) bereiken van zijn 

pensioengerechtigde 

leeftijd. Hiertoe heeft 

hij op eigen verzoek bij 

Koninklijke Besluit eervol 

ontslag verkregen. Met 

ingang van gemelde datum 

zal ik het notariskantoor op de huidige wijze voortzetten, 

ondersteund door de nieuw bij ons in dienst getreden 

mevrouw mr. Marianne van Ruler, een kandidaat-notaris 

met zeer ruime ervaring. Zij is in 2002 afgestudeerd in het 

Nederlands recht, het Notarieel recht en het Fiscaal recht en 

is tevens lid van de vereniging van Estate-planners in het 

notariaat. 

circa € 52.000,-, waaraan de voorwaarde is gekoppeld dat deze 

gift wordt gebruikt (met name) ter afl ossing van een eigen 

woningschuld, het aankopen van een eigen woning of het 

verbouwen hiervan. Kort hierna kwam alweer artikel 33a van 

de Successiewet: u mag ook eenmalig € 100.000,- schenken 

als dit voor genoemde bestedingen gebruikt wordt. Maar let 

op: deze laatste vrijstelling geldt (vooralsnog) alleen voor het 

jaar 2014! Enigszins bijzonder is verder dat hier niet wordt 

vereist dat er een familierelatie is tussen de schenker en de 

ontvanger. Ook het leeftijdsvereiste (voor het 40ste levensjaar) 

is er niet en zelfs de 180-dagenregeling geldt niet. U mag dus 

ook rustig schenken aan uw buurvrouw, ook als zij al 65 is. 

Interessant is wellicht ook de schenking vanuit uw bv. En dit 

alles mag zelfs vanaf uw sterfbed. 

U begrijpt, zelfs geven is niet altijd even eenvoudig. En als u 

zich niet aan de regels houdt, geeft dat vooral veel blauwe 

brieven. Ik heb getracht op deze ene pagina u een klein beetje 

inzicht te geven, want zoals mijn vader altijd zegt: ‘Wie geeft 

wat ie heeft, is waard dat ie leeft.’ 

Maar mocht u het echter allemaal niet direct overzien, dan 

geeft dat niets. 
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Van Plattelandsvrouwen toen… 

tot Vrouwen van Nu

Vroeger was het heel vanzelfsprekend om lid te worden van 

de Plattelandsvrouwen. Voorzitter Hennie Klaassen (57): ‘Als 

jonge deerne op het platteland was je lid van Jong Gelre. Ging 

je trouwen, dan rolde je automatisch door naar de Plattelands-

vrouwen. Je werd daar vanzelf wel voor meegevraagd door 

een buurvrouw. Jonge moeders van tegenwoordig hebben 

veel bordjes draaiende te houden. Werk, gezin, verenigingen 

en bestuursfuncties, sporten, sociale contacten. De noodzaak 

en de vanzelfsprekendheid van lid worden is er heden ten 

dage niet meer bij. Het is daarom zaak voor de vereniging 

om zich te blijven vernieuwen en ook de jonge garde aan te 

spreken. Dit heeft dan ook onze prioriteit.’

Vrouwen op het platteland waren vroeger druk met de boerderij en het gezin. Een avond voor 

eigen ontspanning en eigen ontwikkeling dat was zeer welkom voor de gemiddelde jonge 

vrouw. Ja, noodzaak zelfs. Die noodzaak is er nu niet meer. Maar de vereniging die inmiddels 

Vrouwen van Nu heet, is nog steeds heel belangrijk voor haar leden. 

Secretaresse zonder typemachine

Voor de gelegenheid is Annie van Zadelhoff (77) aangescho-

ven bij het interview, onlangs gehuldigd voor haar 50-jarig 

lidmaatschap. Ook was ze bestuurslid. ‘Ik was 28 toen ik in het 

bestuur kwam. Ik was lid en ik schreef graag. Verhaaltjes schrij-

ven en opstellen op de middelbare school. Dat lag mij. Het be-

stuur was dat opgevallen. Toen ze me vroegen als secretaresse 

twijfelde ik. Ik had drie jonge kinderen en ik hielp volop mee 

op de boerderij. Maar mijn man stimuleerde me en ik heb ja 

gezegd. Het was eind jaren zestig en we hadden maandelijks 

vergadering. Dan moest je elk lid (90 ongeveer, red.) iedere 

keer een convocatie sturen met de locatie, het programma en 

de sprekers. Dus ik zat heel veel aan de keukentafel te schrij-

ven. Van elke bijeenkomst moest ik ook de notulen maken. En 

als secretaresse legde ik de contacten met de zaalhouder en 

de sprekers en maakte ik de persberichten. Het was een veel-

Tekst: Maaike Harkink

Foto’s: Harold Pelgrom

75-jarig jubileum afdeling Hummelo, Keppel en Drempt

Hennie Klaassen (Hummelo) 

‘Vanzelfsprekende gezelligheid’

Van links naar rechts: Hennie Klaassen, Betty van Velsen, Loek de Droog, Gerie Verbraeken, Ank van Campen
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omvattende taak. Daar was je best heel erg druk mee. In ons 

gezin viel het woord plattelandsvrouwen dan ook regelmatig. 

En er moest nog wel eens wat voor wijken. Op een avond 

was er bijeenkomst bij ons thuis. We zitten goed en wel aan 

de koffie, als de deur heel langzaam opengaat. Mijn oudste 

dochter Marieke stond daar in haar nachtjapon. Ze keek heel 

behoedzaam al die vrouwen even aan, keerde zich om en liep 

weer weg. Ik ging haar achterna. ‘Wat doe je, Marieke? Je komt 

toch anders ook nooit uit bed?’ ‘Ik wilde zo graag die platte-

landsvrouwen zien. Maar het zijn gewone vrouwen.’ Ze was zo 

teleurgesteld. Ze dacht natuurlijk, die plattelandsvrouwen dat 

is een heel bijzonder soort wezens!’

75-jarig jubileum

De Nederlandse Bond van Boerinnen en andere Plattelands-
vrouwen is een landelijke vereniging opgericht in 1930. 
Negen jaar later, op 12 juli 1939, kwam er een afdeling in de 
voormalige gemeente Hummelo & Keppel. Oprichters waren 
de dames Belinfante, Cortes, Van Linschoten en Van Pallandt.
In dit jubileumjaar krijgt deze mijlpaal alle aandacht tijdens de 
maandelijkse bijeenkomsten. Er is onder andere al een vlag 
onthuld. De echte feestdag zal zijn op 7 juni en wordt een 
leuke dag voor alle leden. Het programma is nu nog geheim. 
Eind april zal het aan de leden bekend worden gemaakt. 

Loek de Droog (Voor-Drempt) 

‘Sociale contacten’

Gerie Verbraeken (Laag-Keppel)

‘Vooral van de cultuur interessegroep 

heb ik heel veel opgestoken. En veel 

mensen leren kennen’ 

Annie van Zadelhoff (Hummelo)

‘Het heeft me meer eigenwaarde 

gegeven, ik ben mondiger geworden en 

ik heb veel mensen leren kennen’

Plattelandsvrouwen versus Vrouwen van Nu

Secretaris Gerie Verbraeken (54): ‘Onze naam is soms een 

probleem. We heten inmiddels Vrouwen van Nu, maar veel 

mensen kennen deze nieuwe naam niet. Zeg je dan: voorheen 

Plattelandsvrouwen, dan weet iedereen wat je bedoelt, maar 

het wordt vaak opgevat als ouderwets, iets voor oudere boe-

rendames. Beide namen dekken de lading niet goed, hoewel 

de vereniging wel werd opgezet voor boerinnen. Die zaten 

toen toch vrij geïsoleerd op de boerderij. Vrouwen hadden 

toentertijd veel baat bij de vereniging.’ Annie Van Zadelhoff: 

‘Ik heb er veel aan gehad. Een tante van mij stierf heel jong, ze 

had vier kleine kinderen. Daar trok ik bij in. Dat was vroeger 

heel normaal. Als familie loste je zoiets samen op. Ik was toen 

al verloofd en wilde de leraressenopleiding gaan doen. Maar 

mijn ouders raadden me dat af. Ik was al verloofd en als je 

ging trouwen, dan mocht je niet meer voor de klas staan. Ik 

heb door de Plattelandsvrouwen veel mensen leren kennen. 

Het was goed voor mijn eigenwaarde en ik heb geleerd mijn 

woordje te kunnen doen. Els de Bruyn was vroeger onze voor-

zitter. Een echte dame. Ze kon vol vuur zijn over een onder-

werp. Als ze dan een beetje fel was in haar bewoordingen, zei 

ze soms tussendoor: ‘Excusez le mot’. ‘

Binding

Algemeen bestuurslid Loek de Droog (71): ‘De interessegroe-

pen zijn heel belangrijk. Ik ben zelf heel geïnteresseerd in 

kunst en de culturele club vind ik dan ook geweldig. Ik ben 

nog nooit zo veel naar het museum geweest als in de afgelo-

pen jaren. Je merkt dat ook hier in de omgeving veel te ont-

dekken is. Als je lid bent hoef je niet per se naar de algemene 

avonden te gaan. In een groep met gedeelde interesses heb je 

binding met elkaar en doe je meteen leuke contacten op.’

Hennie: ‘De activiteiten die we organiseren zijn voor ieder wat 

wils en we haken in op maatschappelijke en actuele thema’s. 

Kijk maar eens op onze website en Facebookpagina. Vroeger 

gingen de vrouwen op excursie om naar wasautomaten en 

centrifuges te kijken en er uitleg over te krijgen. Volautomati-

sche wasmachines, wat een werk scheelde dat. Dat was tóén 

heel actueel. Die actualiteit zoeken we nog steeds. Op dit 

moment hebben we 149 leden. Van de 35 nieuwe leden die 

we de laatste drie jaar hebben aangetrokken, blijken dit vooral 

veel nieuwe inwoonsters van Hummelo, Keppel en Drempt te 

zijn. Het is inderdaad een heel mooie manier om contacten op 

te doen.’
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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.

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



Bij HC’03 ligt de organisatie van het schoolvoetbaltoernooi 

al zo’n twintig jaar in handen van Leo Koenders (61). Hij werd 

ooit als vertegenwoordiger van het jeugdbestuur van het 

toenmalige Drempt Vooruit gevraagd de organisatie op zich te 

nemen en is dit al die jaren met veel plezier blijven doen. Leo 

legt uit: ‘Een datum prikken, het aantal teams opgeven en in 

welke categorie ze spelen, dat doen de scholen zelf. Wedstrijd-

schema’s maken, verwerken van de uitslagen en wat er verder 

bij komt kijken, dat gebeurt door ons. HC’03 stelt als gastheer 

de velden en de kleedkamers beschikbaar en regelt een grote 

groep vrijwilligers zoals scheidsrechters, wedstrijdleiding en 

kantinepersoneel.’

Na al die jaren kent Leo het draaiboek nagenoeg uit zijn 

hoofd. Toch verloopt de organisatie niet altijd van een leien 

dakje: ‘Het schoolvoetbaltoernooi vindt altijd op een woens-

dagochtend plaats. Dit voorjaar op woensdag 16 april. Het 

is niet altijd makkelijk op een doordeweekse dag voldoende 

vrijwilligers te krijgen, met name scheidsrechters vinden is las-

tig. Gelukkig kunnen we altijd rekenen op een vaste groep die 

ieder jaar weer van de partij is. Om te kunnen helpen ruilen zij 

hun werkdag of ze nemen er zelfs een dag vrij voor. Dat geeft 

wel aan hoe leuk het is.’

Niet alleen de vrijwilligers beleven plezier aan het schoolvoet-

baltoernooi, maar ook de schooljeugd. Daar is het immers 

voor bedoeld: ook kinderen die niet in clubverband voetballen 

op een leuke manier kennis te laten maken met voetbal.  De 

leerlingen van groep 5 tot en met groep 8 van de drie scholen 

worden ingedeeld in teams: de jongens van groep 7 en 8 

spelen in elftallen op een heel veld; de meisjes van groep 7 

en 8, de jongens van groep 5 en 6 en de meisjes van groep 5 

en 6 spelen het spel met 7 personen op een half veld. Zo ont-

staan er vier poules. Het team dat winnaar wordt in de poule 

ontvangt een beker. Het lokale schoolvoetbaltoernooi is een 

voorronde. De poulewinnaars gaan door naar de regionale 

fi nale en eventueel districtsfi nale. En wie het bij deze laatste 

ver schopt, mag door naar de landelijke fi nale. 

De KNVB organiseert dit landelijke schoolvoetbaltoernooi al 

sinds 1906 en probeert op deze manier het voetbal onder de 

aandacht te brengen en als het even kan nieuwe leden binnen 

te halen.  Op woensdag 16 april gaat onze lokale jeugd op 

sportpark ’t Doornslag weer de onderlinge strijd aan in deze 

populaire balsport.  Leo doet daarbij graag nog een oproep: 

‘Het zou mooi zijn als er veel supporters langs de lijn staan om 

de jeugd aan te moedigen. Ouders, opa’s, oma’s, buren en alle 

andere belangstellenden zijn van harte welkom.’ 

Ieder voorjaar organiseert HC’03 het schoolvoetbaltoernooi voor de leerlingen van groep 

5 t/m 8 van de lokale basisscholen. Dit jaar komen de leerlingen uit Drempt voor het eerst 

samen uit voor de Klimtoren in een onderlinge sportieve voetbalstrijd met die van De Bongerd 

en De Woordhof.

Het jaarlijkse 

schoolvoetbaltoernooi 

bij HC’03

Spelplezier en je samen inzetten 

voor je eigen school

Tekst: Ceciel Bremer 

Foto: Archief obs De Woordhof
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In de jaren tachtig zien Johan en Rita Hilhorst met gemengde 

gevoelens hoe de stad Amersfoort zich steeds verder uitbreidt 

in de richting van hun weilanden. Ze boeren op dat moment 

in de gemeente Hoogland tegen de stadsgrens van Amers-

foort. Hun bedrijf staat in een kring van boerderijen die al 

generaties lang worden gerund door de familie van Johan. 

De vraag is of Amersfoort achter de A 1 blijft? Nee dus. Amers-

foort wordt zelfs groeistad en groeit over de A 1 heen. De 

gemeente Hoogland is dan al lang, onder zwaar protest van 

de Hooglandse bevolking, opgedeeld tussen de gemeenten 

Bunschoten-Spakenburg en Amersfoort. Begin jaren 90 moe-

ten Johan en Rita noodgedwongen hun bedrijf met melkvee 

en varkens hier opgeven. Projectontwikkelaars en LTO Neder-

land bieden hulp:  voor een doorstart laten ze het echtpaar 

de hoeken van agrarisch Nederland zien. Want afscheid van 

Hoogland is één ding, het werken als boer opgeven: dat nooit! 

Het Noorden lokt niet, een ver buitenland ziet vooral Rita niet 

zitten en dan komt opeens Eldrik in beeld.

Johan (58) vertelt het verhaal. Hoe op de boerderij van zijn 

ouders al was voorzien in de opvolging:  zijn oudere broer 

ging voor. Maar hij kan aan de slag op het boerenbedrijf 

van zijn oom, tevens naaste buurman. Oom had al hulp via 

de familie maar wanneer hij door ziekte wordt getroff en, is 

Johan en Rita Hilhorst

Verzeild in Eldrik vanwege een stadsuitbreiding

Tekst: Henk ten Zijthoff 

Foto’s: Wim van Hof

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 

Johan en Rita Hilhorst zijn vanuit Hoogland bij Amersfoort in 1992 terechtgekomen aan de 

Eldrikseweg in de buurtschap Eldrik.  
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personele versterking op het bedrijf meer dan welkom. Johans 

aanvankelijke carrière in de bouw neemt daardoor een totaal 

andere wending en zijn grootste wens gaat in vervulling: hij 

wordt boer. In 1981 trouwt hij met Rita, die een carrière in de 

gezinszorg heeft opgebouwd. Ze krijgen twee kinderen: Carla 

en John. 

Maar dan: Amersfoort groeit maar door en het moment komt 

dat het jonge echtpaar Hilhorst knopen moet gaan doorhak-

ken. Johan: ‘Ik herinner me dat als een complex en zwaar 

traject: hoe pak je zoiets aan als er hechte familiebanden 

zijn? We woonden zo dicht bij elkaar. Konden uitstekend met 

elkaar overweg en ook zakelijk waren we nauw verbonden. 

We hebben het gelukkig met elkaar kunnen oplossen en toen 

moesten wij met onze twee kleine kinderen op zoek naar 

een andere plek om ons bedrijf voort te zetten. We kwamen 

uiteindelijk in Eldrik als gevolg van bemiddeling door de Land- 

en Tuinbouw Organisatie (LTO) en waren snel verkocht: mooie 

kleigrond in een streek in Nederland die bij ons paste en waar 

we als agrariërs goed uit de voeten konden.’ 

         

Hoe ging dat in het begin?  

Johan is er nog steeds van onder de indruk. ‘Ik kwam bij de 

familie Remmelink en moet je nagaan,  we hadden nog geen 

contract getekend, maar ze namen me als een zoon in huis 

om hier kwartier te maken. Vijf weken heb ik hier doorde-

weeks intern bij de familie gewoond. We hadden wederzijds 

een groot vertrouwen in elkaar. Ik molk hun vee en mocht al 

aanpassingen doorvoeren nog voordat we de zakelijke kanten 

ook op papier rond hadden. Dat vond ik echt heel bijzonder 

en het voelde warm en vertrouwd. Gerard Herberts uit Eldrik 

spande zich in om mij als ‘nieuwe boer’ wegwijs te maken. Ook 

van hem kreeg ik veel steun.’              

Rita (53) laat het boek zien met de foto’s van de verhuizing 

vanuit Hoogland naar Eldrik. Je ziet dat het een enorme 

onderneming is geweest. ‘Niet alleen het eigen huishouden 

moet over, en dat is al heel wat, maar ook het bedrijf gaat mee.’ 

Transportbedrijf Teunissen uit Drempt haalt eerst het jongvee 

uit Hoogland naar Eldrik want dat kan meteen de wei in. Ook 

de Hooglandse mais gaat mee plus de landbouwmachines. 

Een tijd later volgt de zwartbonte melkveestapel van zestig 

koeien. Eh…zwartbont…? Johan en Rita moeten er nog 

steeds om gnuiven: ‘We zitten hier in Eldrik in een gebied met 

verstokte MRIJ-boeren (boeren met Maas-Rijn-IJsselvee, red.), 

dus allemaal roodbont vee! En dan gaan de laadkleppen van 

de veewagens naar beneden en loopt er ineens zwartbont in 

de wei. Volgens ons was dat voor de buurt even wennen!’  

Hoe ging het met de buurt ondanks dat zwartbonte vee? 

Johan en Rita zijn nog steeds onder de indruk van de manier 

waarop de inwoners van de buurtschap Eldrik hen ontvingen. 

‘De ontvangst door de familie Remmelink was al bijzonder, 

maar we kwamen in een geweldig buurt terecht. We werden 

samen met onze kinderen vanaf de eerste dag betrokken bij 

het wel en wee in de buurt. Dat vinden we nu nog steeds de 

klasse van ons kleine buurtschap.’ Johan en Rita wonen net 

een paar dagen in Eldrik als hen een vreselijk bericht bereikt: 

Johans moeder is omgekomen bij een verkeersongeluk vlak 

voor de boerderij in Hoogland. Ze ondervinden medeleven en 

steun uit de nieuwe buurt en dat waarderen zij enorm.     

Is er ook sprake geweest van een cultuurschok?

Johan en Rita denken even na en geven dan tegelijk ant-

woord: ‘Het Volksfeest Keppel en Eldrik. We wisten echt niet 

wat ons die eerste keer overkwam.’ Rita kijkt me aan en zegt: 

‘Ik ben niet zo schrikachtig hoor, maar toen ik die kar met 

kinderen hier voor de eerste keer bij onze boerderij zag 

aankomen en er ineens zo’n grote vent van die kar stapte in 

zo’n merkwaardig pak, toen schrok ik. Vooral het geluid van 

de schrapende zaag over de stenen. Kippenvel!’ Ze doelt op 

de bieleman en dat  bielemenneke-van-toen, Bart Gosselink, 

weet wat hij aanrichtte en kan er nog steeds hartelijk om la-

chen. Gelukkig is het Keppelse Volksfeest voor hen een prach-

tig feest gebleken. Rita: ’Zoiets kenden we in Hoogland niet. 

Het leuke is dat we het feest meevieren met onze hele Eldrikse 

gemeenschap, maar zonder sociale dwang.’ Johan is inmiddels 

gestrikt voor een functie als bestuurder van het Volksfeest en 

hij vindt dat een prachtige bijbaan! 

Nog een puntje is het taalgebruik. Johan: ’In Hoogland of 

Amersfoort spreek je A.B.N., want spreek je dialect dan is het 

meteen raak. Mensen staan direct klaar met hun oordeel: je 

bent een domme boer uit het buitengebied.’ Rita vult aan: ‘Het 

valt me echt op dat het Achterhoeks hier veel en actief wordt 

gebruikt. Als je in Doetinchem of Wehl winkelt dan is het heel 

normaal om Achterhoeks te spreken.’ Johan en Rita schateren 

nog als ze denken aan de eerste problemen op taalgebied met 

hun kinderen. Er moest ‘aalt worden gevaren’. Zoon John be-

greep er niets van: ‘Waarom moest Aalt gaan varen?’ Hij dacht 

aan een man in een boot en snapte echt het verband met het 

uitrijden van gier niet. Dat overkwam Johan ook in het begin 

toen boer Remmelink het over het ‘kidden’ bij grasvoederwin-
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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



ning had. Johan: ‘Die term kende ik niet en ik vroeg me af wat 

daarmee werd bedoeld. Na uitleg was het natuurlijk meteen 

duidelijk: het aan stroken leggen van gras voordat je gaat per-

sen of rapen.’ En nog een hele mooie: ‘vrachten’, dat staat voor 

het aanleggen van omheiningen. Ook die term kende Johan 

niet en dit soort Achterhoeks agrarisch jargon gaf wel vaker 

aanleiding tot het stellen van vragen aan buurtbewoners.     

En zijn er meer verschillen? 

‘Nou’, zegt Johan, ’het lijkt een klein puntje, maar ik vind het 

echt opvallend. In Hoogland hadden we  veel te maken met 

zwerfvuil in onze weilanden. Vooral die blikjes zijn vreselijk 

want ze worden niet gepakt door de magneten op onze 

maaimachines. Door kapot gereten blikjes in je weiland kan je 

vee zelfs doodgaan. Ook hadden we regelmatig Amersfoortse 

bewoners in onze weilanden rondlopen die schade aanricht-

ten aan het gewas en hekken open lieten staan. Daar hoeven 

we ons hier in Eldrik gelukkig minder zorgen over te maken.’ 

Wat vonden de kinderen van de verhuizing? 

’Daarover hebben we ons geen zorgen hoeven maken. Na-

tuurlijk: als we in Hoogland waren blijven wonen dan waren 

de scholen in Amersfoort dichterbij geweest. Maar daar staat 

tegenover dat de kinderen nu eerder werden geconfronteerd 

met het verkeer en daardoor weerbaarder werden. Ze hebben 

van de overgang naar Eldrik geen last gehad. In Nieuw-Wehl 

en later Doetinchem waren goede scholen en het fietsen naar 

die scholen maakt je als mens alleen maar sterker.’

Dochter Carla (30) woont nu in Rheden en werkt in de zorg. 

Zoon John (28) is vol in beeld om vader en moeder op te 

volgen. Naast zijn werkzaamheden op het bedrijf in Eldrik plus 

een nevenfunctie, is hij ook bestuurlijk actief in de agrarische 

wereld als voorzitter van de NAJK (Nederlands Agrarisch 

Jongeren Kontakt). Een functie op landelijk niveau. Ik vraag of 

de passie voor landbouw bij zoon John te maken kan hebben 

met de passie van vader en moeder voor het agrarisch onder-

nemerschap. Johan en Rita blijven bescheiden: ‘Dat weten we 

niet. We merken hier in de Achterhoek wel dat wij als agrariërs 

serieus worden benaderd en dat is een goede zaak, ook voor 

de generatie van opvolgers.’ 

Wat missen jullie in Eldrik het meest ten opzichte van Hoog-

land?  

Johan en Rita denken er even diep over na, maar kunnen 

er niet zoveel bij bedenken. Dan merken ze op dat het voor 

de bedrijfsvoering toch wel heel erg plezierig zou zijn als 

de infrastructuur rond internetverbindingen verbeterd zou 

worden. Erg belangrijk voor de toekomst! En ook de schotel 

zou vervangen mogen worden door de kabel. Niet zozeer voor 

henzelf, maar wel voor de jonge generaties die straks aan de 

slag gaan in een buitengebied als Eldrik. Maar ook: Handen af 

van het zwembad in Keppel, net als van de ijsbaan in Keppel. 

Het zijn belangrijke ontmoetingsplekken voor jong en oud uit 

alle dorpen in de regio. Ook in Hoogland waren dat zaken die 

goed geregeld waren!

Wat mag ik bij dit keukentafelgesprek bij het knappend vuur 

van een mooie warme houtkachel als uitsmijter noteren?  

Johan en Rita zeggen het spontaan: ‘Saamhorigheid bindt 

onze kleine Eldrikse gemeenschap en daar voelen wij ons 

helemaal thuis! Schrijf dat maar op!‘
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Over de precieze uitvoering van de decentralisering van de 

zorg – de overheveling van zorgtaken van het rijk naar de 

zorgverzekeraars en de gemeenten per 1 januari 2015 –  be-

staat nu nog veel onduidelijkheid. Wel is zeker dat de rol van 

mantelzorg en vrijwilligers(organisaties) in de nabije toekomst 

steeds belangrijker wordt. Op deze informele zorg zal steeds 

vaker een beroep worden gedaan. Binnen ons woongebied 

heeft Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel daarbij 

een sleutelrol. Alle reden om in gesprek te gaan met Esther 

Staal, welzijnsadviseur bij de stichting. 

Wie ben je en wat is je functie?

‘Ik ben (links op de foto) Esther Staal (41). In september 2013 

ben ik samen met mijn collega Dineke Otten (49) begonnen 

bij Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel. Dineke en ik 

zijn beiden de parttime beroepskrachten. Dineke als adminis-

tratief ondersteuner en ik als welzijnsadviseur. In die functie 

ben ik bekend met de wet- en regelgeving en de procedures 

op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Zo ook met de 

diverse voorzieningen die er op dit gebied bestaan. Op die 

manier ben ik  een aanspreekpunt en vraagbaak voor de inwo-

ners binnen ons werkgebied en kan ik  informatie en zo nodig 

advies geven over informele  zorg en welzijnsdiensten. 

Samen met het bestuur en de vrijwilligers ondersteun ik 

daarnaast de inwoners bij het realiseren van initiatieven en be-

hoeften. Dat kan gaan over eigen dorp, wijk of buurt, dan wel 

over de situatie van individuele bewoners.’ 

Dat klinkt alsof dit bedoeld is voor alle inwoners. Van jong 

tot oud?

‘Voorheen richtte Stichting Welzijn zich met name op 

ouderen, met als streven dat deze doelgroep zo lang moge-

lijk zelfredzaam zou zijn en thuis zou kunnen blijven wonen. 

Die doelstelling is verbreed en richt zich nu op mensen van 

alle leeftijden. Praktische vragen waar men zelf niet uitkomt, 

eenzaamheid, behoefte aan contact, aan een (nieuwe) levens-

invulling, dat komt immers niet alleen voor bij de ouderen 

onder ons. Steeds vaker worden wij benaderd met vragen 

voor ondersteuning of begeleiding door vrijwilligers bij de 

mensen thuis. Onder meer bedoeld voor mensen met een ver-

standelijke of lichamelijke beperking, beginnende dementie 

of inwoners die er sociaal gezien alleen voor staan. Het gaat 

Sinds Prinsjesdag 2013 worden we erop voorbereid dat de klassieke verzorgingsstaat zal 

verdwijnen. We gaan toe naar een samenleving waarin burgers meer verantwoordelijkheid 

moeten nemen voor hun eigen leven en omgeving. Saamhorigheid krijgt in deze zogenoemde 

participatiesamenleving steeds meer inhoud en betekenis.

Omzien naar elkaar 
‘De rol van vrijwilligers in ons woongebied 

wordt steeds belangrijker’

Tekst: Josée Postmaa

Foto’s: Harold Pelgrom
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dan om de behoefte aan een regelmatig bezoekje, een eindje 

wandelen, samen uitzoeken wat een leuke dagbesteding zou 

kunnen zijn. Maar ook brieven uitleggen, formulieren invullen, 

hulp bij de fi nanciële administratie, een praktisch steuntje in 

de rug bij een jong gezin, begeleiden met vervoer naar een 

tandarts of ziekenhuis, helpen met klussen in en rondom het 

huis, enzovoort. In iedere situatie is de vraag anders. 

Zo is ook ons aanbod aan activiteiten breder geworden. 

Het op een informele, plezierige manier contact hebben 

met anderen en het samen bezig zijn staan daarbij voorop. 

Hieruit kunnen waardevolle contacten en soms ook nieuwe 

vriendschappen ontstaan die het leven weer inhoud geven of 

verrijken. 

Door het hele jaar heen bieden we activiteiten en cursussen 

aan. Koersbal, rummikub, een barbecue of  stamppottenbuf-

fet, uitjes met de Kunstbus, computercursussen, schilderles-

sen, leren omgaan met de nieuwe media, Nordic Walking 

en Tai-Chi zijn daar voorbeelden van. Daarnaast bieden we 

diensten aan zoals ‘Tafeltje Dekje’ en ‘Klusje graag gedaan’ en  

blijven we  op zoek naar nieuwe manieren van daadwerkelijke 

ondersteuning van  mensen in hun thuissituatie.’

Je noemde  ook het geven van informatie en advies

‘Ja, dat zien we als een belangrijke taak. Iemand kan in om-

standigheden terechtkomen waar men niet direct raad mee 

weet. Je kunt daarbij denken aan problemen met afnemende 

gezondheid of het ouder worden en de beperkingen die deze 

met zich meebrengen. Het alleen komen te staan na een over-

lijden. De al genoemde gevoelens van eenzaamheid. Maar ook 

fi nanciële problemen. Dankzij mijn kennis van voorzieningen 

en de sociale kaart in onze regio kan ik in deze situaties vaak 

veel betekenen door mensen te voorzien van de nodige 

informatie, te verwijzen, te bemiddelen of een gericht advies 

te geven. Kortom, het terrein waarop we ondersteuning kun-

nen bieden is breed en vaak nog onvoldoende bekend bij de 

inwoners van Drempt, Hummelo en Keppel. Met alle bezuini-

gingen, het wegvallen van voorzieningen die nu nog betaald 

worden uit premies en belastingen, en de toekomstige uitbrei-

ding van gemeentelijke taken en niet te vergeten de vergrij-

zing, is het zeker de moeite waard hiervan weet te hebben. 

Iedereen is immers gebaat bij goede zorg dicht bij huis en om-

gekeerd om te weten op welke wijze men als mede-inwoner 

voor anderen een steuntje in de rug kan betekenen.’

De rol van vrijwilligers is dus van grote betekenis?

‘Naast mantelzorgers zijn vrijwilligers van heel grote beteke-

nis. En zeker in de toekomst zijn zij onmisbaar, anders zijn de 

genoemde activiteiten en nieuwe initiatieven niet waar te 

maken. We gaan toe naar een samenleving waarin men steeds 

meer verantwoordelijkheid moet nemen voor  eigen leven en 

omgeving. Daar hebben wij elkaar bij nodig. Saamhorigheid 

krijgt steeds meer inhoud en betekenis. Vrijwilligerswerk is 

er in alle soorten en maten. Ik heb er al een aantal genoemd. 

Misschien voelen lezers zich hierdoor aangesproken en brengt 

het hen op het  idee zich op enigerlei gebied voor anderen in 

te gaan zetten.  Op een vast moment in de week, een dag in 

de maand, in het weekend of in de avonduren, of  op andere 

momenten dat het uitkomt.

Voor bewoners of organisaties die op het gebied van welzijn, 

wonen of zorg in hun buurt of wijk een initiatief willen ontwik-

kelen en daarbij ondersteuning zoeken, kan ik als welzijnsad-

viseur wellicht iets betekenen. 

Vanuit de gemeente wordt steeds meer een beroep op ons 

gedaan. Niet alleen in de zin van meer vrijwilligers te werven 

voor ondersteuning en begeleiding van inwoners. Maar ook 

om alle organisaties die werkzaam zijn op het gebied van 

zorg en welzijn  met elkaar te verbinden en gebruik te maken 

van elkaars kwaliteiten. Door de samenwerking met elkaar te 

zoeken kunnen we antwoord geven op vragen en behoeftes 

die er liggen binnen het gebied Drempt, Hummelo en Keppel. 

Dit kan alleen lukken met een actieve inbreng van de inwo-

ners. Waar is behoefte aan, welke vragen liggen er, bij welke 

bewonersinitiatieven is ondersteuning nodig. Bij deze nodig 

ik een ieder uit de signalen daarover te laten horen. Alleen 

met elkaar is het mogelijk een gezond, plezierig en optimaal 

woon- en leefklimaat te scheppen voor iedereen in het gebied 

Drempt, Hummelo en Keppel.’

Stichting Welzijn DHK, de organisatie die zich inzet voor 
het bevorderen van het welzijn van de inwoners van de 
voormalige gemeente Hummelo en Keppel, organiseert, 
stimuleert en ondersteunt initiatieven opdat inwoners 
(kunnen blijven) participeren in de samenleving, elkaar 
ontmoeten en naar elkaar omzien. Deze doelstellingen 
kunnen worden gerealiseerd dankzij  de vele  vrijwilligers 
die zich via de stichting op allerhande wijzen voor hun 
medebewoners inzetten.

Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel
Kantooradres in het gezondheidscentrum: 
Burg. van Panhuysbrink 1 E, 6997 AA  Hoog-Keppel.

Telefonisch bereikbaar:
di 08.30-12.30 uur en do 12.00-14.00 uur. 
Telefoon: (0314) 38 02 32 of via voicemail

Inloopspreekuur: 
di 09.00-10.00 uur en do 12.30-13.30 uur.
Overig bezoek en huisbezoek op afspraak.
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl
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Wie de klusprogramma’s op televisie een beetje volgt 

heeft ongetwijfeld al eens gezien hoe een Plameco-

plafond voor een complete facelift van een woonruimte 

kan zorgen. Het kunststof materiaal wordt gespannen 

onder het bestaande plafond. Er zijn geen grote 

verbouwingswerkzaamheden nodig, de klus is veelal in 

één dag geklaard.

Dat is mogelijk dankzij het unieke systeem waarmee 

wordt gewerkt, legt Walter Opgenoort uit. In de showroom 

van Plameco Plafonds Achterhoek bij de Slaapspecialist 

aan de Rijksweg in Drempt toont hij enkele van de vele 

mogelijkheden die het systeem biedt. Het duurt even 

voordat je door hebt dat de achterwand van de showroom 

niet is voorzien van een mooi gestreept behang maar dit 

hetzelfde plafondmateriaal is. “Je ziet, je kunt het ook 

voor wanden toepassen en voorzien van elke print die je 

maar wilt”, legt Walter uit.

Klassiek, tijdloos of strak modern; een nieuw plafond van Plameco kan bijna altijd in één dag zorgen voor 

een complete metamorfose van uw woonkamer, keuken of badkamer. Zelfs buitenshuis kan een plafond van 

Plameco een sfeervolle oplossing bieden voor bijvoorbeeld dakterras, balkon of carport. Een aantal inspirerende 

toepassingen is te zien in de showroom van Plameco aan de Rijksweg in Drempt.

Uitgebreide materiaal- en 
kleurkeuze; ook buiten toepasbaar

In één dag een 

klassiek, tijdloos of 

strak modern plafond 

met Plameco

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.

56



Gelijk verkocht

In 2004 begon hij vanuit de Timmerije in Hengelo als 

adviseur en franchisenemer van Plameco. “Ik had er net 

2,5 jaar reizen opzitten en zocht een vrij beroep met een 

uitdaging. Ik werd door een vriend getipt en twijfelde 

aanvankelijk, omdat ik dacht dat het om systeemplafond 

ging. Maar toen ik de brochure had gezien was ik gelijk 

verkocht. Een heel bijzonder systeem dat in woningen 

maar ook op de zakelijke markt verbluffende resultaten 

oplevert: Een op maat gemaakt plafond !

Walter is de dealer van de Achterhoek. Met collega’s in 

omliggende regio’s wordt samengewerkt. Als het nodig 

is kunnen monteurs worden uitgeleend om in drukke 

periode de klanten van dienst te kunnen zijn. 

Ook in nieuwbouw

Het merendeel van de opdrachten is in de renovatie, waar 

oude plafonds vervangen worden. Ook in nieuwbouw kan 

Plameco een oplossing zijn, bijvoorbeeld in de badkamer, 

in een keuken met een kookeiland of als de klant 

inbouwspotjes wil in een keihard betonnen plafond. Een 

Plameco-plafond wordt eronder aangebracht en maakt 

alle bijbehorende verlichtingsmogelijkheden realiseerbaar.

Het bijzondere systeem waarmee het van oorsprong 

Zaltbommelse bedrijf naam, sluit opvallend goed aan bij 

de praktisch ingestelde Achterhoeker. “Met name wat 

oudere mensen zien er tegen op tijdens een verbouwing 

wekenlang in de rotzooit te zitten. Met Plameco heb je na 

één, hooguit twee dagen een compleet nieuw plafond.” 

Er zijn veel mogelijkheden als het gaat om materiaal- en 

kleurkeuze en de bijbehorende verlichting, lijsten en ander 

afwerkingmateriaal. De montage gebeurt vrijwel altijd 

in één dag, zonder dat de ruimte compleet uitgeruimd 

hoeft te worden. Schoonmaken van het plafond, dat ook 

wel buiten onder bijvoorbeeld een overkapping wordt 

gemonteerd, is geen enkel probleem.

Daglicht en akoestiek

Het systeem heeft nog veel potentie, weet Walter. “Er 

zijn veel ontwikkelingsmogelijkheden, daar wordt ook 

hard aan gewerkt. Bijvoorbeeld met de verlichting in 

combinatie met een transparant plafond, waarmee de 

dagverlichting compleet kan worden nagebootst.” Ook 

verwacht hij dat er producten komen in combinatie met 

infrarood-verwarming, waarmee zich weer hele nieuwe 

mogelijkheden voor toepassingen aandienen. Nu al kan 

met een geluidsabsorberend plaatsysteem veel gedaan 

worden om de akoestiek in de ruimte te verbeteren.

Maatwerk

Even bij Walter binnenlopen en zo maar een nieuw 

plafond regelen lukt niet. Het is altijd noodzakelijk om 

ter plekke te kijken en te meten, legt Walter uit. “Het 

is natuurlijk maatwerk, elke ruimte is anders. Je ziet 

bijvoorbeeld ook of er wat verloop in de wanden zit. Met 

speciale profi elen kun je dat opvangen. Daarom kom 

je bij de klant thuis om alles op te meten, te horen wat 

de wensen zijn en bieden we advies om tot het beste 

resultaat te komen.”

Wie kennis wil maken met de mogelijkheden van 

Plameco is welkom in de showroom in Drempt. “Door de 

samenwerking met Dennis Sessink van Slaapspecialist 

Drempt hebben wij hier een schitterende showroom 

mogen neerzetten. Hier houdt Plameco veertien keer 

per jaar een plafondshow, waar belangstellenden zich 

vrijblijvend kunnen oriënteren op de mogelijkheden.” 

De eerstvolgende plafondshow staat gepland op 

vrijdag 11 en zaterdag 12 April. Let wel: alleen op de 

plafondshowdagen is er een plafondspecialist aanwezig.

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.

advertorial

Plameco Plafonds Achterhoek

Rijksweg 20

6995 AC Drempt

T:0575-463172

E:info@detimmerije.nl

I: www.detimmerije.nl

Openingstijden showroom:

Maandag 13.00 - 18.00 uur

Dinsdag   09.00 - 18.00 uur

Woensdag 09.00 - 18.00 uur

Donderdag 09.00 - 20.00 uur

Vrijdag  09.00 - 21.00 uur

Zaterdag  09.00 - 17.00 uur

Alleen op de plafondshowdagen is er een 

plafondspecialist aanwezig.
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Uw adres voor:
-  Zonwering

-  Raamdecoratie

-  Overkappingen

-  Garagedeuren

-  Voordeuren

-  Horren

-  Carports

Welkom bij E&S

Bent u benieuwd naar de 

mogelijkheden voor u?
 

Dit kan van maandag t/m vrijdag 

van 9:00 tot 17:00 en op zaterdag van 

10:00 tot 16:00.

adres:       Torenallee 8

                         6999 DD Hummelo

telefoon:       0314 - 38 93 93



Beste Jeroen,

We kennen elkaar inmiddels goed genoeg om elkaar te tu-

toyeren. Dank je wel voor je brief man! ‘Niet te bang om wijze 

termen uit het Oosten te gebruiken’ en ‘Vaak bu-j te bange’. 

Kiek! Bang ben je inderdaad niet, dat bleek wel toen we samen 

naar Schalke 04 gingen. Je ging ongewapend het gevecht aan 

met vijf zwaarbewapende Duitse wetsdienaars, alleen omdat 

je je kaartje gaf aan een vrouw wier kaartje niet geldig leek. 

Dus dat is om te beginnen al lef!  

Ook jij mag volgens mij niet klagen over je carrière. En je hebt, 

samen met wat gelijkgezinden, een vereniging opgebouwd 

waar veel ondernemers nog een voorbeeld aan kunnen 

nemen. Toen ik laatst als supporter van mijn vriendin bij de 

wedstrijd van dames 2, die trouwens op het nippertje met 

27–1 verloren werd, jullie multifunctionele complex betrad, 

dacht ik dat ik per abuis op het hoofdkantoor van de NASA be-

land was. Zo modern en high budget zijn de sportcomplexen 

van de oliebazen in 

Dubai zelfs nog niet! 

Hypermodern en toch 

gezellig. Dat het er  

vaak gezellig is kunnen 

we op de Feestfabriek 

’s ochtends  goed mer-

ken als Japh en Mane-

ger Nijman de avond 

ervoor een topsport 

feestje hebben gehad in de kantine. En over Japh gesproken, 

weet hij als voorzitter van de evenementencommissie wel dat 

jij hem onder de duiven zit te schieten? Een trap in de weke 

delen van Japh zou ik het niet willen noemen, maar toch… 

 

Misschien wist je het niet: ik ben jaren tevreden lid geweest 

van jullie vereniging, al vond ik het wel een beetje fl auw dat 

het bestuur  ging dwarsliggen toen ik met Steven Douw van 

der Krap aanbood de kantine een jaar te willen runnen.  Ach-

teraf gezien kunnen we, met de kennis van nu, de tijd dat ik lid 

was de zeven magere jaren van de vereniging noemen. In ver-

gelijking tot wat het  dan nu is hè. En zoals jij met trots naar de 

Zwarte Cross kijkt (dank je wel!), kijk ik net zo trots naar jouw 

vereniging, mijn oude voetbalclubje. Zeg maar de geoliede 

machine die voorkwam dat uiterst middelmatige talenten 

(zoals ik) in de goot belandden en kneedde tot wereldwijde 

topscorers (zoals KJH). Welke vereniging kan hierop bogen?

Geen enkele.

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
Vaak bu-j te bange

Maar laten we, voordat we elkaar te veel overladen met wel-

gemeende complimenten, snel ingaan op je verzoek. Wat een 

goed idee! Je wilt een feest geven waar zowel sport als muziek 

samenkomen. Een uniek feest, mooi voor de bezoekers en 

mooi voor HC ’03. Tegelijkertijd verbroederen, feestvieren en 

geld verdienen. Klasse! Maar hier hoor ik een man met gevaar-

lijke zelfonderschatting spreken. De hierboven aangehaalde 

oliesjeik die in een vlaag van verstandsverbijstering vindt dat 

hij niet goed genoeg is in olie verkopen en de klassieke denk-

fout maakt hier een extern iemand voor in te huren. Om het 

roer 180 graden om te gooien. Of in dit geval een enthousiaste 

vrijwilliger gaat vragen zand in de raderen te strooien van een 

al perfect werkende machine. Maar de allergrootste denkfout 

die je maakt is ervan uitgaan dat je zelf niet creatief genoeg  

bent om een formule te verzinnen voor een feest.  Of in het 

algemeen te verzinnen waar jullie voor staan en wat goed is 

voor de club. Zoals er 

ook creativiteit en lef 

nodig was om jullie op 

te richten, te fuseren en 

jullie NASA-complex te 

bouwen en te fi nancie-

ren (Wie heeft trouwens 

die grasmaaier van 

een paar duizend euro 

gewonnen waarmee 

jullie een ton hebben opgehaald voor een nog weer nieuwer 

clubhuis? Daar was ik nooit opgekomen!). Hoe heb je ‘m dat 

allemaal gefl ikt, kwam dat jullie vanzelf aanwaaien of zo? 

Nee, tuurlijk niet. Ik ben er niet bij geweest, maar het moet 

een combinatie zijn geweest van creativiteit en D’RAN met de 

bötte! Hebben jullie voor de bouw van jullie complex Karel 

Aalbers op de blote knieën gesmeekt om een mini Gelredome 

in Achter-Drempt te bouwen? Hebben jullie Johan Vlemmix 

gevraagd om de pr voor jullie te gaan doen? Ik mag hopen 

van niet!

O ja. Het Opa B. mysterie van de vorige column is gelukkig 

opgelost! Deze meneer woont inderdaad in Hummelo. Ik kan 

nu eindelijk weer slapen.

Foto: Wim van Hof
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Windkorenmolen De Hoop te 

Drempt, omstreeks 1910 

Groeten uit …

In het deel van Drempt dat omstreeks 1970 wordt geannexeerd door Doesburg vinden we aan de 

huidige Eekstraat de restanten van het molencomplex van de families Starink en later Winterink. 

Het is een plek die in vroegere tijden van groot belang is voor de plaatselijke gemeenschap.

Tekst: Rinus G.M. Rabeling

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

In een rapportage van een belastingcontroleur uit 1824 lezen 

we dat er voor een nieuwe windmolen geen vergunning 

wordt verleend omdat in het gebied reeds voldoende molens 

actief zijn. Er is nu al sprake van behoorlijke concurrentie. Het 

gaat hierbij vermoedelijk om de watermolen van Keppel, de 

windmolen te Hummelo en de twee molens te Drempt. Eén 

Dremptse molen is eigendom van de Ulenpas met molenaar 

Hentzepeter en wordt later overgenomen door Garretsen. De 

andere windkorenmolen in Drempt wordt mogelijk genoemd 

als op 16 maart 1837 de watermolen in Laag-Keppel ‘in 

elkander zakt’. De bekende streekhistoricus J.G. Vos schrijft in 

1959: ‘De pachter Teunissen lachte in zijn vuistje toen hij de 

ravage bekeek, want hij was eigenaar van de molen te Drempt 

en liet nu daar malen voor de brouwerijen en branderijen te 

Doetinchem, hetgeen hem aardig wat in het laatje bracht, ter-

wijl hij geen pacht meer behoefde te betalen’. Deze molenaar 

Peter Teunissen is op 20 april 1801 geboren en trouwt op 21 

november 1829 met Aaltjen Demmelink. Of we hier te maken 

hebben met de molen die we hier bespreken of met een 

andere is niet duidelijk.

Windkorenmolen De Hoop

Op de topografische kaarten van 1865 en 1866 zien we in 

ieder geval voor het eerst aangegeven waar de molen is ge-

situeerd. Als we deze kaart projecteren op de huidige situatie 

(na de ruilverkaveling van 1957) dan komen we terecht op 

Eekstraat 10, destijds Luursche weg. Aan de weg van Does-

borgh naar Olburgen.

Omstreeks 1860 is de molen eigendom van Gradus Albertus 

Starink, op 18 november 1822 geboren, en getrouwd met 

Elisabeth Berendsen. In het bevolkingsregister staat hij tussen 

1850 en 1860 ingeschreven als molenaar. Hij wordt na verloop 

van tijd opgevolgd door zijn zoon Hendrikus Bernardus 

Starink, geboren 9 april 1870. Op 12 februari 1909 trouwt deze 

met Everdina Maria Jansen. 

In De Graafschapbode van 25 augustus 1900 lezen we dat 

de bliksem is ingeslagen in de molen van Starink te Drempt 

‘zonder evenwel brand te veroorzaken’.

Op 30 oktober 1907 vinden we in De Graafschapbode dui-

delijkheid over de stichtingsdatum van de molen: ‘Zaterdag 

a.s. zal het 50 jaar geleden zijn, dat de korenmolen “de Hoop” 

Windkorenmolen de Hoop 

omstreeks 1925
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gebouwd werd door en sinds dien toebehoorent aan de fami-

lie Starink alhier. Naar we vernemen zijn de buren en andere 

vrienden voornemens op dien dag den molen te versieren, 

zoodat aan dezen gedenkdag schijnbaar nog eenige feeste-

lijkheden zullen worden verbonden.’ Een week later wordt in 

De Graafschapbode vermeld dat ‘de heer Starink van plan is 

zijn molen met stoom te gaan drijven, waardoor hij dus niet 

meer van den wind afhankelijk zal zijn’.

De invoering van de stoomaandrijving heeft ongetwijfeld 

invloed op de kwaliteit van het molenkruis. 

Wind is niet meer nodig de wieken staan stil! In het voorjaar 

van 1914 lezen we: ‘door den hevigen stormwind van vrijdag, 

brak een roei af van de windkorenmolen van den molenaar 

Starink. Deze kwam terecht op het dak van den molen, wat 

hierdoor totaal werd vernield en kwam vervolgens achter 

den molen in het korenveld, over den weg gelegen, terecht. 

Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor’. 

Omstreeks die tijd is waarschijnlijk ook een nieuwe maalderij 

gebouwd. We vinden dit gebouw nu direct naast de Eekstraat. 

In de gevel vinden we nog twee stenen met de initialen G.A.S. 

en H.B.S., vader en zoon Starink.

Verkoop van de molen

Omstreeks 1900 komt Hendrikus Johannes Winterink (gebo-

ren 16 februari 1882) als molenaarsknecht werken op ‘de möl 

van Starink’. Hij zal in 1921 de opvolger worden van zijn baas 

Starink.

Op 22 april 1921 wordt er namelijk melding gemaakt van 

de verkoop bij inzet op 3 mei 1921 van ‘de in volle werking 

zijnde, goed beklante Stoom- en Wind-Korenmolen, genaamd 

“de Hoop” met motormalerij, waarin 20-paards zuiggasmotor 

(merk Grossley), met installatie, benevens goed doortimmerd 

woonhuis met bakkerij, schuur, erf en tuin, bouw en wei-

land…´ De toeslag vindt plaats op dinsdag 17 mei 1921. Huis, 

bakkerij en molen zijn ingezet op f 14.000,-. Over de toeslag is 

geen informatie bekend maar het geheel wordt in ieder geval 

verworven door Hendrikus Johannes Winterink. Het wordt nu 

‘Hein van de möl’. 

Winterink gaat samen met zijn vrouw Maria Helena Jansen 

(getrouwd te Zevenaar op 30 juni 1916) aan de slag. Het was 

hard werken, lange dagen en zorgen voor een jong gezin. 

Doordat de windmolen al vele jaren niet meer in bedrijf is, 

wordt in 1949 besloten om tot sloop over te gaan. Het enige 

dat nu nog herinnert aan de molen is een molensteen op het 

erf van de voormalige molenaarswoning.

Na enige jaren komen ook twee zonen in het bedrijf, Hein en 

Bernard. Hein trouwt Bets Reinders uit Doesburg en Bernard 

huwt Riet Bolder uit Loil.

De laatste periode

Mevrouw Riet Winterink-Bolder (87) vertelt ons een en ander 

over de laatste jaren. Beide broers hebben een goede taakver-

deling afgesproken. In het begin doen ze veel werkzaamhe-

den samen in de bakkerij, maar later bemoeit Hein zich alleen 

met de bakkerij en richt Bernard zich op de maalderij en de 

mengvoeders. Het was destijds een echte broodbakkerij met 

o.a. witbrood en roggebrood. Voor speciale gelegenheden ook 

wel broodjes en gebak. Vaak werden broodjes voor huwelijk 

of begrafenis gesmeerd en belegd aangeleverd. Hein ging 

met de fiets en de karakteristieke bakkersmand langs de vele 

klanten in Doesburg. Na een aantal jaren neemt de broodver-

koop door een verhoogd aanbod echter behoorlijk af. Hein 

besluit te gaan werken bij een broodfabriek in Arnhem en 

men stopt met de bakkerij. Bernard gaat nog een tijdje door 

met de maalderij, maar ook hier neemt de concurrentie van de 

‘grote jongens’ toe. Samen met collega’s in de regio wordt in 

1969 mengvoedercentrale Ruvevo opgericht. Ieder bracht zijn 

vaste klanten in en vanuit Ruurlo kon men de regio bedienen. 

Bernard trad in dienst als adviseur-vertegenwoordiger (later 

bij Wessanen) en verkocht in 1975 het voormalige molencom-

plex aan de Eekstraat. Hij verhuist in 1975 naar Doetinchem 

en overlijdt in 1989. Zijn broer Hein is een aantal jaren later 

gestorven.

Uitsnede van de topografische 

kaart uit 1866 met de door 

molenwieken aangegeven 

locatie.

De weg- en padenstructuur 

was destijds totaal anders. Nu 

is er een min of meer rechte 

weg, de Eekstraat.

De huidige situatie aan de Eekstraat

De molensteen bij de voormalige molenaarswoning
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Anno 1879

Advies voor uw 
onderhouds- en/of

restauratieplan

Erkend
Restauratie Bouwbedrijf

Vakmanschap - passend bij uw wensen

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

Nieuwbouw modern Nieuwbouw karakteristiek Restauratiewerk

BOUWEN
modern - karakteristiek - historisch

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

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

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.
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Ambachtelijk ijs sinds 1997
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200 smaken op maat
diverse ijskarren
rondleidingen

www.ijsvandesteenoven.nl

www.reisburolensink.nl
Online zoeken & boeken

Omdat uw tijd kostbaar is en wij specialisten zijn!

Meipoortstraat 53

Doesburg

Tel: 0313 472828

Email: info@reisburolensink.nl

 

 



Op een bord achterin de noodkantine staat met grote letters 

‘Waar een kleine vereniging groot in kan zijn’. Dat is wat HC’03 

precies typeert. Een relatief kleine vereniging die het een paar 

jaar geleden voor elkaar kreeg een nieuwe kleedaccommoda-

tie te bouwen en nu aan de vooravond staat van de opening 

van een spiksplinternieuw clubhuis annex kulturhus. En 

ondertussen gaan nieuwe ontwikkelingen gewoon door. Dit 

alles is alleen mogelijk dankzij vrijwilligers die zich belange-

loos inzetten voor de vereniging. Die regelmatig een aantal 

vrije uurtjes op het sportpark doorbrengen en daar veel werk 

verzetten. Ieder op zijn of haar gebied, ieder met zijn of haar 

kwaliteiten. De totale groep vrijwilligers bestaat uit ongeveer 

150 leden. Ze allemaal aan u voorstellen zal helaas niet lukken. 

Dit keer maakt u nader kennis met drie heren die het onder-

houd van de gebouwen voor hun rekening nemen.

Geert Koenders (60) uit Achter-Drempt is al sinds zijn tiener-

jaren actief als vrijwilliger voor de club en is er dan ook vaak te 

vinden. Op zondagmorgen speelt hij graag een partijtje voet-

bal met de veteranen en doordeweeks houdt hij zich bezig 

met het materiaalbeheer en de bouwprojecten. Hij signaleert 

als er onderhoud noodzakelijk is. Aan de gebouwen, de 

tribune of bijvoorbeeld aan de bestrating. Als metselaar ziet 

hij snel waar en hoe reparatie nodig is. Daarnaast gaat hij zich 

vanaf volgend seizoen bezighouden met het beheer van alle 

materialen zoals trainingspakken, ballen en pionnen. Hij ziet 

erop toe dat er netjes met al deze clubeigendommen wordt 

Onder het motto vele handen maken licht werk is een indrukwekkend aantal vrijwilligers al 

jarenlang actief bij HC’03. Zichtbaar actief op of rond het veld of juist in actie komend als er geen 

training of wedstrijd is. In deze en volgende uitgaven maakt u nader kennis met een aantal van hen.

omgegaan en zorgt ook voor voldoende en kwalitatief goed 

materiaal.  Geert: ‘Ik wil benadrukken dat ik dit niet alleen doe. 

We hebben een gezellige groep mensen bij elkaar die je zo 

kunt bellen als er wat moet gebeuren. Ik signaleer dat er iets 

moet gebeuren en schakel daarna een paar mensen in om 

samen het werk te doen. Nuttig en erg gezellig.’

De onmisbare 
vrijwilligers van HC’03

Tekst: Ceciel Bremer

Foto’s: Richard Kok, Rinus Rabeling en Epco Schierboom
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Dorpsstraat 4 – 6999 AC – Hummelo –  tel. 0314-381674 
info@autobedrijfoverbeek.nl     www.autobedrijfoverbeek.nl 

 













Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s

Reparatie

Onderhoud en schadeherstel

APK keuringsstation 

Airco service

Total tankstation

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

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

Gasthuisstraat 20
6981 CS  Doesburg
Tel: 0313-472778

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

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



Frans Tankink (70) uit Achter-Drempt is al sinds de oprichting 

van Drempt Vooruit betrokken bij de club. 

Eerst als voetballer en inmiddels ook alweer jaren actief als 

vrijwilliger. Frans is tijdens zijn arbeidzame leven schilder ge-

weest en richt zich daarom vooral op het schilderwerk op het 

hele sportpark. Daarnaast houdt hij zich bezig met het beheer 

van de gebouwen en van de installaties. Frans: ‘Ik kom hier 

regelmatig en voel me dan ook verantwoordelijk voor alles. Als 

er  aan onderhoud iets moet gebeuren, dan pak ik dat graag 

op. We overleggen veel onderling over wat er moet gebeuren 

en wie het gaat doen. Die afstemming gaat heel makkelijk. Het 

is een vertrouwde groep en we kunnen al jarenlang op elkaar 

rekenen.’

Jos Pelgrom (66) uit Hummelo heeft zelf nooit actief ge-

voetbald, maar kwam als supporter vaak naar de club. Op 

die manier is hij ook als vrijwilliger actief geworden en doet 

hij dit inmiddels al heel wat jaren. Samen met Geert en Frans 

voelt hij zich verantwoordelijk voor het totale onderhoud van 

de accommodatie. Vanuit zijn beroepsmatige achtergrond 

als  garagehouder heeft hij, net als de andere twee, z’n  eigen 

terrein en houdt hij zich met name bezig met het technische 

onderhoud. Jos: ‘Dan moet je denken aan las- en sleutelwerk. 

Als er een reclamebord kapot is of een bankje op de tribune, 

dan probeer ik dat te repareren. ’ Jos vindt het fi jn om naast 

zijn werk wat om handen te hebben. ‘Het is gezellig om je 

samen nuttig te maken voor de vereniging.’
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Dimmendaal 
Installatietechniek verzorgt 
onder andere:
• gas
• water
• electra
• centrale verwarming 
• zinken of koperen goten 
• dakbedekking 
• onderhoud aan u cv ketel /

vervangen cv ketel 

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

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

VRAAG VRIJBLIJVEND NAAR DE MOGELIJKHEDEN

Leveranciers/merken



Zo begint een passie – mogelijk gevoed door ‘The Dukes of 

Hazzard’– die tot op de dag van vandaag veel vrije tijd van 

Robert (36) en Ilona (32) Peters opslokt. Dat er van echte 

gedrevenheid sprake is, blijkt al snel tijdens het gesprek met 

Robert en Ilona aan de keukentafel in hun fraaie boerderij De 

Edelenkamp aan de Zomerweg in Achter-Drempt.

Van jongs af sleutelt Robert aan auto’s. Na een basisopleiding 

autotechniek gaat hij naar de mts in Apeldoorn voor de 

vierjarige studie motorvoertuigentechniek met aansluitend 

de opleiding schadeherstel. Om zijn deskundigheid verder te 

vergroten begint hij ook nog een studie commerciële bedrijfs-

voering en een tot schade-expert. 

In 1996 begint hij met zijn eerste ’project’, een Audi 80 met 

schade. Vanaf dat moment is er altijd een vast uitgangspunt: 

respect voor het authentieke model. Een regel waar hij zich tot 

op de dag van vandaag aan houdt. Diverse auto’s volgen.

In de olie…

Na verloop van tijd is Robert, voor wat betreft zijn dagelijkse 

werkzaamheden, vanuit het autovak terechtgekomen in de 

verkoop van technische oliën. Een groot deel van ons land 

wordt dan zijn werkgebied. Door allerlei perikelen bij zijn 

toenmalige werkgever ontstaat een geheel nieuwe situatie. 

Robert Peters is in 1999 op zoek naar een niet te dure kleine auto voor het woon-werkverkeer 

van zijn vrouw Ilona. Per toeval stuit hij tussen Angerlo en Loil op een Dodge Dart uit 1972. Het 

lijkt allemaal gunstig. Over de prijs wordt men het eens, de auto rijdt op gas en is wegenbelas-

tingvrij. Er moet wel het een en ander aan gebeuren en het model is wel wat aan de grote kant…

In 2007 start hij daarom met zijn eigen onderneming 

’Peters Smeermiddelen en Specialiteiten’. Het bedrijf levert 

allerlei soorten oliën voor de meest uiteenlopende technische 

toepassingen en tevens een compleet pakket aan verwante 

producten. Daarnaast is Robert actief als commercieel-tech-

nisch adviseur voor Dani-Tech, een in pompen en ventielen 

gespecialiseerde onderneming.

Het wordt een bijzonder enerverend jaar. Robert en Ilona gaan 

wonen op de familieboerderij en de eerste baby is op komst.

De boerderij wordt ten dele verbouwd en tevens geschikt 

gemaakt voor de zakelijke activiteiten. 

Een kantoorruimte en een ruim magazijn vormen de basis 

voor de bedrijfsactiviteiten. Inmiddels is door overname het 

assortiment zelfs nog vergroot met olieproducten voor de 

voedingsmiddelenindustrie.

In de grote schuur ontstaat een prachtige werkplaats met ge-

reedschappen, apparatuur en een grote hefbrug. Voor Robert 

vormen de activiteiten in de werkplaats een prima uitlaatklep 

voor zijn zakelijke beslommeringen. Bijna elke avond en za-

terdag is hij hier wel te vinden. Het lijkt er bijna op dat hij ooit 

een uitgebreide opleiding heeft gevolgd om als hobby op een 

zeer professionele manier zijn auto’s te kunnen restaureren!

Tekst: Rinus G.M. Rabeling

Foto’s: Wim van Hof en Robert Peters

Robert Peters uit Achter-Drempt:

‘Een toevallige ontmoeting 

oorzaak van een passie…’

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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LUXE BROODJES

 PATAT & SNACKS

COMPLETE MENU’S

SOFTIJS

MILKSHAKES

KOFFIE & THEE

RIJKSWEG 88  |  LAAG KEPPEL

TELEFOON 0314 - 38 00 50

WWW.DEOLDESCHOLE.NL

kapsalon

eintjes

Zutphen-Emmerikseweg 6 - 7227 DL Toldijk
www.kapsalonreintjes.nl

di-do-vr: 8.30 - 12.00 en 13.30 - 17.30 uur
za: 8.00 - 12.00 en 13.00 - 15.00 uur

Wij werken volgens afspraak: bel: 0575 - 45 22 20

Voor perfect verzorgd haar!



Dodge Dart 1971

Transmissie: Automaat
Carrosserie: Coupé, 2 deurs
Inzittenden: 5
Brandstof: Lpg
Motor: 310 pk, V8
Cilinderinhoud: 5,9 360 cui (kubieke inches)
Verbruik: Ongeveer 1 op 8
Afmetingen: 498 x 177 x 137 cm (lxbxh)
Wielbasis: 279 cm
Gewicht: 1290 kg 

Dodge Dart 

Zoals hiervoor al genoemd wordt in 1999 de eerste ’Ameri-

kaan’ aangeschaft, een zeldzame crèmewitte  Dodge Dart uit 

1972. Robert gaat hiermee aan de slag om ervoor te zorgen 

dat Ilona er zo snel mogelijk over kan beschikken. Uiteraard 

geschiedt een en ander op een uiterst grondige manier. Vooral 

het motorisch gedeelte boeit hem, maar ook de vormgeving 

van de auto spreekt hem enorm aan. Hij raakt gefascineerd 

door merk en model.

In 2006 besluit hij de auto al weer te verkopen en te vervan-

gen door eenzelfde Dodge Dart uit 1971. Een auto met nogal 

wat schade en technische problemen. Het zal een project wor-

den van de lange adem! Ilona gaat voorlopig rijden in diverse 

andere auto’s, o.a. een Ford Econoline.

Er komen nog wat ‘restauratieklusjes’ voor kennissen en vrien-

den tussendoor, de nieuwe zakelijke activiteiten vragen veel 

tijd en de tweede baby is op komst. 

Het duurt tot begin 2011 eer wordt begonnen aan het pro-

ject Dodge Dart 1971. Dit model is erg zeldzaam, het is een 

tweedeurs ’coupé-uitvoering’ met een 5,9 liter V8 motor. Een 

model dat destijds geassembleerd is in de Dogevestiging in 

het Oostenrijkse Graz.

Het wordt een zeer omvangrijke klus. In een eerder stadium 

was Robert al wel begonnen met het opsporen van vervan-

gende onderdelen. Diverse beurzen en internet zijn belang-

rijke bronnen. Met name de Mopar-site en de Mopar-meetings 

(o.a. in Columbus Ohio) zorgen voor contacten en onderdelen. 

Mopar (ooit opgericht als onderdelendivisie van Chrysler) is 

nu een activiteit van de Dodge-club waar onderdelen van alle 

Dodge-merken (Dodge, Chrysler, Jeep, Plymouth, Eagle en De 

Soto) worden aangeboden. Een voordeel is dat een deel van 

de onderdelen ook nog steeds nieuw en tegen betaalbare 

prijzen te koop is.

Een hoogtepunt is een vakantie naar de Verenigde Staten 

en Canada. Ook de beide kinderen Daphne (6) en Bas (4) 

gaan mee. Uiteraard vakantie… maar ook het speuren naar 

ontbrekende ’spare parts’ vormt toch een van de belangrijke 

’excursiedoelen’.

De restauratie kan beginnen

Alles wordt grondig aangepakt: motor (opgewaardeerd van 

230 pk naar 310 pk, met onder meer andere zuigers en nok-

kenas, en opnieuw gebalanceerd), versnellingsbak, gasinstal-

latie, cruisecontrol, verstelbaar stuur, remschijven, vervanging 

interieur en bekleding stoelen (vloertapijt en kunstleer 

gekocht in Amerika), etc. Een belangrijk onderdeel vormt 

natuurlijk de carrosserie. Door de aanwezige schade moet er 

ontzettend veel worden hersteld. Ook onderdelen als koplam-

pen en grill worden vervangen en weer fraai ’gepoetst’ (rvs). 

Als finishing touch volgt het spuitwerk. Met veel vakmanschap 

wordt ook dit geheel door Robert zelf uitgevoerd. 

Er staat weer een prachtig model, een resultaat om trots op te 

zijn. Dat kan ook, want regelmatig gaan Robert en Ilona naar 

oldtimerbijeenkomsten. In de zomermaanden bijvoorbeeld 

naar de Saterday Night Cruise in Den Haag, een activiteit 

van de Amerikaanse Auto Club, The Cruise Brothers.  Ook de 

Meeting Kronenberg is jaarlijks een hoogtepunt. In 2013 heb-

ben Robert en Ilona ook zelf een bijeenkomst georganiseerd, 

speciaal voor vrienden en bekenden: de IJsselstrand meeting. 

Ongetwijfeld voor herhaling vatbaar.

We zijn erg nieuwsgierig wat het volgende project zal worden. 

Maar een ding staat vast, het resultaat zal van buitengewoon 

hoge kwaliteit zijn!

Dodge Dart 
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De voorzitters van De Eendracht uit Hummelo en Olden-Kep-

pel uit Drempt en Keppel kijken aan het begin van het nieuwe 

jaar niet alleen achteruit, maar vooral vooruit. ‘Mijn grootste 

zorg’, zegt Jan Tiecken, voorzitter van De Eendracht, ‘is de 

muziek op straat. Kunnen we straks nog de straat op voor 

een kermis, de intocht van Sinterklaas of wat dan ook? Onze 

oudere leden hebben daar fysiek moeite mee.’ ‘Om dezelfde 

reden lopen wij tijdens de kermis niet meer van Voor- naar 

Achter-Drempt, maar hebben we dit jaar voor het eerst een 

wagen gebruikt om de muzikanten te vervoeren’, zegt Herma 

Schadewaldt, voorzitter van Olden-Keppel. Háár grootste zorg 

De Eendracht en Olden-Keppel. Twee muziekverenigingen die niet meer weg te denken zijn in 

Drempt, Hummelo en Keppel. Die de toekomst met vertrouwen tegemoet zien, maar zich ook 

zorgen maken.

is de bezetting van de secties. Door het vertrek van één lid 

kunnen deze al onderbezet raken. Af en toe vraagt dat nu al 

om aanpassingen. ‘Ik ben blij dat we nu iemand in opleiding 

hebben voor een bariton. Een man of vrouw meer of minder 

scheelt echt.’

Bij De Eendracht en Olden-Keppel wordt het afhaken van 

oudere leden maar beperkt gecompenseerd door jonge of 

nieuwe leden, van welke leeftijd dan ook. In Drempt zijn

negen kinderen in opleiding, twee voor slagwerk en zeven 

voor Algemene Muzikale Vorming. Dit doen ze onder leiding 

Een dorp zonder 

muziekvereniging 

kan niet 

Tekst: Frank Bolder

Foto’s: Wim van Hof
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van dirigent William Haverkamp. In Hummelo had De Een-

dracht de opleiding ook graag in eigen hand gehouden, maar 

via basisschool De Woordhof werd de opleiding uitbesteed 

aan de muziekschool. Na zijn aanvankelijke scepsis is Jan Tiec-

ken nu positiever gestemd. Hij ziet deze samenwerking met 

vertrouwen tegemoet nu hij weet dat de leerlingen tijdens 

hun AMV ook kennis kunnen maken met De Eendracht en 

straks wellicht de blokfluit inleveren voor een ander instru-

ment. Zelf leidt De Eendracht momenteel twaalf leerlingen op.

Herma Schadewaldt is blij dat ze de opleiding zelf in de hand 

kan houden. ‘De lessen van de muziekschool zijn duurder 

en we hebben er nu meer invloed op. Zo’n blokfluitgroepje 

kan dan bijvoorbeeld al een keer mee optreden tijdens een 

concert, dan weten ze wat dat is. Muzikanten van ons gaan 

op school langs om de leerlingen kennis te laten maken met 

verschillende instrumenten. Het integreren van nieuwe leden 

is daardoor makkelijker.’

Tot hun verrassing en tevredenheid hebben de voorzitters 

geconstateerd dat niet alleen kinderen zich aansluiten, maar 

mensen van alle leeftijden. Mensen die muziek maken leuk 

vinden en daarvoor  een plek zoeken bij een vereniging. Ze 

worden intern opgeleid en krijgen een instrument in bruik-

leen.

Olden-Keppel vierde vorig jaar haar 90-jarig bestaan en telt op 

dit moment 50 leden. De Eendracht werd in 1927 opgericht 

en telt 57 leden. De kern van beide muziekverenigingen is het 

fanfareorkest. 

De al eerder genoemde William Haverkamp is dirigent bij 

Olden-Keppel. Bij De Eendracht is dat Johan van Schijndel. 

De Eendracht heeft naast haar fanfareorkest een melodische 

slagwerkgroep onder leiding van Mike de Geest. 

Olden-Keppel heeft een slagwerkensemble onder leiding van 

Chiel Holland en een boerenkapel.  

De verenigingen worden gesteund door een trouwe club 

van sponsors en donateurs. Ook de mensen die de concerten 

bezoeken zijn een grote steun. ‘Een dorp kan niet zonder mu-

ziek, maar de muziek kan niet zonder dorp’, zegt Jan Tiecken. 

‘Ze zijn ontzettend belangrijk voor ons. Bij elk concert zeg 

ik dat ook’, zegt Herma Schadewaldt. ‘Zonder deze mensen 

was er geen muziek.’ De Eendracht is maar wat blij met het 

bestaan van de Evenementencommissie Hummelo. Deze 

vrienden zetten zich in voor de belangen van de muziek-

vereniging en organiseren kleine evenementen waarvan de 

opbrengst naar de muziek gaat.

De zorgen van voorzitter Jan Tiecken voor de nabije toekomst 

staan volkomen los van de muzikale aspiraties van De Een-

dracht. Muzikaal maakt het Hummelose orkest onder leiding 

van Johan van Schijndel een goede periode door, met in 2012 

de succesvolle deelname aan een festival in Zutphen. ‘We wil-

len dit vaker doen, de leden hebben dat ook aangegeven. Dat 

betekent wel extra repetities en groepslessen. We hebben 

toentertijd twee hele zondagen muziekles gehad. Dat is voor 

herhaling vatbaar.’ 

Olden-Keppel heeft een druk jaar achter de rug met de vele 

extra activiteiten rond het 90-jarig bestaan. Daarnaast heeft 

de club altijd al een druk programma omdat de fanfare weke-

lijks wel ergens een serenade geeft of dat een optreden van 

de boerenkapel gepland staat. ‘Belangrijk voor de clubkas, 

maar door de vele optredens er is nauwelijks nog ruimte om 

zoiets te doen als in Hummelo’, zegt Herma Schadewaldt. 

‘We praten wel eens over deelname aan een festival, maar de 

leden zeggen dat het programma al aardig vol zit.’
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Uw eigen afl evering van 
tussen Kunst & Kitsch
Venema Antiques and Classic Cars uit Drempt is binnen profes-

sionele kring toonaangevend op het gebied van antieke klokken, 

kasten, schilderijen, militaria, meubilair en “vintage spullen”, 

collectors items plus, natuurlijk, klassieke auto’s.

w w w . v e n e m a a n t i q u e s . n l

De kans op de Postcode Knaller is onlangs berekend op 1 

op 49.000.000. De kans dat uw gekochte-, of geërfde bezit 

waarde heeft is veel groter. En waar u bij de Postcode ook 

geen kans voor heeft, maar bij Venema wel: u kunt eens rustig 

door de antiekhal wegdromen om te zoeken naar iets wat uw 

hart steelt. 

 Omdat Venema Antiques voornamelijk aan antiquairs 

levert, zijn de prijzen er zo dat ‘de handel’ er ook nog iets aan 

moet kunnen verdienen. Zo zou het mogelijk kunnen zijn dat 

u ooit bij het echte tussen Kunst & Kitsch verrast wordt als u 

de waarde hoort van wat u in Drempt, op de taxatiedagen, bij 

Venema heeft gekocht. 

En voor de manlijke lezers: Als uw partner meer interesse in 

antiek en kunst heeft dan dat u hebt: breng haar gewoon naar 

Drempt en gunt haar een prettige ochtend terwijl u bij Venema 

Classic Cars alvast bekijkt hoe u de winst van die zaterdag 

ochtend investeert in de klassieker waar u altijd al van heeft 

gedroomd.

Gratis taxatie ochtend
Veel mensen hebben dingen waar van 

ze alleen van weten dat ze ‘oud’ zijn of 

dat ze ooit ergens op een rommelmarkt 

gekocht zijn. 

Dat kunnen schilderijen, klokken, 

servies, beeldhouwwerk of sierraden 

zijn. En ergens hebben al die mensen 

zich wel een keer afgevraagd: “Wat zou 

dat nu waard zijn?” Bij Venema 

Antiques kunt u terecht met die vraag.

Elke zaterdag ochtend zijn er in Drempt, 

op de Rijksweg 17, experts die ook uw 

bezit kunnen taxeren. Misschien is uw 

overerfde schilderij waardevol, mis-

schien is het leuke klokje dat u op die 

Noord Franse rommelmarkt kocht wel 

een gezocht verzamelaarstuk. 



Herma Schadewaldt en Jan Tiecken benadrukken dat de 

muziek voorop staat. 

Beiden kennen het plezier van muziek maken en willen dat 

graag uitdragen. Ze kennen ook de waardering voor hun 

maatschappelijke betrokkenheid. Een dorp zonder muziekver-

eniging? Het is bijna ondenkbaar. Tegelijkertijd stellen ze zich 

de vraag: hoe combineren we alles wat we willen en wat er al-

lemaal op ons afkomt? Vergrijzing, muzikale aspiraties, geringe 

aanwas van nieuwe leden en nu ook nog aflopende subsidies.

De laatste bedreiging is een stevige korting op de gemeente-

lijke subsidie. Beide clubs krijgen nu elk nog ongeveer 3.500 

euro per jaar, maar dat wordt in 2015 zo’n 2.000 euro minder 

omdat dan alleen nog jeugdleden worden gesubsidieerd met 

een bedrag van 150 euro per leerling. De ergernis over dit 

besluit en de irritatie over het gemak waarmee dit besluit is 

genomen, zijn intussen wat weggeëbd. Nu is de vraag: hoe 

lossen we dat weer op? Een antwoord hebben de voorzit-

ters nog niet. Ze weten wel dat de grenzen van hun kunnen 

in zicht komen. De contributie is al verhoogd. Misschien nog 

meer doen om aanwas van nieuwe leden te realiseren? Andere 

bronnen aanboren? Meer acties?

‘Nog meer acties? We doen al zoveel’, zegt Jan Tiecken. ‘Olie-

bollen, soep, de collecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds. 

Als clublid doe je mee met dit soort acties, maar dat houdt een 

keer op. Laatst zei iemand tegen mij: ‘Ik voel me meer klusjes-

man dan clublid.’ Olden-Keppel gaat ook met soep langs de 

deur en heeft daarnaast de inkomsten van de vele optredens. 

‘Die brengen aardig wat op’, zegt Herma Schadewaldt, ‘maar 

ook onze leden zeggen dat het tijdsbeslag te groot wordt.’ 

Beide clubs hebben wel een financiële buffer – in ieder geval 

voor een paar jaar.

Een fusie van De Eendracht en Olden-Keppel is wel eens 

besproken, maar dat idee is enkele jaren geleden vrij snel in 

de ijskast gezet. De verenigingen konden hun eigen broek 

nog ophouden en dan is een fusie niet nodig was de mening. 

Samenwerking is nu het parool. Er worden instrumenten 

geruild, bij optredens worden wel eens muzikanten van elkaar 

geleend, ze treden samen op en de besturen vergaderen een 

keer per jaar samen. Ooit was er sprake van dorpse rivaliteit en 

maakte De Eendracht en Olden-Keppel op verschillende avon-

den van de vierdaagse muziek. Dat gebeurt inmiddels al jaren 

samen. Net als het optreden bij de heropening van de Spar in 

Hummelo en de Dremptse kermis, waar het optreden van het 

gelegenheidsorkest van een man of vijftig veel waardering 

oogstte.

Herma Schadewaldt sluit de ogen niet voor de realiteit. ‘Als ik 

de bezetting van de secties bekijk dan weet ik dat we straks 

enkele leden kwijtraken vanwege hun hoge leeftijd. Dan heb-

ben we dus wel een probleem. Ik speel saxofoon en kan wel in 

een andere sectie spelen, maar dat is een noodgreep, daar is 

dat stuk niet voor geschreven.’ In Hummelo is dat vooralsnog 

niet aan de orde, maar Jan Tiecken en Herma Schadewaldt we-

ten dat de aanwas van nieuwe leden en een goede financiële 

basis hard nodig zijn voor een goede toekomst. 

Om die reden zal een fusie vroeg of laat weer ter sprake 

komen, zeggen ze. ‘Het is niet ondenkbaar dat we ooit samen 

gaan.’
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Sfeermakers uit Laag-Keppel www.ryans.nl  

uw Wellnessleverancier voor achterhoek en liemers.

- Zwembaden

- Overkappingen

- Warmtepompen

- Zonnecollectoren

- Waterbehandelingsproducten

- 4Seasonsspas

- Sauna’s

- Infraroodcabines

- Stoomcabines

- Onderhoud /reparatie alle merken

openingstijden:

Maandag t/m donderdag op afspraak

Vrijdag: 10.00 uur tot 18.00 uur

Zaterdag: 10.00 uur tot 16.00 uur

Zondag: Gesloten

Spazone   Eekstraat 2-b   6984 AE    Doesburg

T 0313-482865   M 0648688260   E info@spazone.nl 
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Hoe maakt u uw karnemelksaus? 

Mevrouw Hendriksen:  ‘Nou, je begint natuurlijk met spek uit 

te bakken. Wij doen dat dus met speklappen en snijden die 

zelf in blokjes. Want dan heb je minder spek. Voor het bakken 

wat zout naar smaak erop. Na het bakken giet ik het vet eraf. 

Wij houden niet van vet eten en ik verdraag dat niet goed. Dan 

een halve liter karnemelk. Dat bind ik met maïzena en water. 

Ditmaal is de eetrubriek gewijd aan karnemelksaus, een heerlijke ouderwetse Achterhoekse 

maaltijd. Er zijn mogelijkheden te over voor dit recept met allerlei toevoegingen en variaties. 

Mevrouw Jantje Hendriksen-Lenselink (82) uit Voor-Drempt doet hier het basisrecept uit de 

doeken. Doe er uw voordeel mee en scoor punten bij familie en vrienden. Nostalgie, dat is zo 

gek nog niet! 

Maar het kan ook met melk. 1,5 deciliter ongeveer. En dan aan 

de kook brengen. Het moet sáús zijn en niet van dat slemp 

(dun, red.). Wij eten er sla bij. Het liefst kropsla, maar dan uit 

eigen tuin. Die uit de winkel vind ik niet lekker, dan kiezen 

we liever voor ijsbergsla. En dan bruine bonen natuurlijk. En 

aardappels, dat is zo vanzelfsprekend.’ 

Ouderwetse 

karnemelksaus van 

mevrouw Hendriksen

Tekst: Maaike Harkink

Foto’s: Wim van Hof 
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• 350 gram speklappen in blokjes gesneden
• zout naar smaak
• halve liter karnemelk
• 2 eetlepels maïzena
• aangemaakt met 1,5 dl water of melk
• gekookte aardappels
• kropsla of ijsbergsla
• bruine bonen

Meneer Hendriksen (80): ‘En maar roeren, en maar roeren. Tot 

ronischotel, spaghetti en kip kerrie met rijst. Toen de kinderen 
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- 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?

√
√
√

√
√

√
√
√
√
√

Hekwerken en Omheiningen

All-round 

Schoonheidsspecialiste

Kleuren consulente

Nagelstyliste

●

●
●

Hulsevoortseweg 7

6996DG Drempt

T: 0313-479002

M: 06-12694970

E: info@dinekepelgrom.nl

I:  www.dinekepelgrom.nl

Kranenburg Tweewielers 

Braambergseweg 23

6996 AL Drempt



Ingrediënten karnemelksaus 
voor twee personen

• 350 gram speklappen in blokjes gesneden
• zout naar smaak
• halve liter karnemelk
• 2 eetlepels maïzena
• aangemaakt met 1,5 dl water of melk
• gekookte aardappels
• kropsla of ijsbergsla
• bruine bonen

En een eitje erbij? 

‘Nee,  geen gekookt ei erbij. Wij eten het zo zelf erg graag. 

Onze kinderen ook. En onze kleinkinderen vragen er nu zelfs 

ook naar.’

Wat zijn de valkuilen:  

‘Als je niet gelijk de maïzena bij de karnemelk doet, kan de 

karnemelk gaan schiften. Dus spek uitbakken, karnemelk erbij 

en dan gelijk het maïzenapapje erbij.’

Meneer Hendriksen (80): ‘En maar roeren, en maar roeren. Tot 
je er een lamme arm van krijgt. Zo zorg je voor een mooie 

gladde saus.’

Hebt u plezier in koken? 

Mevrouw:  ‘Nou nee, ik kook eigenlijk meer omdat het moet. Ik 

heb dat ook nooit zozeer gehad. Oh! En zijn uw eetgewoon-

ten veranderd in de loop der jaren? Mevrouw Hendriksen: 

‘Absoluut. Je neemt toch dingen over van je kinderen. Maca-

ronischotel, spaghetti en kip kerrie met rijst. Toen de kinderen 
het huis uit gingen en zelf gingen koken, at je daar ook wel 

eens mee. Dan dacht ik: Hee, dat is lekker! En dan maak je dat 

thuis ook. Maar we hebben door de kinderen ook paprika le-

ren eten. En olijven. Wat ik heel lekker vind zijn courgettes, ook 

om er ratatouille mee te maken. Maar omdat Jan zelf courget-

tes verbouwde, hebben we daar eigenlijk te veel van gegeten. 

Gevulde courgette is trouwens heerlijk: ze in de lengte door-

snijden, en uithollen, gehakt rul bakken, de pulp van de cour-

gette erbij en dan kruiden, champignons, paprika en amandel-

schaafsel toevoegen. Bestrooien met flink wat geraspte kaas 

en dan in de oven. En eenmaal per week eten we witlofsalade 

met opgebakken aardappels en kipfilet. Bij de witlof doe ik 

appel, liefst goudrenet, mandarijntjes, rozijnen en walnoten. 

Heerlijk. En gezond!’

‘Warm eten doen we het liefst ’s middags. Dan ben je na het 

eten nog in beweging. 

’s Avonds ga je zitten. ’s Ochtends en ’s avonds eten we brood.’ 

Geen pap? 

Meneer: ‘Pap? Heel vroeger aten mijn grootouders ’s avonds 

om negen uur een bord pap. En dan gingen ze naar bed.’ Me-

vrouw: ‘Ik herinner me ook nog dat we als kind vroeger 

’s morgens voor we naar school gingen een geklopt rauw ei 

kregen. En ’s avonds voor het slapengaan een lepel levertraan.’ 

Rauw ei, vond u dat lekker?

 ‘Ja, toch wel. Maar levertraan niet. Mijn broer heeft Engelse 

ziekte gehad. Kromme benen. (Door een tekort aan vitamine 

D en calcium, red.). Ik denk dat het daarmee te maken had. 

Meneer Hendriksen, kookt u wel eens?

 ‘Als mijn vrouw weg is of ziek is, kook ik wel.’ Mevrouw: ‘En 

mijn man haalt graag een visje als ik er niet ben met het eten. 

Want ik houd zelf niet van vis.’ Meneer Hendriksen: ‘Vroeger 

hadden we een caravan en als we dan op vakantie gingen, 

dan kookte ik altijd. Dan was het voor mijn vrouw ook vakan-

tie. Je zat altijd maar met twee pitjes, dus ik begon altijd met 

een soepje. En dan kookte ik verder. Makkelijke dingen zoals 

Smac. We hadden een boerderij en waren vaak te druk om op 

vakantie te gaan. Maar toen de kinderen wat groter werden, 

gingen we wat vaker. Naar Limburg, Brabant en een keer naar 

Luxemburg. Dat was de verste reis.’ 

En nam u dan ook zelf de aardappels mee? 

Allebei lachend: ‘Ja!’. Mevrouw: ‘Zelf verbouwde aardappels, 

want als je een moestuin hebt, word je vanzelf fijnproever.’
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Alfun Events
Postbus 180
6980 AD Doesburg

Tel: 03 13 - 48 44 98  
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Stadshotel, Brasserie & a la carte restaurant 

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

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

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

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

 
‘Loungen aan de IJssel’ 

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

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

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

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

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

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

Kopje koffie of thee met een heerlijk

stuk appelgebak uit eigen keuken

voor slechts   € 2,75
op vertoon van deze advertentie.

 (geldig t/m maart 2012)

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

Kom genieten aan de IJssel op een van de 
mooiste plekjes aan de IJssel!

Hotel Doesburg
Stadshotel, Brasserie & a la carte restaurant 

Genieten van Achterhoekse gastvrijheid en een lekkere lunch of een diner,  
Maar ook voor een lekkere kop koffie of een drankje bent u van harte welkom. 

Wilt u meer informatie, neemt u dan rustig contact met ons op of kijk op onze website 

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

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 een receptie, 
diner of een (barbecue)buffet.

(parkeren geen probleem)



Samenstelling: Josée Postmaa

Foto’s: Marian Oosterink en Harold Pelgrom

VARIA

Foto Marian Oosterink genomineerd
Met deze foto van de kermisoptocht in Hummelo heeft 
Marian Oosterink een nominatie te pakken voor de 
GeldersNieuwsFoto 2013. Marian is geboren en getogen 
Hummelose en geïnteresseerd in cultuur, kunst en historie. 
Ze maakt o.a. fotoreportages voor de lokale omroep van de 
gemeente Bronckhorst, www.ideaal.org. Haar foto doet mee in 
de categorie: Kunst, cultuur, entertainment.

Bij haar inzending stuurde zij de volgende toelichting mee:
De optocht van muziekvereniging De Eendracht, schutters, 
ruiters, bielemannen en publiek trekt (in de regen) langs de 
dit jaar geopende rondweg naar het Tuinhuis van graaf Van 
Rechteren Limpurg.
De aanleg van de rondweg heeft veel voeten in aarde gehad 
en heeft 40 jaar geduurd! Er verandert veel in Hummelo, maar 
dit oogstfeest met de vele tradities wordt met trots bijna 
onveranderd in stand gehouden. 

Zevenenveertig fotografen stuurden voor de 8ste editie van 
de GeldersNieuwsFoto bijna 500 foto’s in die betrekking heb-
ben op het nieuws in onze provincie in het afgelopen jaar.
Bezoekers van de website van De Gelderlander kunnen 
bepalen wie in 2013 de mooiste, beste, ontroerendste of op-
merkelijkste foto heeft gemaakt in de provincie Gelderland. 

Ook als lezers van De Hessencombinatie kunnen we stem-
men voor de publieksprijs. 
Ga daarvoor naar: www.gelderlander.nl/extra/specials/gel-
dersnieuwsfoto-2013.

De 500 foto’s zijn ook te zien in het Provinciehuis Arnhem, 
CODA Apeldoorn en bij Foto21 in Bredevoort. 

De winnaars worden op dinsdag 25 maart in het Huis der 
Provincie in Arnhem bekendgemaakt.

38e Antiek-, curiosa- en rommelmarkt van HC’03 
29 mei van 9.00-16.00 uur in Hoog-Keppel
Van de grote evenementen die jaarlijks in Drempt, Hummelo 
en Keppel worden georganiseerd, heeft de rommelmarkt van 
HC’03 eigenlijk geen aanbeveling nodig. De vaste bezoe-
kers hoef je daar niet aan te herinneren. Zij houden al jaren 
Hemelvaartsdag vrij om op die dag hun hart op te halen aan 
alles wat dit evenement te bieden heeft. Wie eenmaal deze 
markt heeft bezocht komt het volgende jaar maar al te graag 
terug. Voor de een is het de sfeer van gezellige drukte en ont-
moeting. De ander trekt vooral het naar hartenlust kunnen 
snuffelen tussen boeken, curiosa en oude platencollecties. 

Want je weet toch maar nooit… 

Wie kent het niet, dat gevoel van verwachting en spanning 

bij het zien van al die kramen langs de Monumentenweg, 

Burg. Vrijlandweg en op de Van Panhuysbrink. Hier is een 

bonte verzameling te vinden van antiek, curiosa, decoratie, 

gereedschap, hobby- en huishoudelijke artikelen, kleding, 

speelgoed, tuinartikelen tot vintage toe. Het aanbod van han-

delaren en het resultaat van particuliere zolder- en schuurop-

ruiming. Voor soms een habbekrats wisselen spullen hier van 

eigenaar. 

Daarnaast zorgen verschillende standhouders ook voor de 

inwendige mens. Menig bezoeker zie je met een zakje verse 

oliebollen huiswaarts keren om daarmee nog even na te 

genieten van een leuk dagje uit.  
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ma 10 •  Algemene ledenvergadering Dorpsraad Hummelo, De Gouden 

Karper, 20.00 uur

wo 12 •  Club 60+, gezellige middag m.m.v. de Loenense Dialect Groep met 

zang en sketches, Kulturhus Voor-Drempt, 14.00 uur

do 13  •  Bridgeclub De Harten Koning, huiskamer Stichting Welzijn, Hoog-

Keppel, 19.30 uur

vr 14 •  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt,  Oldenkeppel en 

Hummelo, dorpshuis De Ruimte te Hummelo, 10.00-12.00 uur

za 15 •  Soepactie muziekvereniging De Eendracht in alle kernen, vanaf 

9.30 uur 
   •  Kinder- en tienerkledingbeurs, Kulturhus Voor-Drempt, 10.00-12.00 

 •  Concert op vier kistorgels, dorpskerk Hoog-Keppel, 16.30-17.30 uur

 •  Hummelo en Oranje, Stratenquiz, De Gouden Karper, 19.30 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

 •  Vervolg HC’03-klaverjascompetitie, kantine sportpark ’t Doornslag, 

Achter-Drempt, 20.00 uur

wo 19  • Gemeenteraadsverkiezingen, 07.30-21.00 uur

 •  Bijeenkomst Vrouwen van Nu, met optreden Boerenkoor Krek, De 

Gouden Karper, 19.45 uur

do 20 •   Ochtendbridge Hummelo, De Gouden Karper, vanaf 9.00 uur

 •               Dameskrans Hummelo, ‘De andere Staring’, lezing door 

   de heer B. Godtschalk uit Vorden, De Ruimte, 14.00 uur

 •  Bowlingmiddag voor 50-plussers in het Kulturhus Voor-Drempt, 

vanaf 14.00 uur

vr 21 •  Start voorverkoop Mañana Mañana 2014 (29 t/m 31 augustus)

 •  Kleding inleveren voor P.C. Dorpsstraat Hummelo bij dorpshuis De 

Ruimte, 14.00-18.00 uur

 •  P.C. Dorpsstraat Hummelo, o.a. vintage en modeshow, in de 

dorpskerk. Vr 19.00-21.00 uur en za 10.00-14.00 uur 

zo 23 •   Opentuindag bij De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

 •  IVN-wandeling rondom de Keppels, start vanaf parkeerplaats De 

Gouden Leeuw, Laag-Keppel, 11.00 uur

 •  KeppelCultuur, kindervoorstelling in de dorpskerk Hoog-Keppel, 

 •  Freedance, stijldansavond voor dansparen, Kulturhus Voor-Drempt, 

do 27 •  Beat, Bubbles & Bites bij Het Wapen van Heeckeren, Hummelo, 

17.00-21.00 uur

 •  Bridgeclub De Harten Koning, huiskamer Stichting Welzijn, Hoog-

Keppel, 19.30 uur 

vr 28 •  Stichting Welzijn, met de Kunstbus naar de voorstelling Anatevka, 

Hanzehof te Zutphen

zo 30 •  Opentuindag bij De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

 •  Koffi  econcert muziekvereniging De Eendracht, De Gouden Karper, 

 •  Voorjaarsconcert Miracle Sound, dorpskerk Hummelo, 14.00 uur. 

Inloop vanaf 13.30 uur 

ma 31 •  Vrouwengroep Drempt, lezing over pleegzorg, pastoriezaal Voor-

Drempt, 20.00 uur

do 3 •    Ochtendbridge Hummelo, De Gouden Karper, vanaf 9.00 uur

 •  Hummelo en Oranje, toneelavond, De Gouden Karper, 19.30 uur

za 5 •   Paasbrodenactie scouting Sweder van Voorst, vanaf 10.00 uur

zo 6 •  Opentuindag bij De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

 •  Wijntafel bij Het Wapen van Heeckeren, Hummelo, 15.00 uur

 •  Slot HC’03-klaverjascompetitie, kantine sportpark ’t Doornslag, 

Achter-Drempt, 20.00 uur

ma 7 en di 8
    •   Inbrengen kleding voor de dameskledingbeurs, Rijksweg 27, Voor 

Drempt, 19.00-20.00 uur

wo 9 •  Jaarvergadering Dorpsraad Keppel-Eldrik, Café Spirit, Hoog-Keppel, 

20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur

do 10 •  Bridgeclub De Harten Koning, huiskamer Stichting Welzijn, Hoog-

Keppel, 19.30 uur 

vr 11 •  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en 

Hummelo, pastoriezaal Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

 •  Dameskledingbeurs, Rijksweg 27, Voor-Drempt, 13.00-19.30 uur

 •  Paasviering voor 70-plussers, Prot. gem. Drempt en Oldenkeppel, 

Hoog-Keppel, 14.30 uur

  •  Laatste fi lmhuisavond in dorpshuis De Ruimte, Hummelo. Aanvang 

20.30 uur. Inloop vanaf 20.00 uur.

za 12 •  Openluchtzwembad Hessenbad, start zomerseizoen

 •  Opentuindag bij De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

 •  Plantenruilbeurs, Kerkstraat 3 in Voor-Drempt, 12.00-15.00 uur

 •  Open dag Keppelse Golfclub, ingang Burg. Vrijlandweg 35, Hoog-

Keppel, 13.00-16.30 uur

 •  Quick quick slow, dansavond in De Gouden Karper, Hummelo, vanaf 

zo 13 •  Opentuindag bij De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

 •  Freedance, stijldansavond voor dansparen, Kulturhus Voor-Drempt, 

wo 16 •  Voetbaltoernooi groepen 5 t/m 8 van de basisscholen DHK, 

sportpark ‘t Doornslag, Achter-Drempt

do 17 •  Ochtendbridge Hummelo, De Gouden Karper, vanaf 9.00 uur

 •  Opening 15e editie Kunstwandelroute, landgoed Enghuizen 

 •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, Kulturhus Voor-Drempt, vanaf 

 •  Witte Avond (voetbalquiz), kantineHC’03, sportpark ’t Doornslag 

Achter-Drempt, 21.00 uur

vr 18 •  Feestelijke opening multifunctionele accommodatie, sportpark ’t 

Doornslag Achter-Drempt

zo 20 • Paasvuur in Hummelo 

ma 21 •   Opentuindag bij De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

 •  IVN-wandeling landgoed Enghuizen, start vanaf parkeerplaats De 

Gouden Karper, Hummelo, 14.00 uur

di 22 •   Dameskrans Hummelo, paasmaaltijd, dorpshuis De Ruimte, 17.00-

19.00 uur
do 24 •  Beat, Bubbles & Bites bij Het Wapen van Heeckeren, Hummelo, 

17.00-21.00 uur

 •  Bridgeclub De Harten Koning, huiskamer Stichting Welzijn, Hoog-

Keppel, 19.30 uur 

vr 25 •  Bijeenkomst Club 60+, gezellige middag m.m.v. zanggroep 

Spontaan uit Angerlo, De Gouden Karper, 14.00 uur

za 26 •  Viering Koningsdag in Voor-Drempt, Hummelo en Hoog-Keppel

 • Zeskamp in Hummelo, 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, Kulturhus Voor-Drempt, 

ma 28 •  Vrouwengroep Drempt, bezoek aan museum ‘t Olde Ambacht in 

Wehl, vertrek vanaf Kulturhus Voor-Drempt, 18.30 uur

do 1 •  Fietstocht voor 50-plussers, afstand 25-30 km. Start vanaf Burg. van 

Panhuysbrink Hoog-Keppel, 14.00 uur

za 3 •  Concert Zanglust, St. Joriskerk in Voor-Drempt, aanvang 20.00 uur

 •  Quick quick slow, dansavond in De Gouden Karper, Hummelo, vanaf 

zo 4 •    Herdenking en kranslegging; 19.15 uur oorlogsgraven begraafplaats 

in Hummelo en 20.00 uur bij het oorlogsmonument in Hoog-Keppel

wo 7  •  Kinder-crea-middag, dorpshuis De Ruimte, Hummelo, 14.00-16.00 

80

Een nieuwe keuken in 1 dag, tegen een fractie 
van de kosten van een nieuwe keuken!

voor na

Renoveer en uw keuken is weer snel als nieuw!

Vervangen van:
-  Keukendeurtjes
-  Aanrechtbladen
-  Inbouwapparatuur

Granieten aanrechtbladen 
al vanaf €149,- per meter

Atag, Etna en Pelgrim apparatuur tegen scherpe prijzen!

Bel ons: 063-7480856

Keukendeurtjes 
al vanaf €199,- per m2

facebook.com/
mensinkkeukens

StoneArend
- Natuursteen vloeren
- Keramische vloeren
- PVC vloeren 
- Vloerverwarming 
- Onderhoud van vloeren

Tijd voor terras reiniging!
maart, april..

sinds kort:
Mensink Keukens en StoneArend 

onder één dak

voor na

Dorpsstraat 40

6999 AD Hummelo

T 0314 - 381165

E info@stonearend.nl

www.stonearend.nl

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 BEHANGKerkstraat 37

Doesburg

www.loet-allwear.nl



Activiteitenkalender Drempt, 
Hummelo en Keppel t/m augustus 2014

Aanvullingen en wijzigingen kunnen worden doorgegeven via het e-mailadres watisertedoenindhk@gmail.com.  
Voor het juninummer van De Hessencombinatie kan dit tot uiterlijk 10 mei 2014

maart 2014 

ma 10 •  Algemene ledenvergadering Dorpsraad Hummelo, De Gouden 

Karper, 20.00 uur

wo 12 •  Club 60+, gezellige middag m.m.v. de Loenense Dialect Groep met 

zang en sketches, Kulturhus Voor-Drempt, 14.00 uur

do 13  •  Bridgeclub De Harten Koning, huiskamer Stichting Welzijn, Hoog-

Keppel, 19.30 uur

vr 14 •  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt,  Oldenkeppel en 

Hummelo, dorpshuis De Ruimte te Hummelo, 10.00-12.00 uur

za 15 •  Soepactie muziekvereniging De Eendracht in alle kernen, vanaf 

9.30 uur 
   •  Kinder- en tienerkledingbeurs, Kulturhus Voor-Drempt, 10.00-12.00 

uur 

 •  Concert op vier kistorgels, dorpskerk Hoog-Keppel, 16.30-17.30 uur

 •  Hummelo en Oranje, Stratenquiz, De Gouden Karper, 19.30 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

 •  Vervolg HC’03-klaverjascompetitie, kantine sportpark ’t Doornslag, 

Achter-Drempt, 20.00 uur

wo 19  • Gemeenteraadsverkiezingen, 07.30-21.00 uur

 •  Bijeenkomst Vrouwen van Nu, met optreden Boerenkoor Krek, De 

Gouden Karper, 19.45 uur

do 20 •   Ochtendbridge Hummelo, De Gouden Karper, vanaf 9.00 uur

 •               Dameskrans Hummelo, ‘De andere Staring’, lezing door 

   de heer B. Godtschalk uit Vorden, De Ruimte, 14.00 uur

 •  Bowlingmiddag voor 50-plussers in het Kulturhus Voor-Drempt, 

vanaf 14.00 uur

vr 21 •  Start voorverkoop Mañana Mañana 2014 (29 t/m 31 augustus)

 •  Kleding inleveren voor P.C. Dorpsstraat Hummelo bij dorpshuis De 

Ruimte, 14.00-18.00 uur

vr 21 en za 22 

 •  P.C. Dorpsstraat Hummelo, o.a. vintage en modeshow, in de 

dorpskerk. Vr 19.00-21.00 uur en za 10.00-14.00 uur 

zo 23 •   Opentuindag bij De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

 •  IVN-wandeling rondom de Keppels, start vanaf parkeerplaats De 

Gouden Leeuw, Laag-Keppel, 11.00 uur

 •  KeppelCultuur, kindervoorstelling in de dorpskerk Hoog-Keppel, 

15.30 uur 

 •  Freedance, stijldansavond voor dansparen, Kulturhus Voor-Drempt, 

20.00 uur

do 27 •  Beat, Bubbles & Bites bij Het Wapen van Heeckeren, Hummelo, 

17.00-21.00 uur

 •  Bridgeclub De Harten Koning, huiskamer Stichting Welzijn, Hoog-

Keppel, 19.30 uur 

vr 28 •  Stichting Welzijn, met de Kunstbus naar de voorstelling Anatevka, 

Hanzehof te Zutphen

zo 30 •  Opentuindag bij De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

 •  Koffi  econcert muziekvereniging De Eendracht, De Gouden Karper, 

11.30 uur 

 •  Voorjaarsconcert Miracle Sound, dorpskerk Hummelo, 14.00 uur. 

Inloop vanaf 13.30 uur 

ma 31 •  Vrouwengroep Drempt, lezing over pleegzorg, pastoriezaal Voor-

Drempt, 20.00 uur

april 2014

do 3 •    Ochtendbridge Hummelo, De Gouden Karper, vanaf 9.00 uur

vr  4 en za 5

 •  Hummelo en Oranje, toneelavond, De Gouden Karper, 19.30 uur

za 5 •   Paasbrodenactie scouting Sweder van Voorst, vanaf 10.00 uur

zo 6 •  Opentuindag bij De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

 •  Wijntafel bij Het Wapen van Heeckeren, Hummelo, 15.00 uur

 •  Slot HC’03-klaverjascompetitie, kantine sportpark ’t Doornslag, 

Achter-Drempt, 20.00 uur

 

ma 7 en di 8
    •   Inbrengen kleding voor de dameskledingbeurs, Rijksweg 27, Voor 

Drempt, 19.00-20.00 uur

wo 9 •  Jaarvergadering Dorpsraad Keppel-Eldrik, Café Spirit, Hoog-Keppel, 

20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur

do 10 •  Bridgeclub De Harten Koning, huiskamer Stichting Welzijn, Hoog-

Keppel, 19.30 uur 

vr 11 •  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en 

Hummelo, pastoriezaal Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

 •  Dameskledingbeurs, Rijksweg 27, Voor-Drempt, 13.00-19.30 uur

 •  Paasviering voor 70-plussers, Prot. gem. Drempt en Oldenkeppel, 

Hoog-Keppel, 14.30 uur

  •  Laatste fi lmhuisavond in dorpshuis De Ruimte, Hummelo. Aanvang 

20.30 uur. Inloop vanaf 20.00 uur.

za 12 •  Openluchtzwembad Hessenbad, start zomerseizoen

 •  Opentuindag bij De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

 •  Plantenruilbeurs, Kerkstraat 3 in Voor-Drempt, 12.00-15.00 uur

 •  Open dag Keppelse Golfclub, ingang Burg. Vrijlandweg 35, Hoog-

Keppel, 13.00-16.30 uur

 •  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, Kulturhus Voor-Drempt, 

20.00 uur

wo 16 •  Voetbaltoernooi groepen 5 t/m 8 van de basisscholen DHK, 

sportpark ‘t Doornslag, Achter-Drempt

do 17 •  Ochtendbridge Hummelo, De Gouden Karper, vanaf 9.00 uur

 •  Opening 15e editie Kunstwandelroute, landgoed Enghuizen 

Hummelo

 •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, Kulturhus Voor-Drempt, vanaf 

14.00 uur

 •  Witte Avond (voetbalquiz), kantineHC’03, sportpark ’t Doornslag 

Achter-Drempt, 21.00 uur

vr 18 •  Feestelijke opening multifunctionele accommodatie, sportpark ’t 

Doornslag Achter-Drempt

zo 20 • Paasvuur in Hummelo 

ma 21 •   Opentuindag bij De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

 •  IVN-wandeling landgoed Enghuizen, start vanaf parkeerplaats De 

Gouden Karper, Hummelo, 14.00 uur

di 22 •   Dameskrans Hummelo, paasmaaltijd, dorpshuis De Ruimte, 17.00-

19.00 uur
do 24 •  Beat, Bubbles & Bites bij Het Wapen van Heeckeren, Hummelo, 

17.00-21.00 uur

 •  Bridgeclub De Harten Koning, huiskamer Stichting Welzijn, Hoog-

Keppel, 19.30 uur 

vr 25 •  Bijeenkomst Club 60+, gezellige middag m.m.v. zanggroep 

Spontaan uit Angerlo, De Gouden Karper, 14.00 uur

za 26 •  Viering Koningsdag in Voor-Drempt, Hummelo en Hoog-Keppel

 • Zeskamp in Hummelo, 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, Kulturhus Voor-Drempt, 

20.00 uur

ma 28 •  Vrouwengroep Drempt, bezoek aan museum ‘t Olde Ambacht in 

Wehl, vertrek vanaf Kulturhus Voor-Drempt, 18.30 uur

mei 2014

do 1 •  Fietstocht voor 50-plussers, afstand 25-30 km. Start vanaf Burg. van 

Panhuysbrink Hoog-Keppel, 14.00 uur

za 3 •  Concert Zanglust, St. Joriskerk in Voor-Drempt, aanvang 20.00 uur

 •  Quick quick slow, dansavond in De Gouden Karper, Hummelo, vanaf 

20.30 uur

zo 4 •    Herdenking en kranslegging; 19.15 uur oorlogsgraven begraafplaats 

in Hummelo en 20.00 uur bij het oorlogsmonument in Hoog-Keppel

wo 7  •  Kinder-crea-middag, dorpshuis De Ruimte, Hummelo, 14.00-16.00 

uur 

Samenstelling: 

Josée Postmaa
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Activiteitenkalender vervolg

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 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
zo 11 •  Gratis golfclinic, Keppelse Golfclub, ingang Burg. Vrijlandweg Hoog-Keppel, 14.00-15.00 uur
wo 14 • Verkiezingen Europees Parlement, 07.30-21.00 uurdo 15 •  Vrouwen van Nu, lezing over reddingshonden, 19.45 uurzo 18 •   Opentuindag bij De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur •  Koffi  econcert muziekvereniging Olden-Keppel, Kulturhus Voor-Drempt, 11.00 uur

 •  Freedance, stijldansavond voor dansparen, Kulturhus Voor-Drempt, 20.00 uur
wo 21 •  Vrouwengroep Drempt, autotocht met o.a. bezoek kersenkwekerijvr 23 en za 24 
 •  KeppelCultuur, expositie lokale kunstenaars in de dorpskerk Hoog-Keppel
vr 23 mei t/m zo 1 juni 
 • Kunst10daagse Bronckhorst (8ste editie)za 24 •  Jeugdvoetbaltoernooi HC’03, F- en D-pupillen, sportpark ’t Doornslag Achter-Drempt, vanaf 9.00 uur 
zo 25 •  Optreden barokensemble Scordatura, dorpskerk Hummelo, 15.00 uur do 29 •  38ste Antiek-, Curiosa- en Rommelmarkt HC’03 in Hoog-Keppel, 9.00-16.00 uur
 •    Opentuindag bij De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur •  KeppelCultuur, kindervoorstelling in de dorpskerk Hoog-Keppel, 15.30 uur 
 •  Beat, Bubbles & Bites bij Het Wapen van Heeckeren, Hummelo, 17.00-21.00 uur
vr 30 •  Verjaarsvisite voor 75-plussers, Prot. gem. Drempt en Oldenkeppel, pastoriezaal Voor-Drempt, 14.00-16.00 uur za 31 •  Jeugdvoetbaltoernooi HC’03, E-pupillen en C-junioren, sportpark ’t Doornslag Achter-Drempt, vanaf 9.00 uur •   Onderling voetbaltoernooi HC’03, gevolgd door seizoenafsluiting, sportpark ’t Doornslag, vanaf 17.00 uur

juni 2014
zo 1 •   Wijntafel bij Het Wapen van Heeckeren, Hummelo, 15.00 uur •  Freedance, stijldansavond voor dansparen, Kulturhus Voor-Drempt, 20.00 uur
do 5 •  Fietstocht voor 50-plussers, afstand 25-30 km. Start vanaf Burg. van Panhuysbrink Hoog-Keppel, 14.00 uurza 7 •  Jubileumviering Vrouwen van Nu, afd. Hummelo, Keppel en Dremptza 7 en zo 8
 •  Opentuinweekend in Drempt, Hummelo en Keppel, 11.00-17.00 uurzo 8 •       Rijvereniging Hummelo, onderlinge wedstrijden    dressuur en springen, Hippisch Centrum Groot Zande, 9.00-16.00 uur •  7e editie van de Keppelrun in Hoog-Keppel, vanaf 10.30 uur •  Open dag IJsboerderij ‘de Steenoven’, Broekstraat 2 in Hummelo,  11.00-17.00 uur 

 •  Gratis golfclinic, Keppelse Golfclub, ingang Burg. Vrijlandweg Hoog-Keppel, 14.00-15.00 uur
ma 9 •  Laatste dag Kunstwandelroute 2014, landgoed Enghuizen, Hummelovr 13 •  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en Hummelo, dorpshuis De Ruimte te Hummelo, 10.00-12.00 uurza 14 •  Quick quick slow, dansavond in De Gouden Karper, Hummelo, vanaf 20.30 uur

zo 15 •   Zomercultuur, in en om de Dorpsstraat in Laag-Keppel, komt dit jaar te vervallen!
 •  KeppelCultuur, jubileum SOGK met start vanuit de dorpskerk Hoog-Keppel
za 21 en zo 22 
 •  KeppelCultuur, lezingen in de dorpskerk Hoog-Keppelzo 22 •  Freedance, stijldansavond voor dansparen, Kulturhus Voor-Drempt, 20.00 uur
di 24 • Sportdag groepen 5 t/m 8 van de basisscholen DHK  do 26 •  Beat, Bubbles & Bites bij Het Wapen van Heeckeren, Hummelo, 17.00-21.00 uur

  
juli 2014
wo 2 •  Rondleiding met wijnproeverij, ‘t Heekenbroek, Achter-Drempt, 15.00-17.00 uur
do 3 •  Fietstocht voor 50-plussers, afstand 25-30 km. Start vanaf Burg. van Panhuysbrink Hoog-Keppel, 14.00 uurzo 6 •  IVN-wandeling in natuurgebied Hekenbroek, start vanaf voormalige Aviko, Kipstraat Hoog-Keppel, 14.00 uur •   Wijntafel bij Het Wapen van Heeckeren, Hummelo, 15.00 uur •  Freedance, stijldansavond voor dansparen, Kulturhus Voor-Drempt, 20.00 uur

wo 9 •  Rondleiding met wijnproeverij, ‘t Heekenbroek, Achter-Drempt, 15.00-17.00 uur
vr 11 •  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en Hummelo, pastoriezaal Voor-Drempt, 10.00-12.00 uurvr 11 t/m zo 13 juli
 •  2e editie van Vive la France in het centrum van Hummelozo 13 •  Gratis golfclinic, Keppelse Golfclub, ingang Burg. Vrijlandweg 35, Hoog-Keppel, 14.00-15.00 uur
wo 16 •  Rondleiding met wijnproeverij, ‘t Heekenbroek, Achter-Drempt, 15.00-17.00 uur
za 19 •  Bingomarathon, camping Het Zwarte Schaar, Achter-Drempt,    11.00-23.00 uur
 •  Gezellige zomerontmoeting in de tuin van Stichting Welzijn Hoog-Keppel m.m.v. Sax on Tour, 14.30-17.00 uurzo 20 •  Freedance, stijldansavond voor dansparen, Kulturhus Voor-Drempt, 20.00 uur
wo 23 •  Rondleiding met wijnproeverij, ‘t Heekenbroek, Achter-Drempt, 15.00-17.00 uur
za 26 en zo 27 
 •  Rommel- en hobbymarkt, camping Het Zwarte Schaar, Achter- Drempt 
wo 30 •   Rondleiding met wijnproeverij, ‘t Heekenbroek, Achter-Drempt, 15.00-17.00 uur
do 31 •  Beat, Bubbles & Bites bij Het Wapen van Heeckeren, Hummelo, 17.00-21.00 uur

augustus 2014
zo 3 •  Wijntafel bij Het Wapen van Heeckeren, Hummelo, 15.00 uurwo 6 •  Rondleiding met wijnproeverij, ‘t Heekenbroek, Achter-Drempt, 15.00-17.00 uur
do 7 •  Fietstocht voor 50-plussers, afstand 25-30 km. Start vanaf Burg. van Panhuysbrink Hoog-Keppel, 14.00 uurvr 8: •  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en Hummelo, Kerkhuis Hoog-Keppel, 10.00-12.00 uur •  Zomer BBQ in de tuin van Stichting Welzijn Hoog-Keppel, 17.30-20.00 uur

zo 10 •  Gratis golfclinic, Keppelse Golfclub, ingang Burg. Vrijlandweg Hoog-Keppel, 14.00-15.00 uur
wo 13 •  Rondleiding met wijnproeverij, ‘t Heekenbroek, Achter-Drempt, 15.00-17.00 uur
za 16 •  Concours Rijvereniging Hummelo, met dressuur en springen voor paarden, 9.00-17.00 uur
zo 17 •  Concours Rijvereniging Hummelo, met dressuur en springen voor pony’s, 9.00-17.00 uur
wo 20 •  Rondleiding met wijnproeverij, ‘t Heekenbroek, Achter-Drempt, 15.00-17.00 uur
zo 24 •  14de Keppeltoertocht voor oldtimer tractoren, vertrek vanaf Burg. Vrijlandweg bij de Rijksweg Hoog-Keppel, 10.30 uur wo 27 •  Rondleiding met wijnproeverij, ‘t Heekenbroek, Achter-Drempt, 15.00-17.00 uur
do 28 •   Beat, Bubbles & Bites bij Het Wapen van Heeckeren, Hummelo, 17.00-21.00 uur
vr 29 t/m zo 31 
 •  Mañana Mañana 2014 op landgoed Enghuizen in Hummeloza 30 •  Rondgang van de Kleine Schutterij in Eldrik en Keppelza 30 en zo 31 
 •  Opentuinweekend in Drempt, Hummelo en Keppel, 11.00-17.00 uurzo 31 •  Volksfeest Keppel en Eldrik, oriënteringsrit per fi ets vanaf Hessenhal, 13.00 uur
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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 za 10 •  Jaarlijkse bloemenactie gemengd zangkoor Zanglust, vanaf 9.30 uur •  Nacht van de wijngaard bij ‘t Heekenbroek, Achter-Drempt, 20.30-
zo 11 •  Gratis golfclinic, Keppelse Golfclub, ingang Burg. Vrijlandweg Hoog-Keppel, 14.00-15.00 uur
wo 14 • Verkiezingen Europees Parlement, 07.30-21.00 uurdo 15 •  Vrouwen van Nu, lezing over reddingshonden, 19.45 uurzo 18 •   Opentuindag bij De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur •  Koffi  econcert muziekvereniging Olden-Keppel, Kulturhus Voor-Drempt, 11.00 uur

 •  Freedance, stijldansavond voor dansparen, Kulturhus Voor-Drempt, 
wo 21 •  Vrouwengroep Drempt, autotocht met o.a. bezoek kersenkwekerij
 •  KeppelCultuur, expositie lokale kunstenaars in de dorpskerk Hoog-Keppel
vr 23 mei t/m zo 1 juni 
 • Kunst10daagse Bronckhorst (8ste editie)za 24 •  Jeugdvoetbaltoernooi HC’03, F- en D-pupillen, sportpark ’t Doornslag Achter-Drempt, vanaf 9.00 uur 
zo 25 •  Optreden barokensemble Scordatura, dorpskerk Hummelo, 15.00 uur do 29 •  38ste Antiek-, Curiosa- en Rommelmarkt HC’03 in Hoog-Keppel, 9.00-16.00 uur
 •    Opentuindag bij De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur •  KeppelCultuur, kindervoorstelling in de dorpskerk Hoog-Keppel, 
 •  Beat, Bubbles & Bites bij Het Wapen van Heeckeren, Hummelo, 17.00-
vr 30 •  Verjaarsvisite voor 75-plussers, Prot. gem. Drempt en Oldenkeppel, pastoriezaal Voor-Drempt, 14.00-16.00 uur za 31 •  Jeugdvoetbaltoernooi HC’03, E-pupillen en C-junioren, sportpark ’t Doornslag Achter-Drempt, vanaf 9.00 uur •   Onderling voetbaltoernooi HC’03, gevolgd door seizoenafsluiting, sportpark ’t Doornslag, vanaf 17.00 uur

zo 1 •   Wijntafel bij Het Wapen van Heeckeren, Hummelo, 15.00 uur •  Freedance, stijldansavond voor dansparen, Kulturhus Voor-Drempt, 
do 5 •  Fietstocht voor 50-plussers, afstand 25-30 km. Start vanaf Burg. van Panhuysbrink Hoog-Keppel, 14.00 uurza 7 •  Jubileumviering Vrouwen van Nu, afd. Hummelo, Keppel en Dremptza 7 en zo 8
 •  Opentuinweekend in Drempt, Hummelo en Keppel, 11.00-17.00 uurzo 8 •       Rijvereniging Hummelo, onderlinge wedstrijden    dressuur en springen, Hippisch Centrum Groot Zande, 9.00-16.00 uur •  7e editie van de Keppelrun in Hoog-Keppel, vanaf 10.30 uur •  Open dag IJsboerderij ‘de Steenoven’, Broekstraat 2 in Hummelo,  11.00-17.00 uur 

 •  Gratis golfclinic, Keppelse Golfclub, ingang Burg. Vrijlandweg Hoog-Keppel, 14.00-15.00 uur
ma 9 •  Laatste dag Kunstwandelroute 2014, landgoed Enghuizen, Hummelovr 13 •  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en Hummelo, dorpshuis De Ruimte te Hummelo, 10.00-12.00 uurza 14 •  Quick quick slow, dansavond in De Gouden Karper, Hummelo, vanaf 

zo 15 •   Zomercultuur, in en om de Dorpsstraat in Laag-Keppel, komt dit jaar 
 •  KeppelCultuur, jubileum SOGK met start vanuit de dorpskerk Hoog-Keppel

 •  KeppelCultuur, lezingen in de dorpskerk Hoog-Keppelzo 22 •  Freedance, stijldansavond voor dansparen, Kulturhus Voor-Drempt, 
di 24 • Sportdag groepen 5 t/m 8 van de basisscholen DHK  do 26 •  Beat, Bubbles & Bites bij Het Wapen van Heeckeren, Hummelo, 17.00-

wo 2 •  Rondleiding met wijnproeverij, ‘t Heekenbroek, Achter-Drempt, 15.00-17.00 uur
do 3 •  Fietstocht voor 50-plussers, afstand 25-30 km. Start vanaf Burg. van Panhuysbrink Hoog-Keppel, 14.00 uurzo 6 •  IVN-wandeling in natuurgebied Hekenbroek, start vanaf voormalige Aviko, Kipstraat Hoog-Keppel, 14.00 uur •   Wijntafel bij Het Wapen van Heeckeren, Hummelo, 15.00 uur •  Freedance, stijldansavond voor dansparen, Kulturhus Voor-Drempt, 

wo 9 •  Rondleiding met wijnproeverij, ‘t Heekenbroek, Achter-Drempt, 15.00-17.00 uur
vr 11 •  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en Hummelo, pastoriezaal Voor-Drempt, 10.00-12.00 uurvr 11 t/m zo 13 juli
 •  2e editie van Vive la France in het centrum van Hummelozo 13 •  Gratis golfclinic, Keppelse Golfclub, ingang Burg. Vrijlandweg 35, Hoog-Keppel, 14.00-15.00 uur
wo 16 •  Rondleiding met wijnproeverij, ‘t Heekenbroek, Achter-Drempt, 15.00-17.00 uur
za 19 •  Bingomarathon, camping Het Zwarte Schaar, Achter-Drempt, 
 •  Gezellige zomerontmoeting in de tuin van Stichting Welzijn Hoog-Keppel m.m.v. Sax on Tour, 14.30-17.00 uurzo 20 •  Freedance, stijldansavond voor dansparen, Kulturhus Voor-Drempt, 
wo 23 •  Rondleiding met wijnproeverij, ‘t Heekenbroek, Achter-Drempt, 15.00-17.00 uur
za 26 en zo 27 
 •  Rommel- en hobbymarkt, camping Het Zwarte Schaar, Achter- Drempt 
wo 30 •   Rondleiding met wijnproeverij, ‘t Heekenbroek, Achter-Drempt, 15.00-17.00 uur
do 31 •  Beat, Bubbles & Bites bij Het Wapen van Heeckeren, Hummelo, 17.00-21.00 uur

zo 3 •  Wijntafel bij Het Wapen van Heeckeren, Hummelo, 15.00 uurwo 6 •  Rondleiding met wijnproeverij, ‘t Heekenbroek, Achter-Drempt, 15.00-17.00 uur
do 7 •  Fietstocht voor 50-plussers, afstand 25-30 km. Start vanaf Burg. van Panhuysbrink Hoog-Keppel, 14.00 uurvr 8: •  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en Hummelo, Kerkhuis Hoog-Keppel, 10.00-12.00 uur •  Zomer BBQ in de tuin van Stichting Welzijn Hoog-Keppel, 17.30-

zo 10 •  Gratis golfclinic, Keppelse Golfclub, ingang Burg. Vrijlandweg Hoog-Keppel, 14.00-15.00 uur
wo 13 •  Rondleiding met wijnproeverij, ‘t Heekenbroek, Achter-Drempt, 15.00-17.00 uur
za 16 •  Concours Rijvereniging Hummelo, met dressuur en springen voor paarden, 9.00-17.00 uur
zo 17 •  Concours Rijvereniging Hummelo, met dressuur en springen voor pony’s, 9.00-17.00 uur
wo 20 •  Rondleiding met wijnproeverij, ‘t Heekenbroek, Achter-Drempt, 15.00-17.00 uur
zo 24 •  14de Keppeltoertocht voor oldtimer tractoren, vertrek vanaf Burg. Vrijlandweg bij de Rijksweg Hoog-Keppel, 10.30 uur wo 27 •  Rondleiding met wijnproeverij, ‘t Heekenbroek, Achter-Drempt, 15.00-17.00 uur
do 28 •   Beat, Bubbles & Bites bij Het Wapen van Heeckeren, Hummelo, 17.00-21.00 uur
vr 29 t/m zo 31 
 •  Mañana Mañana 2014 op landgoed Enghuizen in Hummeloza 30 •  Rondgang van de Kleine Schutterij in Eldrik en Keppel
 •  Opentuinweekend in Drempt, Hummelo en Keppel, 11.00-17.00 uurzo 31 •  Volksfeest Keppel en Eldrik, oriënteringsrit per fi ets vanaf Hessenhal, 

Broekstraat 1a – 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.



Iedereen is anders.

Maar iedereen slaapt beter op 
een matras met GELTEX® inside.

Of je nu klein, groot, dik of dun bent, op je zij of op je rug slaapt... een gezonde slaap 

begint bij de juiste matras. GELTEX® is de innovatieve, gepatenteerde mix van  

hoogelastische gel en luchtdoorlatend high resilience materiaal. Ubica en Lattoflex  

matrassen met GELTEX® inside verdelen de druk optimaal, bieden de juiste  

ergonomische ondersteuning en ventileren uitstekend. Test ze zelf bij uw dichtst-

bijzijnde GELTEX® inside verkooppunt.

NIEUW

* De GELTEX® inside tevredenheidsgarantie: omruiling mogelijk tot 90 dagen na levering.

Meer informatie: 
www.geltexinside.nl 

DremptDICHTERIJ
DAN U DENKT!

Apeldoorn
± 30 min

Arnhem
± 20 min

Doetinchem
± 10 min

Zutphen
± 20 min


