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Dorpshuis, kulturhus, multifunctionele accommodatie. 
Welke naam we er ook aan geven, we beschikken 
in Drempt, Hummelo en Keppel nu over een aantal 
mooie gemeenschapsruimten. Voor verenigingen een 
locatie om te repeteren, te vergaderen of gezellig wat 
te drinken. Voor particulieren een extra locatie om iets 
te organiseren. Het realiseren van deze gebouwen 
ging misschien niet helemaal zonder slag of stoot 
maar over de resultaten mogen we meer dan tevreden 
zijn. Het zijn gemeenschapsruimten van en voor 
iedereen. 
Bij de opening half april van de multifunctionele 
accommodatie in Achter-Drempt bleek door 
de aanwezigheid van velen hoezeer dat 
gemeenschappelijke gevoel beleefd wordt. Er 
waren bijna vijfhonderd belangstellenden op 
afgekomen, vooral dorps- en streekgenoten. Dat 
saamhorigheidsgevoel zien we binnenkort in heel 
het land ook weer ontstaan als ‘onze’ jongens op het 
WK Voetbal hun prestaties laten zien. Ook al zijn de 
meeste voetbalkenners wat sceptisch over de kansen 
van het Nederlands elftal, het wij-gevoel is er en groeit 
naarmate het toernooi dichterbij komt. Straten kleuren 
oranje, fans  kleden zich in oranje. Een kleurrijk beeld 
dat je ook wat doet  als je niet van voetbal houdt. 
Ondernemers varen er wel bij met speciale acties, 
kleding, hoedjes, vlaggen, haaraccessoires. Je kunt het 
zo gek niet bedenken of artikelen zijn nu in een oranje 
uitvoering verkrijgbaar. 

In deze uitgave leest u hoe het WK in Brazilië zelf 
beleefd wordt. Oud-inwoonster Lidy Kemperman 
die al ruim veertig jaar in Brazilië woont, vertelt haar 
verhaal. Het is schrijnend te lezen dat daar alles moet 
wijken voor het toernooi. De overheid steekt enorm 
veel geld in de organisatie om voor de buitenwereld 
aanzien te krijgen. Ondertussen blijft de ontwikkeling 
van basisvoorzieningen als zorg en onderwijs achter 
omdat het geld op is.

Er is al veel gesproken over de afnemende bemoeienis 
van de gemeentelijke overheid. Mensen en 
verenigingen moeten steeds meer zelf de handen 
uit de mouwen steken en fi nanciële middelen bij 
elkaar sprokkelen als ze iets willen bereiken. De 
realisatie van de dorpshuizen in onze gemeenschap 
is een uitstekend voorbeeld van dat dit ook haalbaar 
is. En ook al hebben we vooraf misschien gezucht 
en gesteund en ons afgevraagd hoe we dit toch 
voor elkaar moesten krijgen, één ding is zeker: de 
basisvoorzieningen in onze dorpen hebben hier 
niet onder geleden en zijn er waarschijnlijk zelfs op 
vooruitgegaan.
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Landgoed Keppel kent een lange en rijke geschiedenis die 
teruggaat tot de late middeleeuwen. Het ruim 630 hectare 
grote landgoed ligt prominent in onze voormalige gemeente 
en bestaat uit een buitenplaats, bossen en landerijen. Bij het 
landgoed behoren diverse boerderijen die een divers gebruik 
kennen. Kenmerkend is vooral de ligging aan de Oude IJssel, 
die voor zowel de buitenplaats als het zuidelijk deel van het 
landgoed het beeld en de specifieke kwaliteit bepalen. De 
buitenplaats is sterk verweven met het westelijk gelegen dorp 
Laag-Keppel, voor velen het stadje Laag-Keppel.
Landgoed Keppel is eigendom van de Pallandt van Keppel 
Stichting en Landgoed Kasteel Keppel BV. Het beheer is vooral 
gericht op behoud en versterking en een duurzame instand-
houding van het landgoed. Maatschappelijke ontwikkelingen 
en ontwikkelingen in het beleid van de diverse overheden 
hebben belangrijke veranderingen gebracht op het platteland. 
Wijzigingen op het gebied van landbouw, natuur, landschap, 
bewoning en recreatie beïnvloeden beheer, inrichting en ge-
bruik van het platteland. Ook Landgoed Keppel wordt geraakt 
door ontwikkelingen als bevolkingskrimp, beheerssubsidies 
die onder druk staan en uitbreiding van de vrijetijdssector. 
Mede daarom is in 2012 het initiatief genomen een gerichte 
landschapsvisie op te stellen. Deze visie is na uitgebreid onder-
zoek met ondersteuning van de provincie Gelderland tot stand 
gekomen. 

De planperiode loopt tot 2020

De landgoedvisie Toekomst Landgoed Keppel (juni 2012) geeft 
antwoord op de vraag hoe Landgoed Keppel zich in de periode 
tot 2020 dient te ontwikkelen om op de veranderende omstan-
digheden te kunnen inspelen. Het landgoed staat daarbij voor 
de uitdagende opgave te zoeken naar creatieve oplossingen 
en nieuwe inkomstenbronnen om de duurzame instandhou-
ding van Landgoed Keppel in een veranderende wereld te 
kunnen garanderen.
De landgoedvisie is tot stand gekomen na overleg met de ge-
meente Bronckhorst, de provincie Gelderland, het Waterschap 
Rijn en IJssel en de dorpsraad Keppel en Eldrik. De visie is in 
conceptvorm aan deze partijen voorgelegd en de ingebrachte 
reacties zijn waar mogelijk in het definitieve plan verwerkt.
In de landgoedvisie komen diverse aspecten aan de orde. Uit-

In juni 2012 presenteerde Landgoed Keppel de toekomstplannen voor een gezonde

economische ontwikkeling van het landgoed als basis voor behoud en versterking van de 

cultuurhistorische, natuurlijke, landschappelijke en recreatieve waarden. 

Wat is de huidige stand van zaken? 

gebreid aandacht is er voor de historie van de buitenplaats die 
al begint in de 12e eeuw en aan de recreatieve waarde. Ook 
ontwikkelingen op het gebied van de toegenomen verkeers-
drukte, de herinrichting van de oevers van de Oude IJssel en 
de nieuwe landschapselementen in het kader van de Natuur-
schoonwet komen aan de orde. Daarnaast is er aandacht voor 
de verbetering van de landbouwstructuur en de toegenomen 
recreatiebehoeften. Bij al deze onderwerpen wordt uiteraard 
rekening gehouden met het beleid van de provincie Gelder-
land en die van de gemeente Bronckhorst. Ook het waterbe-
heer door het Waterschap Rijn en IJssel is van invloed. Als we 
van al deze uitgangspunten kennis nemen begint het te dui-
zelen voor wat betreft alle gebruikte ambtelijke afkortingen.

De vormgeving van het plan

Belangrijk startpunt voor alle plannen in deze landgoedvisie 
zijn de doelstellingen die de eigenaren van het landgoed 
hebben opgenomen in de statuten: ‘Het in algemeen belang 

doen voortbestaan van het kasteel Keppel met naaste omgeving 

als historisch monument en uit een oogpunt van natuur- en land-

schapsschoon, het uitoefenen van de daaraan verbonden rechten 

en het voldoen aan de daarmee samengaande verplichtingen.’ 

Na bijna negen eeuwen geschiedenis kun je stellen dat 
behoud door ontwikkeling, ook in de komende jaren nadruk-
kelijk van toepassing zal zijn. De natuur- en landschapskwali-
teiten zijn in onze regio mede te danken aan de aanwezigheid 
van de landgoederen. Ook die rol wil men in de toekomst 
graag blijven vervullen. Het accent ligt daarbij op het ver-
sterken van de aanwezige waarden van de op het landgoed 
thuishorende flora en fauna. Ook zal, als de mogelijkheden 
zich voordoen, nieuwe natuur worden ontwikkeld.
De combinatie cultuur, cultuurhistorie en recreatie vormt een 
belangrijk onderdeel in de ideeën voor de toekomst: Keppel, 
een eiland voor kunst en cultuur!
De landbouw is altijd een belangrijke economische drager op 
het landgoed geweest en dat zal ook zo blijven. Waar mogelijk 
wil het landgoed bijdragen aan een gezonde ontwikkeling 
van de aanwezige agrarische bedrijven. 
Ook het beheer van de houtopstanden vormt een belangrijke 
inkomstenbron. Doel is het eigen hout meer te gebruiken als 
bouwhout en biomassa. Instandhouding van het bos staat 

an het 
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natuurlijk voorop.
Hierna zullen we diverse plannen de revue laten passeren. 
Belangrijk uitgangspunt bij de uitvoering van al deze ideeën 
is duurzaamheid. Hier zal actief aan worden gewerkt. Het 
streven is zelfs om het Kunst- en Cultuureiland Keppel geheel 
CO2-neutraal te ontwikkelen.

Een overzicht van de plannen 

In totaal zijn er 21 projecten geformuleerd en uitgebreid 
beschreven in een projectenboek. Naast een omschrijving 
wordt aandacht besteed aan het beoogde doel en resultaat, 
alsmede aan de financiële aspecten. Voorts is er een indicatie 
van de startdatum aangegeven alsmede een realisatieter-
mijn. Een aantal projecten zijn als combinatie bedoeld in een 
groter geheel. De volgende projecten zijn opgenomen in het 
projectenboek:
- Verkeersluw maken en herinrichten Dorpsstraat en ophaalbrug. 
Hierdoor wordt de straat een aantrekkelijk woon- en wandel-
gebied voor de verdere ontwikkeling van kunst en cultuur. 
Hierbij leeft ook de gedachte om de vroegere ophaalbrug 
weer terug te plaatsen aan het begin van de straat.
- Keppel: eiland van historie, kunst en cultuur. Initiatieven die 
bijdragen aan de kunst- en cultuurbeleving worden krachtig 
gestimuleerd. Recreanten worden aangetrokken, daardoor 
ontstaat (op termijn) meer economisch perspectief om de 
historische gebouwen op eigen kracht te kunnen behouden.
- Eiland Keppel CO2-neutraal! Binnen het kader van dit project 
wordt een lokale biomassa/warmtekrachtkoppeling centrale 
gerealiseerd en zullen de mogelijkheden voor de oprichting 
van een nieuw lokaal energiebedrijf worden onderzocht. On-

langs is hierover een aanvullende studie verschenen. Gedacht 
wordt aan een biomassa centrale achter het kinderdagverblijf 
in Laag-Keppel.
- Open maken van gedempte Oude IJsselloop oostzijde/gondel-

vaart. Een en ander ter vergroting van de recreatieve waarden 
en attractiviteit van het Kunst- en Cultuureiland. Verhuur van 
‘Keppelse gondels’ en regelmatige opening van bovenge-
noemde ophaalbrug.
- Kasteelarrangementen. Inzet van kasteel, koetshuis en park 
voor exclusieve hoogwaardige culturele evenementen.
- Herstel van de watergevende functie van de dorpspomp. Vanwe-
ge het verwachte groeiende aantal bezoekers een passende 
gelegenheid om zich te verfrissen en drinkflessen te vullen.
- Medegebruik buitenplaats/koetshuis. Een deel van het koets-
huis intern multifunctioneel verbouwen ten behoeve van o.a. 
een projectbureau dat de veelheid van projectactiviteiten 
moet coördineren.
- (Her)inrichting van moestuin, pannenkoekenhuis en theeschen-

kerij. Dit omvat o.a. herstel (biologische) moestuin, aanplant 
van hoogstamfruit en de oude kassen vervangen door een 
pannenkoekenhuis/theeschenkerij annex ontmoetingscen-
trum, creëren van parkeergelegenheid waardoor er in de 
Dorpsstraat ruimte ontstaat voor een attractieve herinrichting.
- Doolhof Keppel. Als aanvulling op het vorenstaande kan hier 
ook een doolhof worden aangelegd om het complex daarmee 
nog aantrekkelijker te maken.
- IJsbaan/skeelerbaan en muziekkoepel; op de plaats van de 
bestaande ijsbaan een en ander verbeteren waardoor de spor-
tieve activiteiten kunnen worden vergroot. Combinatie met 
aanlegsteiger voor kano’s en fietsknooppunt. In het midden 
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tieve activiteiten kunnen worden vergroot. Combinatie met 
aanlegsteiger voor kano’s en fietsknooppunt. In het midden 
van de ijsbaan kan een muziekkoepel worden aangelegd die 
in de winter dienst kan doen als koek-en-zopie.
- Parkeren aan de overzijde van de Oude IJssel. Om alle activi-
teiten die mogelijk op stapel staan te kunnen ondersteunen 
is een parkeergelegenheid gepland ten zuidwesten van 
het dorp in de nabijheid van de haven. Er kan wellicht een 
combinatie worden gemaakt met het oude trekpad waardoor 
een rondwandeling kan worden gerealiseerd langs de oude 
IJsselloop, door de Dorpsstraat en vervolgens over de dijk via 
de haven weer terug.
- (Starters-)woningen in boerderij ‘de Goedenberg’ aan de Hes-

senweg. In samenwerking met een woningbouwcorporatie 
kunnen een aantal wooneenheden worden gerealiseerd 
waardoor in een behoefte voor starters op de woningmarkt 
kan worden voorzien.
- Nieuwe natuur. Door de aanleg van nieuwe en meer gevari-
eerde natuur aan de randen van het landgoed, kan de identi-
teit van het landgoed verder worden versterkt.
- Natuurlijk verduurzamen van hout. Door dunning en velling-
werkzaamheden komt regelmatig kwalitatief hoogwaardig 
zaaghout beschikbaar. Dit kan door middel van ‘wateren’ mi-
lieuvriendelijk verduurzaamd worden. Wateren is het in water 
leggen van vers gekapt hout, meestal negen maanden tot 
maximaal vijf jaar. Hiervoor zal een ‘balkengat’ in combinatie 
met bestaand open water worden aangelegd.
- Herbestemming boerderij ‘Tussen d’Ysselt’. De boerderij is ge-
ruime tijd geleden vrijgekomen en er zal worden gezocht naar 
een passende bestemming. De rondom de boerderij gelegen 
gronden zijn voor het merendeel verpacht in het kader van de 
gewenste schaalvergroting voor de landbouw.
- Aanleg wandelpaden. De kwaliteit van de vele kilometers 
wandelpad zal worden verbeterd en waar mogelijk uitge-
breid. Er zal ook aandacht worden besteed aan ruiterpaden. 
Daarnaast zullen er passende inrichtingselementen (zit- en 
picknickbankjes, informatieborden e.d.) worden toegevoegd.
- Landgoedherstel- en baggerwerkzaamheden. Door verbete-
ring van de waterkwaliteit, het plegen van zogenaamde vita-
liteitssnoei alsmede het plegen van (achterstallig) onderhoud 

zullen de landschappelijke, ecologische en natuurwaarden 
hersteld en verbeterd worden. Daarmee wordt een bijdrage 
geleverd aan de veiligheid van wandelaars en verkeersdeel-
nemers. Voorts bestaat het voornemen alle op het Landgoed 
Keppel aanwezige poelen, waaronder de Slondekolk, de 
Zwarte en Witte Kolk en de gracht rondom kasteel Keppel, uit 
te baggeren.
- Dienstwoning landgoed bij landgoedwerf. Ten behoeve van 
de opslag van materieel en machines voor o.a. onderhoud is 
een nieuwe stalling nodig. Het geheel in passende stijl en met 
gebruikmaking van eigen hout. Er wordt gestreefd hierbij ook 
een, bij voorkeur houten, dienstwoning te realiseren.
Hiervoor is bij de diverse projecten een zeer beknopte om-
schrijving gegeven. In het projectenboek is een en ander veel 
gedetailleerder ingevuld en heeft het project als geheel een 
indrukwekkend karakter.

Vrijwilligers  

Mensen die zich als vrijwilliger inzetten voor de natuur zijn 
meer betrokken bij de natuur en bij de keuzes waarvoor na-
tuurbeheerders staan. Hetzelfde geldt voor de betrokkenheid 
van vrijwilligers die zich inzetten voor culturele projecten. 

Baron en barones Van Lynden-Rutgers van Rozenburg zijn actief bezig met

de instandhouding en toekomst van het landgoed
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facebook.com/Drukwerkvechter.nl

@Drukwerkvechter

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

...en onze heerlijke koffie

RIDE LIFE. RIDE GIANT.

WWW.GIANT-BICYCLES.NL

Leigraafsff eweg 33 F 
6983 BR Doesburg 
T 0313 - 41 27 27

info@ff xycleservice.nl 
www.xycleservice.nl 

Ceciel Bremer
Kruijsakker 12
6996 DL Drempt
T 06 - 154 453 41
E info@cbthuisintaal.nl
I  www.cbthuisintaal.nl

Professioneel, persoonlijk en snel

Correctie

Redactie

Tekstschrijven

Webredactie

Websites schrijven
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Zij vormen allen een stevig draagvlak voor de natuur en cul-
tuur in Nederland, nu en in de toekomst. Dit is een belangrijke 
reden waarom Landgoed Keppel meer vrijwilligers wil inzet-
ten. Daarom moet ook geïnvesteerd worden in faciliteiten om 
deze groep periodiek goed op te kunnen vangen. Dit varieert 
van schaft- en kleedruimtes en plekken om te vergaderen of 
bij elkaar te komen tot extra materieel en machines. Al deze 
middelen professionaliseren de inzet van vrijwilligers. Ook op 
het gebied van Arbowetgeving zijn maatregelen vereist, en er 
moet aandacht zijn voor veiligheid en EHBO. 
Het ultieme doel is om in 2020 te kunnen beschikken over een 
groep van minimaal 100 vrijwilligers waarvan een deel perio-
diek of projectmatig inzetbaar is voor het plegen van onder-
houd of het geven van voorlichting c.q. educatieve activiteiten 
op het terrein van cultuur en natuur.

Inmiddels wordt onder leiding van medewerker Hans Bou-
mans door twee ploegen periodiek in de bossen van het 
landgoed gewerkt. Het begin is er, maar er moet nog heel veel 
gebeuren. Zoals het verder uitwerken van de diverse projec-
ten, met daaraan gekoppeld natuurlijk de financiering ervan 
en dat is in deze tijd geen sinecure!

Wilt u zich ook actief inzetten als vrijwilliger, dan kunt u 
telefonisch contact opnemen met rentmeester F. van Lynden: 
(0488) 451312.

Landgoed van het jaar in 2011

In 2011 werd Landgoed Keppel, binnen het project ‘Van luchtkasteel tot dassenburcht‘ 

van de organisatie SME Advies uit Utrecht, uitgeroepen tot Landgoed van het jaar. 

Niet minder dan 75 landgoederen hebben deelgenomen aan dit project. 

Men kreeg behalve de eer, ook een plaquette als aandenken, een perenboom en een 

bedrag van 250 euro om aan een project te besteden. De prijs werd destijds voor de 

vierde keer uitgereikt.

Medewerker Hans Boumans coördineert de activiteiten van de vrijwilligers
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Kranenburg Tweewielers 

Braambergseweg 23

6996 AL Drempt

Hoogstraat 6 • Toldijk • 0575-432331

Ecobouwen
Natuurlijk, eerlijk en stijlvol

Al 15 jaar ervaring 
met natuurlijk (ver)bouwen

Wij bouwen en verkopen 
ook Tigchelkachels 

en Finovens

10 % korting
bij aankoop van 

een Tigchelkachel 
voor 1 mei 2014

Verkoop van:
leem, tadelakt,  natuurlijke 

verven, isolatie en 
wandverwarming

Al 15 jaar ervaring met natuurlijk (ver)bouwen

Leem

Tadelakt

Natuurlijke verven

Isolatie

Wandverwarming

Bouw en verkoop van Tigchelkachels en Finovens

Hoogstraat 6 • Toldijk • 0575 - 43 23 31

www.ecobouwen.nl













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
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Column Jeroen Huis in ‘t Veld
Voorzitter HC‘03

Foto: Wim van Hof

Tijd voor vakantie!
Op  18 april was het dan zover. De offi  ciële opening van de multifunctionele accommodatie 

in Achter- Drempt. En we noemen haar … ’t Hessenhuus. Het was een winderige en koude 

voorjaarsavond. Maar de opkomst was hartverwarmend. Veel mensen uit verschillende 

groepen van onze samenleving waren vertegenwoordigd: dorps- en streekgenoten, buren, 

buurtverenigingen, sponsors, gemeentebestuur Bronckhorst en andere belangstellenden. 

Na het offi  ciële gedeelte werden er nog de nodige borrels genuttigd, waardoor ik de 

volgende dag ook nog een paar uur van de opening mocht genieten.  

Als ik over ’t Hessenhuus schrijf, dan realiseer ik me dat het nog niet voor iedereen 

duidelijk is waarom we van een traditionele kantine in de oude situatie, overgaan naar een 

multifunctionele accommodatie in de nieuwe situatie. De belangrijkste reden hiervoor is 

krimp. De bevolking in de Achterhoek neemt af en deze dalende trend zet nog een paar 

decennia door. Het gevolg is dat ook verenigingen hun faciliteiten met minder mensen in 

stand en vooral betaalbaar moeten houden. De oplossing hiervoor ligt in samenwerking 

en intensiever gebruik van de accommodaties. Ons hele complex, inclusief ondergrond en 

velden, wordt beheerd door een stichting. Deze stichting bestaat uit een aantal leden van 

verenigingen die gebruikmaken van  de accommodatie. Ik ben namens HC’03 afgevaardigd 

in dit stichtingsbestuur om de stem van de grootste huurder te laten horen. HC’03 is 

eigenaar van het gebouw en geeft dit gebouw in erfpacht uit aan de stichting die het 

beheert en exploiteert. HC’03 ontvangt hiervoor een vergoeding die gelijk is aan de kantine-

inkomsten uit het verleden. 

Het voordeel hiervan is dat HC’03 haar structurele inkomsten garandeert en dat de 

bestuursdruk afneemt. Mocht het concept erg goed werken en de stichting houdt geld 

over, dan wordt dit geld direct geïnvesteerd in de gebouwen, de velden of faciliteiten op het 

complex. Kortom als het goed loopt wordt iedereen er beter van. Hoe meer activiteiten we 

dus hebben in ’t Hessenhuus, hoe beter de faciliteiten op onze accommodatie en hoe langer 

we zaken betaalbaar kunnen houden. En dit ondanks de krimp in de Achterhoek. Mooie 

gedachte toch! 

Natuurlijk realiseer ik me dat dit een rationeel verhaal is en dat het voor veel mensen ook 

nog gewoon wennen is. Een nieuw gebouw, nog zoeken naar de juiste sfeerelementen. Voelt 

het nog wel als onze kantine? Allemaal zaken waaraan we nog moeten wennen met elkaar. 

Laten we elkaar daar ook even de tijd voor geven.

Ik heb overigens besloten om een reis van een paar maanden naar de Bahama’s te gaan 

maken. Ik ben erg druk geweest met ons nieuwe gebouw, dus nu maar eens even met de 

beentjes omhoog aan een piña colada sabbelen. Ik denk dat ik mijn nieuwe vriend Gijs maar 

eens vraag of hij zin heeft om mee te gaan. Ik betaal! Misschien kunnen we het dan ook 

nog eens een keertje hebben over dat mooie feest dat we samen zouden kunnen geven op 

sportpark ’t Doornslag. Mocht er dus in de volgende uitgave geen column staan, dan weten 

jullie waar ik uithang.

Ik wens jullie allemaal een fi jne zomervakantie!

Druk geweest 

met de 

opening van 

’t Hessenhuus, 

nu tijd voor 

ontspanning
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Gehaktballentest: 
die van d’Olde Schole zijn de beste 
Bruin, warm en enigszins rond  
Gehaktballen van goede smaak en kwaliteit zijn niet te koop bij de snackbars in Drempt of 

Keppel. Met een uiterst mild oordeel komen we uit op zesjes en zevens.

Tekst: Richard Kok en Leo Tholhuijsen

Foto’s: Richard Kok en Harold Pelgrom 

Wie in Drempt, Hummelo en Keppel naam wil gaan maken 
met een goede gehaktbal heeft het gemakkelijk. Er ligt een 
terrein braak als het gaat om de betere gehaktbal. We hebben 
het hier over gehaktballen die te koop zijn aan de toonbanken 
van snelkeukens. Concreet zijn dat in ons gebied: Snackwagen 
Eef Oost (op zaterdag en zondag in Voor-Drempt), Het Gouden 
Hart in Achter-Drempt, de voetbalkantine van HC’03 ofwel ’t 
Hessenhuus in Achter-Drempt en Cafetaria d‘Olde Schole in 
Laag-Keppel.
Wij, van de redactie van De Hessencombinatie, zijn daar wat 
ballen gaan kopen, hebben ernaar gekeken en in geknepen, 
eraan geroken en we hebben ze geproefd. Nadat we ze eerst 
hadden gefotografeerd, opgemeten en gewogen.
Vooruitlopend op een gedetailleerd oordeel per gehaktbal 
willen we hier al wel de globale conclusie geven van wat we 
aantroffen. Die conclusie luidt: We werden niet blij van wat we 

ons als gehaktbal hebben laten verkopen. Het belangrijkste 

wat we ervan kunnen zeggen, en wat zeker eigenschappen 

van een gehaktbal moeten zijn, is dat ze bruin waren, warm en 

enigszins rond van vorm. Van de smaak raakten we bij geen 

van de vier ballen opgewonden. Wat oneerbiedig gezegd, 

doen ze wat denken aan ballen van papier-maché, op smaak 

gebracht met fabrieksbouillon. De commerciële gehaktbal in 

Drempt of Keppel is een liefdeloze homp gemalen vlees, die 

bij lange na niet in de buurt komt van de bijna spreekwoorde-

lijke gehaktbal van oma. 

Een goede gehaktbal is rond, is echt gebraden en heeft een 

karaktervolle smaak. Geen van deze drie eigenschappen trof-

fen we aan bij de vier geteste ballen.

Maar nu genoeg gezeurd. We praten nu niet langer over 

‘gehaktbal’, maar over ‘gehaktbal-van-de-snackbar’. En als je 

binnen deze categorie iedere gehaktbal op zich beschouwt, 

dan zien we wel degelijk verschillen in geur, smaak en textuur. 

In de vier beoordelingen daarover meer. Let daarbij ook even 

op de prijzen per kilo.

Waar we nog niet over gesproken hebben is de ‘gehaktbal-

van-de-snackbarervaring’. Want laten we eerlijk zijn, veel 

belangrijker dan de smaak van deze bal zijn de ambiance of 

de omstandigheden waarin hij wordt genuttigd. En, wat kun 

je soms gewoon zin hebben in een klef Broodje Bal. Meestal 

volstaat warm, bruin en enigszins rond ruimschoots. Want 

wie maalt er op een mooie zaterdagochtend bij de voetbal 

om het ontbreken van de geraffineerde smaak van een prima 

gehaktbal? Niemand toch. Wie verwacht bij de snackbar meer 

dan een wat vlakke smaak? Maar ook: waar ter wereld krijg je 

zo’n bal vriendelijker aangereikt dan bij de snackwagen van 

Eef Oost? Nergens toch!

Daarom zijn we bij de definitieve waardering van de ‘gehakt-

bal-van-de-snackbar’ mild geweest. We hebben zesjes en 

zevens gegeven, geen onvoldoendes. Er is echter ruimte voor 

verbetering. Laat de ballenmaker opstaan, die eer wil inleggen 

met een goede, smakelijke, karaktervolle bal. Een bal die een 

acht verdient.

Alvast één tip om onmiddellijk  de bal-ervaring flink te verbe-

teren: Serveer er wat zoetzure augurkjes of zilveruitjes bij. 

Werkwijze gehaktballentest

Twee redacteuren van De Hessencombinatie hebben afzonderlijk en 

onaangekondigd de bedrijven bezocht. Ze hebben een gehaktbal 

zonder brood of saus besteld met de vraag om deze in te pak-

ken. Direct na het uitserveren is de bal buiten het zicht gekeurd. 

Door eerst op de foto te zetten, daarna te wegen en te meten, en 

vervolgens te proeven. De gehaktballen zijn beoordeeld op smaak, 

textuur, gewicht, vorm, presentatie, prijs, temperatuur en geur. Het 

onderdeel smaak heeft daarbij een veel zwaardere weging gekre-

gen. De juryrapporten van de proevers zijn nadien naast elkaar 

gelegd. Bij het selecteren van de te bezoeken bedrijven is gekeken 

naar het direct kunnen bestellen en meenemen van een gehaktbal.
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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

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

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

•
•
•
•
•
•
•

Bij ons bent u aan het juiste adres voor:
Autorijles

motorrijles

bromfiets rijles

voor meer informatie: www.wimsteintjes.nl

of bel 0313-474946

L
WWW.WIMSTEINTJES.NL

Kerkstraat 37

Doesburg

www.loet-allwear.nl
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Cijfer: 7,5

Prijs: € 2,60
Prijs per kilo: € 13,82 
Gewicht: 
188 gram (85 x 63 mm)
Kerntemperatuur: 77,5 °C
Presentatie: In zwart plas-
tic bakje met zwart vorkje 
en een zakje mosterd erbij. Opvallend is het kleine stukje folie  
op de bal, zodat deze niet in contact komt met de papieren 
zak, waarin we de bal meekrijgen.
Smaak: Pittige, kruidige bal uit de jus. Direct valt de goede jus 
op: kruidig, beetje peperig. Minder dan bij de andere twee bal-
len uit jus komt je hier direct de smaak van een fabrieksgroen-
tesoep tegemoet. Deze gehaktbal komt uit eigen keuken  en 
dat proef je. In de bal zijn kleine stukjes rode peper zichtbaar, 
nootmuskaat is herkenbaar. De bal is niet vettig en heeft een 
vaste structuur, ook beetje sponzig, iets rozig van kleur. Deels 
ietwat aan de droge kant is. De jus plakt lekker aan de bal, 
waardoor het geheel een sappige indruk maakt. De kruiden 
maken het verschil tussen een gewone bal en een heel goede 
bal. Voor die laatste leggen we graag een paar dubbeltjes 
extra neer. Niettemin smaakt de ambachtelijke bal van d‘Olde 
Schole naar meer. We komen hier dan ook graag terug om 
weer te genieten van deze kruidige gehaktbal.

Cijfer: 7-

Prijs: € 2,20
Prijs per kilo: € 15,60
Gewicht: 
141 gram (77 x 54 mm)
Kerntemperatuur: 83,5 °C 
Smaak: De ervaren 
friturist Eef Oost werkt 
met ballen uit jus. Ze zijn een beetje gekruid, met een lekker 
uitje erdoor. De jus onder in het bakje ruikt naar groentesoep 
en is ook een beetje waterig. De ballen zijn afkomstig van 
gehaktballenfabrikant Willie Dokter uit Beuningen. De bal die 
wij proeven is niet vettig en lekker sappig. Door de kruiden 
blijft de smaak lang in de mond hangen. Wat opvalt is dat het 
gehakt bij de laatste happen ietwat taai wordt en daardoor 
wat grof in de slokdarm verdwijnt. De textuur van de bal is 
wisselend, soms grof dan weer vast. De bal wordt met zorg 
en vriendelijkheid gepresenteerd. Maar ook hier moeten we 
vaststellen dat het geen bal is. Gehaktstaaf zou een betere 
benaming zijn. Van de trouwe vakman Eef Oost hadden we 
een betere bal verwacht.

Cafetaria d‘Olde Schole in Laag-Keppel

Snackwagen Eef Oost, standplaats Voor-Drempt

Cijfer: 6
Prijs: € 2,10
Prijs per kilo: € 18,58
Gewicht: 
114 gram (92 x 56 mm) 
Kerntemperatuur: 84 °C
Smaak: Bij het bestel-
len van een gehaktbal 
krijgen we meteen excuses dat de bal wordt gefrituurd. 
Door te weinig afzet is men afgestapt van de bal in jus. Dat is 
begrijpelijk, maar ook jammer. Voor het frituren wordt de bal 
eenmaal in de lengte en tweemaal in de breedte ingesneden. 
Het resultaat is een bal die in bovenaanzicht iets weg heeft 
van een handgranaat. Dat insnijden in combinatie met frituren 
maakt dat de bal een vrij droge, harde buitenkant heeft. Daar 
moet je van houden. Zeker is dat deze bal, met zijn harde 
droge buitenkant, een goed vehikel is om volop mayonaise of 
andere saus mee naar binnen te werken. De bal ruikt, logisch, 
naar frituurvet. De smaak heeft veel weg van de wat syn-
thetische smaak van een frikandel. Ook lekker, maar niet de 
bedoeling bij deze test. Vanwege de dichte textuur, het gebrek 
aan smaak en de afwijkende vorm kunnen we deze bal slechts 
een zesje geven. 

Het Gouden Hart in Achter-Drempt

Cijfer: 7+

Prijs: € 2,25
Prijs per kilo: € 15,41
Gewicht: 
146 gram (74 x 59 mm)
Kerntemperatuur: 83,3 °C
Smaak: De voetballers van 
HC’03 hebben het redelijk 
getroff en met zo’n gehaktbal. Uit de keuken van het nieuwe 

Hessenhuus (de multifunctionele accommodatie, ofwel de 

voetbalkantine) komt een heel acceptabele bal. Hij maakt niet 

direct een krachtige indruk. Om te beginnen is de geur een 

beetje soepachtig. Bij het nemen van een hap is ook de eerste 

aanzet in de mond redelijk vlak, maar in de nasmaak komen 

de kruiden goed tot hun recht. De bal bevat veel beplakte jus, 

waardoor het geheel een sappige indruk maakt. Van de jus in 

het bakje kunnen we zeggen dat deze niet gebonden is; vet 

en water zijn afzonderlijk herkenbaar. De bal heeft een tame-

lijk vaste structuur, maar eet zacht weg. Minpunt is de vorm. 

Net als een voetbalbal behoort een gehaktbal rond te zijn.

‘t Hessenhuus op Sportpark ‘t Doornslag in Achter-Drempt
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Kinderopvang Nijntje 10 jaar 

thuis op Landgoed Keppel

De trapvoertuigjes zijn populair, in de zandbak wordt 

druk gegraven en op het gras bij de net groen geworden 

vlinderstruik wordt een grassprietje ontleed. Naast de 

buitendeur staan de hokken voor de konijntjes en de 

kippen, die elke dag net als de kinderen buiten mogen 

spelen. Een doorsnee ochtend bij kinderdagopvang 

Nijntje, waar de kinderen in de frisse lucht buiten druk zijn 

zichzelf, de wereld en elkaar te ontdekken.

Nijntje zit midden in een feestelijk jaar met een dubbel 

jubileum. Onlangs is al met de kinderen gevierd dat 

kinderdagopvang Nijntje op 19 maart precies twintig 

jaar geleden in de toenmalige gemeente Hummelo en 

Keppel van de grond kwam. Bovendien is het in juni 

alweer precies tien jaar geleden dat het kinderdagverblijf 

verhuisde naar het uitzonderlijk fraaie onderkomen bij 

kasteel Keppel in Laag Keppel. 

Tweede tak

Sinds een jaar maakt Nijntje deel uit van agrarische 

kinderopvang ‘t Holthuisje, dat naast Nijntje bestaat 

uit kinderdagverblijf ‘t Holthuisje in Steenderen en een 

buitenschoolse opvang naast basisschool De Rank in 

Toldijk. Toen Alieke IJsseldijk tien jaar geleden met de 

kinderdagopvang als tweede tak naast het rundveebedrijf 

Letterlijk en fi guurlijk krijgen de kinderen op dagopvang Nijntje in Laag Keppel 

alle ruimte om te groeien. Het kleinschalige, professionele kinderdagverblijf 

is gevestigd in een voormalig agrarisch gebouw bij kasteel Keppel, waar de 

kinderen zowel binnen als buiten de ruimte hebben. Tien jaar geleden verhuisde 

Nijntje naar deze bijzondere locatie en is daar helemaal thuis. 

aan de Toldijkseweg in Steenderen begon, was er al eens 

contact met Nijntje. “Wij wilden toen gaan verbouwen en 

in Laag Keppel begonnen ze net met het verbouwen van 

een agrarisch gebouw tot kinderdagverblijf.”

Voordat Nijntje in 1994 Anne kon begroeten als allereerste 

kindje in de opvang, was er veel werk verzet door 

met name Janny Nas en Rikie Veugelink. Onder meer 

moest een stichting worden opgezet, twee lokalen van 

de Gildeschool worden ingericht en personeel worden 

aangesteld. Burgemeester Haasjes speelde later een rol 

bij de verhuizing naar landgoed Keppel, noodzakelijk 

omdat de Gildeschool beide lokalen zelf weer nodig had.

In het groen

Al vrij snel na de verhuizing konden ouders er vijf dagen 

per week terecht voor opvang. Het gebouw is zo ingericht 

dat er twee groepen, met elk 12 kinderen in de leeftijd van 

10 weken tot 4 jaar, gedraaid kunnen worden. Ouders die 

op zoek zijn naar opvang en een kijkje komen nemen zijn 

zonder uitzondering enthousiast over de ruime locatie, 

de fi jne sfeer en de speelmogelijkheden in het groen, 

vertellen pedagogisch medewerkers Joke Tankink en 

Marijn Huis in ‘t Veld. 

Samen met vier collega’s vormen ze het vaste team dat 
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advertorial

de twee groepen draait. Op dinsdag is er ook nog een 

extra groepje, waarin de oudste kinderen al een beetje 

worden voorbereid op de overgang naar de basisschool.

De mogelijkheden die een opvang in het groen biedt 

worden vol enthousiasme benut. In een moestuintje 

worden sla en boontje verbouwd, soms komen er 

kuikentjes of een lammetje van ‘t Holthuisje op bezoek 

of wordt een kijkje genomen bij de boerderij of de 

watermolen. “We willen op allerlei manieren proberen het 

buitenleven mee te geven aan de kinderen,” aldus Marijn.

De opvang kent een vast dagritme met eet-, activiteiten- 

en slaapmomenten, maar verder zijn de kinderen zoveel 

mogelijk buiten. 

Paradijsjes

Dat spreekt ouders aan, is hun ervaring. Vaak kijken 

ze eerst op meerdere adressen en kiezen al snel voor 

de sfeer, uitstraling en hartelijkheid die ze bij Nijntje 

vinden. Kinderen komen niet alleen uit de directe 

omgeving, ouders uit bijvoorbeeld Doetinchem en 

Dichteren kiezen bewust voor de groene en kleinschalige 

aanpak . Alieke: “Onze panden zijn ruim en licht, er 

is hier echt gras in plaats van kunstgras. Nijntje en ‘t 

Holthuisje zijn paradijsjes als je vergelijkt met veel andere 

kinderdagverblijven.”

Jammer vindt ze dat het beeld bestaat dat kinderopvang 

altijd duur is. “Voor verreweg de meeste mensen 

geldt nog steeds dat ze kinderopvangtoeslag kunnen 

aanvragen als bijdrage in de kosten voor ouders vanuit 

het Rijk, al zijn de bedragen wel iets lager geworden. Toen 

we twintig jaar geleden begonnen moesten de ouders nog 

alles zelf betalen, toen was er helemaal geen regeling.” 

In de contacten met basisscholen ervaart ze dat de 

kinderen die een periode op een kinderdagverblijf hebben 

gezeten met een voorsprong op de basisschool beginnen. 

Ze krijgen veel mee als het gaat om de ontwikkeling 

van de motoriek, het functioneren in een groep, taal en 

spreken. “De leidsters zij allemaal goed opgeleid en 

geschoold en werken met hart en ziel voor de kinderen. 

Dat zie je hierin terug”, aldus Alieke, die met trots kijkt op 

wat is opgebouwd. “Het heeft natuurlijk een reden dat 

we dit jaar bij Nijntje twee jubilea kunnen vieren en begin 

volgend jaar bij ’t Holthuisje ook...”

Open dag

Wie een kijkje wil nemen bij Nijntje of ‘t Holthuisje is van 

harte welkom op de open dag, die zaterdag 14 juni wordt 

gehouden. ‘s Morgens is er eerst de opa- en omadag, 

die al sinds de tijd van de Gildeschool afwisselend 

met een zomerfeest, voor de kinderen en hun (groot)

ouders jaarlijks op het programma van kinderdagverblijf 

Nijntje staat. Van 13 tot 16 uur is iedereen zowel bij 

Nijntje als bij ´t Holthuisje welkom om te ervaren wat een 

kinderdagopvang in het groen zo bijzonder maakt. 

Deze open middag wordt mede georganiseerd omdat 

deze zaterdag de landelijke open dag is van alle 

kinderdagverblijven in het land die aangesloten zijn bij de 

VAK, de Verenigde Agrarische Kinderopvang. Voor meer 

informatie hierover, zie www.agrarischekinderopvang.nl 

Kinderdagverblijf Nijntje

Dorpsstraat 33

6998 AA Laag Keppel

T: 0314 380430 / 0575 451125

I: www.holthuisje.nl

E: info@holthuisje.nl
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Alle inwoners van de voormalige gemeente Hummelo, Keppel 
en Drempt hadden netjes een uitnodiging in de bus 
gekregen: 18 april opening MFA (Multifunctionele Accom-
modatie)in Achter-Drempt. Het was op Goede Vrijdag en het 
wérd een goede vrijdag. Bijna vijfhonderd belangstellenden 
zagen hoe wethouder Seesing het pand offi  cieel opende door 

’t Hessenhuus: 

letterlijk van iedereen  
Op 18 april jl. was het zover. De nieuwe multifunctionele accommodatie op sportpark 

’t Doornslag werd offi  cieel geopend. 

de naam ervan te onthullen. ’t Hessenhuus, verzonnen door 

Marnix Menkhorst in een prijsvraag. Die grote opkomst is 

niet zo verwonderlijk, want men had er ook aan meebetaald, 

dus dan wil je minstens even zien hoe het is geworden. Wilko 

Pelgrom, voorzitter van de stichting achter de nieuwe accom-

modatie: ‘We voelen ons gesteund door de vele positieve 

Tekst: Maaike Harkink

Foto’s: Wim van Hof
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een  

reacties van bezoekers op ons nieuwe dorpshuis en ook nog 

steeds door de gedachte dat de gemeenschap met maar liefst 

100.000 euro heeft bijgedragen aan de totstandkoming door 

loten te kopen in de HC’03 Superloterij.’

Een mooie symboliek. Voor heel veel dorpshuizen zou de cli-

chématige leus kunnen gelden: ‘Van iedereen, voor iedereen’. 

Maar van dit nieuwe dorpshuis is elke baksteen ook echt van 

de gemeenschap zelf, omdat men en masse loten kocht voor 

de Superloterij. Dat het voornaamste doel van deze loterij de 

realisatie van de nieuwe kantine, annex dorpshuis was, was 

algemeen bekend. Hieruit kun je opmaken dat de mensen de 

club een warm hart toedragen en misschien ook dat men het 

belang inziet van zo’n gemeenschapsruimte. Hoe ziet het be-

stuur de betekenis van het pand voor de regio en wat zijn de 

verwachtingen? Wilko: ‘Als we door de oogharen heenkijken is 

‘t Hessenhuus over vijf jaar een vanzelfsprekende plaats voor 

mensen uit heel Hummelo en Keppel om elkaar te ontmoeten, 

te kunnen vergaderen, om instructies te kunnen geven of om 

te kunnen genieten van sportende mensen. We sluiten niet uit 

dat dit soort voorzieningen door gemeenten en werkpleinen 

belangrijk genoeg gevonden gaat worden om mensen een 

dagbesteding te bieden of vrijwilligerswerk te laten doen.’

Het dagelijkse beheer is in handen van Marvin Koenders (22). 

Al jarenlang lid en als vrijwilliger bij de voetbalclub voelt hij 

zich als een vis in het water in zijn nieuwe functie. Toch is het 

soms nog wel wennen. Als we ’s ochtends om negen uur bin-

nenwandelen voor het interview heeft Marvin net een zekere 

koffi  eboer uit Voor-Drempt aan de lijn. ‘Het apparaat doet het 

weer hoor. De stop lag eruit’. Grinnikend: ‘Ja, we zitten nog 

wel in de opstartfase. Alles is nieuw en hele praktische dingen 

zoals alles een plek geven en het bedreven raken in de bedie-

ning van alle apparaten, daar ben je in het begin best druk 

mee.’ De keuken is uitgerust met professionele apparatuur, wat 

veel mogelijkheden biedt voor bijvoorbeeld feesten en par-

tijen. Ook zijn er twee vergaderruimtes, voor twaalf en vijftien 

personen, die af te sluiten zijn van de centrale ruimte. Deze 

centrale ruimte, waarin ook de bar staat is zeer ruim en te 

gebruiken voor demonstraties en presentaties. En er worden 

hier bijvoorbeeld al danslessen gegeven door gymnastiekver-

eniging De Sperwer. 

Over de komende activiteiten kan Marvin nog niet veel con-

creets kwijt. Wel zijn er al legio leuke ideeën. In elk geval is het 

de bedoeling om in de maanden juni en juli, als het voetbal-

seizoen voorbij is, open te blijven op de donderdagavonden. 

Dus voor een welverdiend drankje na bijvoorbeeld een rondje 

hardlopen, kun je de gezelligheid opzoeken in ’t Hessenhuus 

voor een cappuccinootje, sapje of pils. In de maand augustus 

zal ’t Hessenhuus een maand haar deuren sluiten. En op den 

duur is het de bedoeling er maandelijks een activiteit te hou-

den. Marvin: ‘We denken aan een activiteit, de ene maand voor 

volwassenen, en de andere maand voor jeugd tot ongeveer 

zeventien jaar om ook hen wat te bieden.’ 

De vorige kantine was redelijk sjofel geworden in de loop der 

jaren en tijdens de bouw van de nieuwe MFA, was het in de 

barak al helemaal afzien. Zo’n portocabin staat dan ook niet 

bekend om zijn gezellige ambiance. Hoe fi jn is het nu voor de 

leden om zo’n heerlijke kantine te hebben. Een kantine van 

waaruit je prachtig uitzicht hebt over de velden. Sowieso is het 

er licht en fris en straks als het oude ballenhok wordt afgebro-

ken, heb je zelfs zicht op alle drie de velden.  Maar ’t Hessen-

huus is een kantine 2.0. Bij deze multifunctionele gemeen-

schapsruimte is sprake van een klassieke win-winsituatie. 

Goed voor de leden van HC’03 en goed voor de gemeenschap. 

Ja, voor u. Want ’t Hessenhuus is écht van iedereen … en voor 

iedereen.
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AUTOBEDRIJF PELGROM.

Drempt
06-52007080

voor al uw schilderwerk

v.d.

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

info@verheytoldijk.nl | www.verheytoldijk.nl

Laat de circulatiepomp van de vloer-

verwarming niet meer nutteloos draaien!

Voor besparen van energie en een effi  ciënt gebruik 

van de circulatiepomp biedt onze Comfortiser de 

ideale oplossing.

Energiebesparing (Voorbeelden berekening):

aantal uren per jaar

stookuren

365 dagen  x 24 uur

200 dagen  x   5 uur

8760 uur

1000 uur

vermindering draaiuren van circulatiepomp 

door gebruik van Comfortiser

7760 uur

uitgangspunt bij onderstaande berekening:

kWh prijs  € 0,23      aanschafprijs incl. btw.  € 75,-

Pompstand

1  7760 uur á 35 Watt = 271kWh

2  7760 uur á 50 Watt = 388kWh

3  7760 uur á 65 Watt = 504kWh

Energiebesparing/jaar terugverdientijd

€   62,33

€   89,24

€ 115,92

<15 mnd

<11 mnd

<8 mnd

Voorjaarsactie: Eenvoudig zelf te installeren, afhaalprijs € 75,00 incl. BTW
Prijs inclusief montage en BTW: € 115,00 (alleen in gemeenten Bronckhorst & 

Doesburg)

Onze diensten worden op maat 
aangeboden naar uw wensen en 

behoeftes.

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

Indien gewenst bij u thuis.

Incas-Sa, al jarenlang een begrip!

Laat uw zorg... onze zorg zijn…

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

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

Bewindvoering & Incasso diensten

Wij bieden u de volgende 
diensten aan:

  * Bewindvoering
  * Mentorschap
  * Curatelenbewind
  * Incasso Diensten
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In mei 1945 verlieten de laatste gehate bezetters ons dorp. 
Zonder geweer, helm of koppel, met de handen boven het 
hoofd en bewaakt door een enkele Canadees. Het was het 
einde van een periode van onderdrukking waaraan we, 
nu bijna 70 jaar later, terugdenken met een gevoel van 
opluchting en met dankbaarheid aan onze bevrijders. Eén 
voordeel heeft de 5-jarige bezetting gehad. Ze heeft ons weer 
eens glashelder voor ogen gesteld wat een onbetaalbaar 
bezit vrijheid is in een democratisch land. Waar we kunnen 
zeggen en schrijven wat ons op het hart ligt, mits we de 
regels van fatsoen in acht nemen en God en ons koningshuis 
eerbiedigen. 
Wat gebeurde er in die oorlogsjaren? Met alle ellende van 

Jodenvervolging,  inlevering van radiotoestellen en rijwielen, 
vordering van kerkklokken, tankvallen graven, sabotage, 
kabelwacht, beschietingen en bombardementen, luchtoorlog 
tussen geallieerde en Duitse vliegtuigen, enz. En hoe verliep 
de bevrijding van ons dorp? 

Ons huis was echt toe aan bevrijding. Vanuit een diep 
plichtsgevoel om hun medemens en het dorp bij te staan, 
hielpen mijn ouders – Theo (1904) en Alie (1910) – zoveel ze 
konden. Maar het was ook een loodzware taak. Als de muren 
van ons huis eens konden spreken!
De openbare school aan het dorpsplein (thans de Burg. van 
Panhuysbrink) was door de Duitsers gevorderd. De Keppelse 

De laatste oorlogsjaren 

en de bevrijding van 

Hoog-Keppel

Tekst: J.R.H. Remmelink 

Foto’s: collecties familie Remmelink, 

Rinus G.M. Rabeling, Han en Karl Lusink 

Jaap Remmelink (1937) maakte als kind in Hoog-Keppel de oorlogsjaren mee. Het 

gezin woonde in de Prinsenhof aan de rand van het dorp. De herinneringen die hij heeft 

opgeschreven wil hij graag met ons delen.

‘Met een ponywagen, versierd met dennengroen en witte roosjes en als opschrift ‘Wat altijd doorgang vindt’, deden 

we mee met de bevrijdingsoptocht. Met broer Jan als koetsier, het ‘bruidspaar’ Henk Koudijs en m’n zusje Reiné, 

Wim Koudijs verkleed als bruidsmeisje en ik als bruidsjonker.’
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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

•  5 soorten vlees,  
incl. bbq

• Stokboord
•  2 warme sauzen,  

incl. warmhoudschaal 
• Rundvleessalade
• Rauwkost
• Borden en bestek

Informeer naar de  

mogelijkheden, want  

er is keuze uit maar  

liefst 25 soorten bbq  

producten.

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

Speciale zomer aanbieding:

€ 10,- p.p.

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.

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

UW ADRES VOOR

SCHILDERWERK 

BINNEN EN BUITEN; 

BEGLAZING EN 

GLASHERSTEL OOK 

MONUMENTAAL; 

BEHANG- EN SAUSWERK; 

SPUITWERK IN SPUITERIJ 

EN OP DE WERKPLEK;

WINKEL RUIM 

ASSORTIMENT GLAS, 

VERF EN BEHANG

26



kinderen, onder wie mijn broer Jan (1933), mijn zus Reiné 
(1939) en ik, konden dus niet naar school. Mijn ouders boden 
aan om het onderwijs bij ons aan huis doorgang te laten 
vinden. Dus ik ging met ongeveer 35 kinderen in mijn eigen 
huis naar school. Tussen de middag aten een aantal kinderen 
met ons mee. Mijn moeder probeerde daarmee hardwerkende 
gezinnen enigszins te ontlasten. 
Ik herinner me dat we veel mensen in huis hadden. Een 
inwonende hulp, twee Haagse weesmeisjes die uit kasteel 
Enghuizen waren gezet toen dit als noodziekenhuis moest 
gaan dienen voor de Doetinchemse ziekenhuispatiënten, een 
Rotterdams bleekneusje die haar vakanties bij ons doorbracht, 
oom Kluitenberg, een ongehuwde vriend van mijn vader 
en een grote steun en toeverlaat voor mijn ouders, die ook 
eerder al regelmatig bij ons kwam. En een tijdlang woonde 
ook het echtpaar Barre uit Den Haag bij ons in. Hij was een 
gepensioneerd regent uit Nederlands-Indië met Blitar (Oost-
Java) als standplaats. 
Mijn moeder kon goed koken en tijdens de maaltijd sprak 
meneer Barre, handenwrijvend en met rinkelende kostbare 
ringen, de gevleugelde woorden: ‘Mevrouw Remmelink wat 
heeft u weer overheerlijk gekookt. Het was een ware symfonie 
van smaak!’ Wij kinderen moesten hier vreselijk om lachen 
en in latere jaren werden die woorden menigmaal door ons 
herhaald.

Mijn vader had in de waterleidingkelder (we hadden zelf een 
waterpomp) een schuilplaats gemaakt met een ondergrondse 
vluchtgang een eindje richting het erf. Dat bouwsel op 
zich was voor ons kinderen al spannend. Tijdens het zware 
bombardement op Emmerik op 7 oktober 1944 zaten we in 
die kelder met ons gezin en onze buurvrouw met haar vijf 
vluchtelingen uit Arnhem. Allemaal bleekjes op elkaar gepakt 
in dat keldertje van 3 bij 3 meter. Mijn broer huilde omdat 
zijn hondje Flippie nog buiten was. Door het oorverdovende 
lawaai dachten we dat heel ons dorp plus kasteel Ulenpas was 
platgebombardeerd. Gelukkig bleek dat niet het geval en ook 
Flippie kwam heelhuids terug.

De voormalige lagere school naast de kerk.

In 1944 vonden de luchtlandingen bij Arnhem plaats. De 
omliggende dorpen moesten worden geëvacueerd. Mijn 
ouders werd verzocht een aantal mensen uit Doornenburg 
in huis te nemen. Onder hen waren ook oude mensen en de 
organisator wilde hen op stro in de kippenschuur leggen. Mijn 
moeder werd razend op die man om zoveel ongevoeligheid. 
Alle logeerbedden in huis werden bestemd voor de oudere 
mensen en de rest moest op stro of op strozakken slapen in 
de kippenschuur. Er moest wel verwarming komen want het 
was winter. Er werd een ‘duveltje’ geplaatst, een houtgestookt 
kacheltje dat de ergste kou moest verdrijven. Er werd ook 
op gekookt, in grote gietijzeren potten die ik nog steeds 
heb. De Doornenburgse mannen moesten zelf zorgen voor 
hun dagelijkse voedsel – dat konden mijn ouders niet ook 
nog eens aanslepen. Bij toerbeurt aten de ouderen met 
ons in de eetkamer en de jongeren aten op de deel of in de 
kippenschuur.

De Prinsenhof, het woonhuis van de familie Remmelink aan de Prinsenweg.
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WARENHUIS

Véél winkels onder één dak

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

Nieuwbouw   Verbouw   Onderhoud   Renovatie/Restauratie

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

BARBECUE

30 JAAR SERVICE & KWALITEIT    1984 - 2014

De Worstepinne,

Ooipoortstraat 30

6981 DV  Doesburg

Tel: 0313-472314

info@worstepinne.nl
www.worstepinne.nl
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Op 16 december 1944 begon het Ardennen-offensief. De 

vertwijfeling bij de Duitsers over een gunstige afloop van hun 
nazi-avontuur begon zich in januari 1945 door te zetten. De 
Duitse legers kwamen naar het noorden en ook naar Hoog-
Keppel. Een deel van ons huis werd gevorderd om de nacht 
door te brengen. Achteraf bezien was het heel zielig voor al 
die jonge jongens die dodelijk vermoeid waren van al dat 
vechten. Onderweg hadden ze allerlei etenswaren geroofd 
en mijn moeder moest vlees braden voor de officieren. Op de 
deel hadden wij een welgevulde spekkist staan en mijn vader 
deed als de wiedeweerga alle zijden spek en hammen in grote 
wasmanden en gooide die in de tuin onder de bessenstruiken. 
Maar het ergste komt nog. De soldaten wilden slapen en 
gooiden al het hooi van de balken en hilden en gingen erin 
liggen met de sigaretten aan. Mijn ouders hebben peentjes 
gezweet! Onze oom Kluitenberg die goed Duits sprak heeft 
de officieren aan het verstand gebracht dat dit echt niet kon. 
Daarop eisten de stomdronken officieren bedden. Braaksel 
op de kokosvloerbedekking en bedplassen waren het 
gevolg. Daar liepen wij kinderen dan met grote schrikogen 
tussendoor. De volgende morgen, toen het leger weer 
vertrokken was, constateerden we één grote ravage. Ik moest 
onze werkster Cato Oortgiesen gaan halen om de viezigheid 
te helpen opruimen. 

In de nacht van 23 op 24 maart 1945 staken de geallieerde 
troepen tussen Wesel en Rees de Rijn over. Een geweldige 
troepenmacht kwam in beweging voor het grote offensief. 

De bevrijding van de rest van Nederland en de verovering 

van Noordwest Duitsland tot aan de Elbe was aanstaande. De 

opdracht werd gegeven aan generaal Crerar van het Canadese 

1e leger en aan generaal Dempsey van het Britse 2e leger. 

De Achterhoek, Overijssel en de drie noordelijke provincies 

zouden worden ingenomen door het Canadese 2e legerkorps 

onder generaal Simmons.

Voor hun vertrek uit Hoog-Keppel deden de Duitsers 

nog een paar schietoefeningen. Vanuit de hoger gelegen 

Burgemeester Vrijlandweg begonnen ze naar beneden te 

schieten. In de richting van het bos van landgoed Ulenpas, 

schuin tegenover ons huis. Soms hing de kruitdamp voor 

de ramen. Toen de Canadezen dichterbij kwamen, sloegen 

de Duitsers op de vlucht met medenemen van de munitie 

die in het bos was opgeslagen. Mijn vader heeft ruim 50 

vrachtwagens en paardenwagens met munitie voorbij 

zien trekken. Ook de paarden Krillie en Sjaan van onze 

overbuurman Hendrik Kets werden hiervoor gevorderd en 

wij kinderen vonden dat heel verdrietig.

Op 1 mei 1945, dus vlak voor de bevrijding, vond bij het 

gemeentehuis een ontploffing plaats van een landmijn, 
waarbij vier jonge leden van de NBS (Nederlandse 
Binnenlandse Strijdkrachten) de dood vonden en hiermee 
hun leven offerden voor het vaderland. Onder hen Jan 

Schellingerhout, geboren in Rotterdam en 24 jaar oud. 

Hij werd begraven op het kerkhof rond de hervormde 

kerk. Een paar maanden geleden heb ik zijn graf nog 

schoongemaakt. 

Het gezin Remmelink in 1944, v.l.n.r.: vader Theo, Jan, Reiné, Jaap en moeder Alie.

In de Tolstraat, op de plek waar kabelwachters hebben gepost, staat deze beuk 

met de ingekerfde  tekst: KABELWACHT 1941.
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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! 

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
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200 smaken op maat
diverse ijskarren
rondleidingen

www.ijsvandesteenoven.nl

30



De bevrijding van ons dierbare dorp Hoog-Keppel

1 april 1945, eerste paasdag: de Tommies zijn al in Waarlo 
bij Zelhem en ook de Canadezen zijn onderweg. In Hoog-
Keppel wordt zwaar gevochten. Bij Mulra sneuvelt Ernest 
Fortier (34 jaar oud) van Le Régiment de la Chaudière (3rd 
Canadian Infantry Division) en met hem vermoedelijk nog 
twee Canadezen. Vlak voor het gemeentehuis aan de Rijksweg 
hebben de Duitsers geschut opgesteld. Als wreed aandenken 
verwoesten ze in Eldrik twee boerderijen (Bles en Rooijakkers) 
en in Hoog-Keppel de boerderij van Kuiperije. 
Rond de paasdagen komen de Canadezen Hoog-Keppel 
binnen. Vol verbazing zien we ze aankomen. Een lange rij 
tanks komt langzaam vanaf het dorp naar beneden richting 
ons huis de Prinsenhof. U zult begrijpen dat mijn ouders in 
tranen waren. Ze reden ons huis niet voorbij, maar draaiden 
ons erf op en ik dacht: dat gaat niet goed. Zoveel plaats was 
er niet op ons erf om al die tanks te bergen. Ze reden een hek 
plat, reden het bietenland op en draaiden weer. Ik rende terug 
naar mijn vader en riep in paniek: ‘Pappa ze rijden alle bieten 
stuk.’ Waarop mijn vader de historische woorden sprak: ‘Dat 
kan me geen biet schelen.’ Ik hoor het hem nu nog zeggen.

Na de school, de inkwartiering van een Duits kantoor en die 
van de Duitse soldaten, kwamen nu de Canadezen bij ons 
in huis. Dat laatste vonden mijn ouders dus helemaal niet 
erg. De soldaten kregen te eten in een legertent die op het 
schoolplein stond. Wij kregen allerlei lekkere dingen van ze: 
rode jam en honing uit kartonnen potjes, wittebrood, blikken 
met keiharde soldatenkoekjes met vitaminen. En sinaasappels, 
wel van gehoord maar nooit eerder gezien. Mijn broer die 
al een jaar of 12 was, ruilde eieren met de soldaten voor 
sigaretten. Johan en Elbert Vels, onze iets oudere buurjongens 
deden dat ook.
Mijn vader verbouwde tabak, dat werd gedroogd en 

De Ulenpas, nog met zijvleugels.

Canadese soldaten van The Sherbrook Fusiliers Regiment op het dorpsplein 

thans Burg. van Panhuysbrink.

versneden tot shag. De vloeitjes ontbraken echter. Wat nu. 
Daar werd wat op gevonden. Johan en Elbert  hadden elk een 
zakbijbeltje met ragdunne bladzijden en dan vroeg de een 
aan de ander: ‘Hoe ver ben jij ermee?’ ‘Ik ben nu met Habakuk 
begonnen’, was het  antwoord.

Op 5 mei 1946 werd het eerste bevrijdingsjaar gevierd met 
een grote optocht door Keppel en een kermis met alles erop 
en eraan: zweefmolen, draaimolen, schiettent, kop-van-
jut, enz. Tegenwoordig doen we het in Hoog-Keppel iets 
eenvoudiger.
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Gun 
uw spaargeld een 

mooie rente

Heeft u vakantiegeld of een ander extraatje ontvangen? 

Stort het op een spaarrekening bij RegioBank. Bij ons profiteert u altijd van een mooie rente. 

Bovendien krijgt u tijdens onze actieweken twee unieke mokken cadeau.*

Spaar € 7
50 

en krijg tw
ee 

unieke m
okken 

cadeau*

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
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Aan Sir Winston Churchill werd op hoge leeftijd gevraagd hoe hij het in zijn leven voor elkaar 

had gekregen: zoveel ministerfuncties bekleed, premier van Groot-Brittannië geweest tijdens 

de Tweede Wereldoorlog, boeken geschreven, lezingen gehouden over de hele wereld. En 

ondanks dat stressvolle leven toch de 80 gepasseerd? Sir Winston pakte zijn bel cognac van de 

salontafel, nam de grote sigaar uit zijn mond en antwoordde: ‘No sports.’

Hummelse adelaars 

doen de Pyreneeën 

Tekst: Henk ten Zijthoff

Foto’s: Frank Lambertz en archief familie Kemperman

Good Old Winston zou het niet lang hebben uitgehouden 
in huize Kemperman in Hummelo. Bij Wim (59) en Sylvia 
Kemperman-Worm (58) neemt sport een prominente plaats 
in. Nadat Wim het ooit tot de A-junioren van Drempt Vooruit 
had geschopt, weigerden knieën en enkels verder dienst voor 
deze tak van sport. Wim schakelde noodgedwongen van 
voetbal over naar schaatsen en bleek een niet onverdienste-
lijke wielrenner te zijn. Een leven zonder sport zou voor hem 
ondenkbaar zijn. Die liefde voor sport en gezonde competitie 
werd zijn kinderen met de paplepel ingegoten. 
In de maand juni maakt Wim jaarlijks een weekje vrij om met 
zijn broers en ander sportvolk uit de familie- en vriendenkring 
in het buitenland te bikkelen op de racefiets. Only for men en 
met dito gedrag en competitie. Als oud-leraar en nu onderne-
mer (Kemperman Techniek, Werk & Advies) spreekt de sfeer in 
zo’n mannenclub hem wel aan. 

‘Mogen wij ook mee?’  
In het magische jaar 2012 durfde dochter Ilse belet te vragen 
bij haar vader in zijn werkplaats in Hummelo. Of zij en haar 
zusjes Minou en Annieck een keertje met hem mee mochten 
met dat mannenclubje? Wim aarzelde niet: hij vond het prima! 
Na beraad met de harde kern werd de scope breder: er zou 
worden gefietst voor het goede doel en er werd een aanspre-
kend stuk Frankrijk gekozen. Van de Middellandse Zeekust 
naar de kust van de Atlantische Oceaan, in wielerkringen 
bekend als het coast-to-coastgebied. Daar ligt dan wel een 
bergmassief dat wij kennen als de Pyreneeën, maar daar hoef 
je echt niet omheen. Tegen een berg op kost wat inspanning, 
maar als je boven bent, ga je er ook makkelijk weer vanaf.  

Voorbereidingen

In 2012 beginnen de voorbereidingen. De groep broers van 
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Dames- en Herenkapsalon:

Behandeling volgens afspraak.

Tel: 0575 - 452220

Dorien en medewerksters

Zutphen-Emmerikseweg 6, 7227 DL Toldijk

Openingstijden:

di, do, vr 08.30-12.00 u. en 13.30-17.30 u.

za 08.00-12.00 u. en 13.00-15.00 u.

Ma en wo gesloten

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

 

 

‘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

SPIJKER
Meipoortstraat 11a
6981 DH Doesburg

0313-475963

www.etosdoesburg.nl

DOESBURG
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Wim en nog wat talenten uit de familieomgeving maken een 
plan om in zes etappes de afstand van 750 kilometer te over-
bruggen. Ondersteuning wordt geregeld door de inzet van 
drie vrouwelijke partners van deelnemers. Het lukt niet om alle 
volgauto’s te bemensen. Maar dat wordt opgelost: de dochters 
van Wim zullen om beurten een etappe overslaan en die dag 
de laatste volgauto rijden. Als startplaats aan de Middellandse 
Zee wordt Gruissan Quillan gekozen. En de slotetappe leidt 
naar St. Jean de Luz. Hotels worden via internet geboekt voor 
het peloton van 19 deelnemers en de drie verzorgsters. 
 
Het goede doel en de coast-to-coast tour

Sponsors zetten met harde munt in op de goede benen van 
de deelnemers. Er wordt voor € 3.040,44 ingetekend en de 
opbrengst gaat naar de Stichting Samen Succes, ten
behoeve van onderwijs aan meisjes in West-Pokot in Kenia 
www.helpmbara.nl.
 
Zondag 16 juni 2013: start 1e etappe in Quillan

Precies om 9.00 uur staan ze aan de start in Quillan aan de 
Middellandse Zee. De zes broers Kemperman, in leeftijd vari-
erend van 52 tot 66 jaar. Onder hen de beste wielrenner van 
het stel: Wim uit Hummelo. Volgens de andere broers schijnt 
hij, net als Obelix, als kind in een ton met toverdrank te zijn 
gevallen en is hij voor hen niet te kloppen. Dan staan in het 
peloton de drie dochters van Wim (resp. 32, 28 en 27) alsof ze 
zo zijn weggelopen uit de Tour Féminin, agrariër Jos die zijn 
klompen heeft uitgetrokken en nu de fietsschoenen aan heeft, 
twee Amersfoortse broers Marquenie, Herman Snelder, vader 
en zoon Lak en twee eenpitters: de racende notaris John Wijn-
malen uit Arnhem (als enige uitgerust met een Garmin GPS) 
en Tim Prinzen, een trainingsmaat van broer Herman Kem-
perman. Het is prachtig zonnig weer om de 135 kilometers 
met 1600 hoogtemeters te overbruggen. Ilse maakt al snel de 
eerste valpartij, maar dat drukt de pret niet. Na de finish wacht 
een schitterende accommodatie! Vader Wim en zijn dochters 
vinden dit achteraf het hoogtepunt van de tocht. Heerlijk ge-
fietst en dan neerstrijken aan de rand van een zwembad: wat 
kan het leven mooi zijn!

Maandag 17 juni: start 2e etappe in Belvianes-et-Cavirac

Het is een prachtige dag met volop zon. De 105 kilometers 
met 2100 hoogtemeters worden als een pretrit beleefd. Nou 
ja, helemaal een pretritje wordt het voor Wim niet. Bij de 
afdaling vliegt hij uit de bocht en raakt daarbij een boom. Hij 
verliest zijn eretitel King of the mountain en wordt herdoopt 
tot King of the tree. De schade aan lijf en leden en materieel 
valt gelukkig mee, maar ja: de titel is hij kwijt! De huisvesting 
van het peloton blijkt abominabel, maar ach. Kan gebeuren.

V.l.n.r.: Ilse, Annieck, Wim, Minou  Kemperman
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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-doesburg.nl 

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)

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

Een gezellige, knusse winkel met een mix van 

brocante en woonaccessoires in landelijke stijl.

Bekijk ook eens  

onze webwinkel!

Dorpsstraat 30  |  6999 AD  Hummelo  |  T 06 - 13 43 46 71
info@homesweethomeandgarden.nl

www.homesweethomeandgarden.nl

openingstijden:
wo - do - vr - za 

van 10.00 tot 17.00 uur

Een gezellige, knusse winkel met een mix van 

brocante en woonaccessoires in landelijke stijl.

Bekijk ook eens  

onze webwinkel!

Dorpsstraat 30  |  6999 AD  Hummelo  |  T 06 - 13 43 46 71
info@homesweethomeandgarden.nl

www.homesweethomeandgarden.nl

openingstijden:
wo - do - vr - za 

van 10.00 tot 17.00 uur

eethomeandgarden.nl

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

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

www.homesweethomeandgarden.nl

Anno 1879

Advies voor uw 
onderhouds- en/of

restauratieplan

Erkend
Restauratie Bouwbedrijf

Vakmanschap - passend bij uw wensen

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

Nieuwbouw modern Nieuwbouw karakteristiek Restauratiewerk

BOUWEN
modern - karakteristiek - historisch

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

Kunde en kennis over oude en nieuwe 
technieken in nieuwbouw, verbouw, 
renovatie, restauratie en onderhoud 
sluiten soepel aan bij de specifieke 
wensen van de opdrachtgever.
Het beste bewijs daarvan is ons werk!
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Dinsdag 18 juni: start 3e etappe in Tarascon-sur-Ariège

Het weer is omgeslagen. En niet zomaar een beetje. Met 
ontzetting kijkt het peloton naar de voorheen kalme stroom-
pjes die ineens in woeste kolken veranderen. Ze zien complete 
huizen en auto’s meegesleurd worden in de waterstromen. 
Het regent bakken water. De uitgestippelde route blijkt op 
een paar plekken verdwenen te zijn: stukken wegdek zijn 
weggeslagen en het peloton wordt meerdere keren door 
gendarmerie tegengehouden: route barrée. De finish kan niet 
fietsend worden bereikt en de volgauto’s moeten eraan te pas 
komen. Op 2 kilometer voor het hotel is de weg afgesloten. De 
gendarmerie lijkt onverbiddelijk, maar Herman Snelder weet 
in perfect Frans uit te leggen dat het hek misschien toch even 
open moet om het doorweekte peloton in de auto’s door te 
laten. De vreugde dat de slaapplaats is bereikt is echter van 
korte duur: het bier is op! Toch zijn 115 van de geplande 125 
kilometers gefietst met 2600 hoogtemeters. Sinds 1937 heeft 
het water niet zo hoog gestaan. En er is een behoorlijke dip in 
de moraal: is dit nog leuk? 

Woensdag 19 juni: start 4e etappe in Lourdes ofwel de 

Koninginnenrit

Hoe moet het verder? Grote delen van de geplande Konin-
ginnenrit zijn niet berijdbaar. Internationale media maken 
melding van het noodweer in Frankrijk en Spanje. De schade 
door het natuurgeweld is enorm. Het peloton stelt het plan bij. 
De rit rond Lourdes wordt ingekort van 135 naar 80 kilome-
ter. Zelfs de Heilige Bernadette krijgt deze dag natte voeten. 
En het peloton gaat hard in duel op de cols die nog wel te 
berijden zijn. Wat begon als een toertocht slaat om naar een 
veldslag om de eer!
 
Donderdag 20 juni: start 5e etappe Lourdes naar Montoy

De competitiedrang houdt aan. Er staan een paar cols op het 
programma waar om gestreden zal worden: de Soulor, de 
Aubisque (1700 meter) en de Marie Blanque. Wim bekom-
mert zich om dochter Ilse die het deze dag zwaar heeft op de 
Soulor. Daardoor ontstaat ruimte voor anderen in het peloton. 
Dochter Minou wordt betrokken in een complot om vader 
Wim eruit te fietsen, maar de opzet faalt jammerlijk. In de slot-
fase fietst Wim hen na 120 kilometer en 2500 hoogtemeters 
alsnog voorbij! 

Vrijdag 21 juni: start 6e en laatste etappe naar Saint Jean 

de Luz

Het wordt een bizarre rit, deze laatste 130 kilometer. Het 
motregent maar na een uurtje gaat de kraan boven echt 
open. De Col de Lecharria blijkt een vreselijke kuitenbijter. 
Veel erger dan de drie majestueuze cols van gisteren teza-
men. Windkracht 6, bakken regenwater en ijskoud. Wim krijgt 
een probleem met het materiaal en kan alleen nog fietsen 
in het grootste verzet. Annieck raakt zoek bij een afdaling. 
De mobieltjes hebben geen bereik. Wim fietst zeer ongerust 
terug de berg op: Annieck blijkt een verkeerde afslag te heb-
ben genomen. Ondertussen wordt afdalen steeds gevaarlijker 
door het vele regenwater. En dan grijpen de dochters in: ‘Pa, 
dit is gekkenwerk’. Het duurt even voordat ze vader Wim zover 
krijgen dat ook hij afstapt, maar de dochters hebben overtui-
gingskracht. Het laatste stukje wordt met de auto afgelegd.

Was dit leuk om mee te maken? 
Misschien is leuk niet het goede woord. Ilse, Minou en Annieck 
vinden het geweldig dat ze mee mochten met deze mannen-
club. Zij opteren absoluut voor herhaling: er wordt gefluisterd 
dat dat mogelijk Marokko zou kunnen worden. Wim heeft ge-
noten van de aanwezigheid van zijn dochters en hun strijdlust. 
Dat gold ook voor de anderen in het peloton. Goed dat de 
verzorgsters mee waren. Zij deden goed werk, zeker toen de 
omstandigheden zo verslechterden dat het peloton de moed 
in de schoenen zonk. 
Moeder Sylvia hoort het verhaal glimlachend aan. Al doet ze 
samen met Wim veel aan mountainbiken, zij hoeft niet mee 
met dit soort spektakel. Het ruige werk zoals in de Pyreneeën, 
is niet haar ding. 

Hebben ze een boodschap voor de lezers? Jazeker! Sporten 
is heel erg goed voor een mens, zowel fysiek als mentaal. 
Het samen doormaken van barre omstandigheden heeft de 
gezinsband alleen maar verder versterkt en heeft ook een 
behoorlijke impuls gegeven aan het familiegevoel. Het is toch 
wel wat om zoiets indrukwekkends mee te maken met ooms, 
tantes en goede vrienden. Ik vraag nog even hoe die coup-
poging van dochter Minou in de vijfde etappe viel bij vader 
Kemperman. Hij grijnst breed: ‘Ik heb het weer een jaartje 
gered om ze allemaal voor te blijven!’ 
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advertorial

Zonnewater Groep groeit 

met horeca 

naar compleet aanbod

De overname van de horeca in de Hessenhal per 1 mei 

maakt het mogelijk om de openingstijden meer parallel 

te laten lopen met de momenten dat de accommodaties 

geopend zijn. Voor het terras van het buitenbad kan de 

service zo worden uitgebreid.

Directeur Ingrid van Onna en manager binnenbad 

Brenda Megens benadrukken dat het bestaande gebruik 

zoveel mogelijk wordt doorgezet. “Connie was met haar 

sportcafé een begrip. We hebben veel waardering voor de 

wijze waarop ze dat heeft gedaan. We beseffen dat wij dat 

opnieuw moeten opbouwen.“

Horecateam 

Dat gebeurt met een vast horecateam, waarin voor 

bezoekers van zwembaden en sporthal bekende 

gezichten zoals Brenda Rexwinkel, Arold Stortelder en 

Sylvia Bobbink meedraaien. Ze hebben de benodigde 

papieren en beschikken deels ook over horeca-ervaring. 

Ingrid van Onna ziet de horeca als de spil van de drie 

accommodaties, die moet zorgen voor verbinding en 

een vertrouwde plek. “We willen ook relaties leggen 

met kwetsbare doelgroepen. We praten nu met Fatima 

over het aanbieden van leerwerkplekken en vormen van 

dagbesteding. Daar kan de horeca een belangrijke rol in 

vervullen. Dat past goed bij Zonnewater, op die manier 

wordt het plaatje compleet.“

Zonnewater komt voort uit de stichting Zandewierde, 

die sinds 1968 in Hummelo paardrijden en zwemmen 

voor gehandicapten aanbood. Twintig jaar later gingen 

zwembad en manege hun eigen weg. 

In 2004 opende Zonnewater het nieuwe bad in Hoog-

Keppel. Met aangepaste faciliteiten, extra aandacht 

en een positieve sfeer is een breed en gespecialiseerd 

zorgaanbod ontstaan.

Kwetsbare groepen

Het besluit van de gemeente Bronckhorst om 

sportaccommodaties te privatiseren zorgde er voor dat in 

De puzzelstukjes van de Zonnewater Groep vallen steeds beter in elkaar. Met de overname van het horecadeel 

van de Hessenhal kunnen bezoekers en relaties van zorgbad Zonnewater, de Hessenhal en het buitenbad 

Hessenbad nog beter worden bediend. Toevoegen van het horecadeel opent ook de weg om nog meer 

doelgroepen bij de activiteiten te betrekken.

2012 ook het buitenbad  en de sporthal onder de hoede 

van de Zonnewater Groep kwam. Het binnenbad kent 

door het uitgebreide aanbod gebruikers uit een ruime 

regio. Bezoekers van buitenbad en sporthal komen vooral 

uit de directe omgeving. De combinatie van de drie 

accommodaties en de extra aandacht voor kwetsbare 

groepen maakt volgens Ingrid het geheel uniek en 

onderscheidend. 

Het behouden en kostendekkend houden van de drie 

accommodaties en daarmee bijdragen aan een stukje 

leefbaarheid maakt deel uit van de doelstelling van de 

stichting. “Het sociale aspect is daarin voor ons heel 

belangrijk. Aan de koffi etafel bij het binnenbad verbinden 

de ontmoetingen en gesprekken de mensen. Die sfeer 

zien we graag in alle drie de accommodaties,“ zegt Ingrid.

Brenda kijkt uit naar de komende periode, met hopelijk 

een goede zomer. “Nog niet alles is ingevuld, er zijn nog 

zaken in ontwikkeling. Dat maakt het spannend. We 

zetten nu een eerste stap.” De viering van het 10-jarig 

bestaan van de stichting Zonnewater was begin mei een 

prima try-out voor het kersverse horecateam.

Zorgbad Zonnewater
Monumentenweg 34
6997 AH Hoog-Keppel

T: (0314) 38 11 00
E: info@zonnewater.nl
I: www.zonnewater.nl
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Te pas en te onpas worden we op kantoor gebeld door men-

sen die ‘even’ vragen hoe het eigenlijk zit met het testament 

van bijvoorbeeld vader of moeder. Zelfs als vader en moeder 

nog vrolijk van hun leven genieten. Daar mogen we uiteraard 

niets over zeggen. Soms bellen mensen met een vraagje over 

de inhoud van hun eigen testament, maar ja, wie hebben we 

eigenlijk aan de lijn? Mensen vragen soms dingen in gezel-

schap die een andere aanwezige weer niet mag weten. Op 

ontelbare wijzen brengt onze geheimhoudingsplicht ons 

soms in lastige posities. 

Beroemd binnen het notariaat is het geval waarin man 

en vrouw bij de notaris kwamen, beiden een zogenaamd 

‘langstlevende-testament’ opmaakten, vervolgens vrolijk weer 

naar huis gingen, waarna de man in kwestie twee dagen later 

de notaris belde om zijn testament te wijzigen. Hij benoemde 

hierin de buurvrouw tot enig erfgenaam. De geheimhoudings-

plicht belet ons echter om zijn echtgenote hierover in te 

lichten. Het eerstvolgende gesprek met de rouwende weduwe 

waarbij het testament boven water komt is niet erg eenvoudig 

kan ik u verzekeren. 

Overigens is in de praktijk ook een kleine variant van deze 

casus voorgekomen. Meneer belde in dat geval de notaris en 

zei hem: ‘Ik kom morgen met mijn echtgenote om onze tes-

tamenten te ondertekenen, maar ik meld u alvast dat ik later 

zal terugkomen om een en ander te wijzigen, maar daar mag 

u natuurlijk niets van tegen mijn echtgenote zeggen!’ In dit 

geval weigerde de notaris zijn diensten en volgens de rechter 

ook terecht. Het feit dat de man aangaf het testament later 

weer te zullen wijzigen, betekent dat het eerste testament 

blijkbaar niet zijn ‘uiterste wil’ is. Als de notaris dit weet dan 

mag hij dit testament ook niet als zodanig opmaken.

In de rechtspraak is dit onderwerp onlangs nog weer wat 

aangescherpt. Testamenten moeten altijd worden besproken 

en ondertekend uitsluitend in het bijzijn van degene die het 

testament wenst te laten opmaken. Daarom verwijs ook ik 

altijd alle familie, vrienden, verzorgers, chauff eurs etc. die zijn 

meegekomen naar de wachtkamer. 

Tekst: Jeroen te Lindert

Foto: Wim van Hof

van de notaris
Geheimhouding 

Mr. Jeroen te Lindert (41) 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.

Echter, in de praktijk wordt over het algemeen een uitzon-

dering gemaakt voor partners en echtelieden. Het zou wat 

vreemd overkomen als ik u beiden alleen één voor één te 

woord zou staan en afzonderlijk zou uitnodigen voor de 

ondertekening. 

Voor het Hof diende echter een rechtszaak waarin een dochter 

van een overleden dame stelde dat het testament van haar 

moeder niet haar uiterste wil zou bevatten, maar haar min of 

meer was ‘opgedrongen’ door haar echtgenoot. Daarvan zei 

de rechter: ‘Het is de verantwoordelijkheid van de notaris om te 

waken voor de vrije en onafhankelijke wilsvorming van de testa-

teur. Dat is niet anders in de situatie dat de derde de partner van 

de testateur is. Het is aan de notaris overgelaten om te bepalen 

op welke wijze hij uitvoering geeft aan deze verplichting.’

U kunt zich voorstellen dat dit een lastig werkbaar voorschrift 

geeft. Het betekent dat ik eigenlijk testamenten zou moeten 

bespreken en ondertekenen met beide echtelieden apart, één 

voor één. U zou waarschijnlijk vreemd opkijken als ik uw part-

ner naar buiten zou sturen tijdens de bespreking. En dan moet 

ook de post voor ieder naar een apart adres worden gestuurd, 

zou ik zeggen. En mag ik dan wel de passeerafspraak met uw 

echtgenote maken, want feitelijk gezien mag zij niet eens 

weten dat ik een afspraak met u heb! 

Trouwens, is het kwaad dan niet allang geschied? Misschien is 

het beter dat ik vooraf een tijdje bij u in huis kom wonen om 

te kijken of u daar al niet onder druk wordt gezet. 

U begrijpt, het recht staat soms wat ver af van de dagelijkse 

praktijk. Blijkbaar hangt de vraag of u hier samen mag binnen-

komen af van mijn onderbuikgevoel.

Ik adviseer u dan ook om vooral aardig voor elkaar te zijn hier 

aan tafel, hand in hand naar binnen te lopen en regelmatig 

lief naar elkaar te glimlachen. Misschien mag u dan gezellig 

samen blijven zitten. 

Alhoewel: komt u voor uw echtscheiding dan is dat misschien 

wel weer wat verdacht…
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Samenstelling: Richard Kok

Foto’s: Lidy Kemperman-Van Hoof
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Lidy Kemperman-van Hoof woont al 44 jaar in Brazilië

‘Geld voor WK Voetbal 

beter aan andere 

dingen besteden’ 

Het WK staat voor deur. Hoe wordt dit evenement in uw 

land beleefd en wat merkt u er zelf van?

‘Voor Brazilië is het geweldig. Er 
wordt ontzettend veel geïn-
vesteerd in dit evenement. Wat 
weliswaar ten koste gaat van 
sociale zaken zoals scholen en 
ziekenhuizen. Er zijn dan ook al 
veel protesten geweest. Nu zijn 
ze de favela’s (sloppenwijken, 
red.) aan het schoonvegen. Dat 
wil zeggen dat drugshande-
laren door het leger worden 
aangepakt. De regering wil 
Brazilië presenteren als een 
goed georganiseerd land, wat 

het echt nog lang niet is met zo’n corrupte regering. Verder 
merken we er hier niet veel van en we hopen dat het WK 
Voetbal goed verloopt’.

Nu het WK Voetbal. Over twee jaar de Olympische Spelen 

in Rio de Janeiro. Hoe belangrijk zijn deze twee grote 

sportevenementen voor de groei van Brazilië?

‘Brazilië verwacht veel grote investeringen vanuit het bui-
tenland met het organiseren van deze sportevenementen. 
Verder vindt Brazilië het belangrijk omdat deze evenementen 
statusverhogend werken voor het land.’

We kennen Brazilië als land van uitersten; enerzijds een 

groeiende economie en welvaart, en anderzijds miljoenen 

mensen opgepropt in de levensgevaarlijke favela’s. Wat 

moeten we vooral zien van uw land?

‘Dat het een prachtig land is om te wonen. Dat er over het 
algemeen prettige mensen wonen en een goed klimaat is. Als 
je een redelijk inkomen hebt, kun je een ziektekostenverzeke-

ring betalen. Maar helaas kan dat lang niet iedereen. Verder is er 
veel misdaad door drugsgebruik. Arme gezinnen krijgen van de 
regering een soort van familiesalaris. Goed bedoeld hoor, maar 
daar wordt ook weer misbruik van gemaakt omdat het eigenlijk 
bedoeld is om stemmen te winnen voor deze regering. Verder 
moeten er meer banen, betere scholen en ziekenhuizen komen. 
Vooral in het binnenland. Daar hadden ze naar mijn mening al 
dat geld dat voor het WK is gebruikt beter aan kunnen beste-
den’.

Hoe komt een Achterhoekse plattelandsdame terecht in het 

immense Brazilië?

Die Achterhoekse dame had op haar twintigste zin om even wat 
meer van de wereld te zien. Ik ben toen een half jaar in Brazi-
lië geweest en verliefd geworden op het land en een van de 
inwoners. Vandaar dat ik al 44 jaar hier woon en nooit spijt heb 
gehad van mijn beslissing Nederland te verlaten. Ik houd van 
het land en voel me er thuis.

Tot slot. Wie moet de WK-finale tussen Brazilië en Nederland 

winnen?

Brazilië natuurlijk!

Lidy, dochter Debby en kleindochter Bruna

Lidy Kemperman-van Hoof (64) vertrok in 1970 vanuit Drempt naar Brazilië. Aanvankelijk 

voor een half jaartje, maar ze werd direct gegrepen door het land en ging er vervolgens nooit 

meer weg. Met het Wereldkampioenschap Voetbal voor de deur vertelt ze over ‘haar Brazilië’ 

en de impact van het WK Voetbal op het Zuid-Amerikaanse land.
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De 11-jarige tweeling Noor en Sarah uit Hummelo doet sinds 
de zomer van 2013 aan motorcrossen. De zondagen stonden 
altijd al in het teken van de motorsport. Dan gingen de mei-
den met hun stiefvader Peter Bergsma mee naar zijn wedstrij-
den. Op het circuit in Harfsen mochten zij het op een klein 
proefbaantje zelf uitproberen en… waren meteen verkocht. 
Sindsdien traint de tweeling iedere woensdag- en zaterdag-
middag op de Heksenplas. Gas geven, schakelen, sturen en 
remmen hebben ze inmiddels goed onder de knie en dit 

seizoen nemen ze met hun Kawasaki 65 cc grote wielen deel 
aan de clubcompetitie van TCD Hummelo. Daarin meten ze 
zich met veelal iets oudere clubgenoten die in dezelfde klasse 
uitkomen, maar vooral met elkaar. Ze zijn duidelijk aan elkaar 
gewaagd. ‘Sarah is vaak net iets sneller’, geeft Noor toe. ‘…Nog 
wel.’ Beiden zijn fanatiek, ondanks valpartijen niet bang en 
laten zich graag uitdagen. Ze weten wat ze willen en dat is in 
de toekomst uitkomen in de vrouwencompetitie en daar goed 
presteren. Op de vraag wie hun idool is, volgt als uit één mond 

Steeds sneller op hun 
Kawasaki 65 cc 

Tekst: Josée Postmaa

Foto’s: Wim van Hof
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het antwoord: ‘Peter!’. Begrijpelijk. Peter (46) rijdt Cup open 
KTM 350 cc, is in de Nederlandse competitie geen onbekende 
en heeft al heel wat kampioenschappen op z’n naam staan. 
Omgekeerd zijn Peter en de moeder van Sarah en Noor net zo 
trots op wat de tweeling nu al weet te presteren.
Met het onderhoud van hun motoren zijn de meiden al even 
fanatiek. Grondig schoonmaken, invetten, bijstellen, etc. Ook 
kleine reparaties voeren ze inmiddels zelf uit. In dat opzicht 

hebben ze aan Peter een prima leermeester gehad.
Motorcrossen is een fysiek zware sport. Naast behendigheid 
en ervaring opdoen, is ook een goede conditie heel belangrijk. 
De skeelertraining die ze beiden volgen past daar prima in. 
Tot slot sommen Noor en Sarah op wat er aan speciale kleding 
en bescherming vereist is: shirt en broek, helm, nekbrace, 
kniebrace, body-protector, crossbril, crosshandschoenen en 
crosslaarzen. 
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Gerrit Minkhorst (70)

‘Wat kwam ik zoal tegen op mijn levenspad? Om te beginnen 
kijk ik met heel veel plezier terug op m’n lagereschooltijd in 
Hummelo. Ik woonde toentertijd Broekstraat A187 en daar 
ben ik ook altijd blijven wonen. Tonnie Wullink en Gerrit Dun 
waren m’n boezemvrienden. Het contact met Tonnie bestaat 
nog steeds. Gerrit is helaas al jong overleden. 
Toen ik meester Boland verliet, kwam ik terecht op de mulo, 

zoals dat toen heette. En wel de Ds. van Dijkschool,  in de 
volksmond de school van Blankesteijn genoemd; eerst in 
het Hovenstraatje en later aan de Ds. van Dijkweg. Kennelijk 
stroomde er veel agrarisch bloed door mijn aderen, want na 
deze algemene opleiding volgde de middelbare landbouw-
school. Toen ook die was afgerond, was het tot mijn grote 
vreugde gebeurd met het schoolgaan. Ik kon verder thuisblij-
ven, natuurlijk niet geheel vrijblijvend want er moest wel wat 

Klasgenoten van toen, 

wat is er van hen 

geworden?

Samenstelling: Freek Jolink en Mies van Zadelhoff-Jolink

Foto’s: collectie Freek Jolink, collectie Rinus G.M. Rabeling,

Frank Lambertz

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

 En  zijn er vragen als: Hoe zou het toch met hem of haar zijn? Dit keer ontmoeten we in deze rubriek 

de 6e klas van de openbare lagere school in Hummelo in 1956. 

Bovenste rij  v.l.n.r.: Gerrit Minkhorst, Bennie Teerink, Tonnie Wullink, Leo Jansen, Adri Smeitink, Freek Jolink, Dikkie Rietman, Theo Schel en Jan Jansen Venneboer.

Middelste rij v.l.n.r.: Gerrie Nakken, Diny Smeitink, Mies Jolink, Jopie Besselink, Henny Vervelde, meester Boland, Joke Jolink, Diempie Blits, Margaretha van de Kuit 

en Annie Engbers.

Onderste rij v.l.n.r.: Henk Nijen Twilhaar, Herman Schierboom, Gerrit Ligtlee, Lammert van den Barg, Jan Bos, Herman Hissink en Gerrit Dun.

Op deze foto ontbreekt Hetty Harmsen. 
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gebeuren. Maar dat was geen straf, het buitenwerk trok mij 
enorm. Dit alles resulteerde erin dat op termijn het bedrijf van 
mijn ouders overgenomen kon worden. Daarnaast trok ook 
het bestuurswerk mij wel aan. Ik heb meerdere bestuursfunc-
ties mogen invullen. Weer later riep de gemeenschap. Eerst 
een tijdje als raadslid en later mocht ik op het zogenaamde 
pluche plaatsnemen. Van 1994 tot 2005 ben ik wethouder ge-
weest in de toenmalige gemeente Hummelo en Keppel. Leuke 
bijkomstigheid is dat Mies Jolink, mijn voormalige klasgenoot  
toen mijn fractievoorzitter was. Meester Boland heeft het ken-
nelijk toch aardig goed gedaan. 
Ik ben getrouwd met Annie Flamma uit het naburige Toldijk. 
We kregen twee kinderen: dochter Hendrien en zoon Ben. 
Tegenwoordig zijn we de trotse grootouders van vier kleinkin-
deren. Zoals Annie en ik destijds het bedrijf van mijn ouders 
overnamen, hebben Ben en Paula op hun beurt ons bedrijf 
overgenomen.  Zo volgen de generaties elkaar op. Intussen 
zijn Annie en ik de 70 jaar gepasseerd en hopen we nog een 
poosje van onze oude dag te mogen genieten.’

Tonnie Wullink (71)

‘Tijdens mijn schooltijd woonde ik aan de Broekstraat op De 
Meugenhorst, waar nu nog steeds mijn moeder Mies Wullink 
en mijn broer Teunis en zijn vrouw Ans wonen. Na de lagere 
school heb ik de lagere landbouwschool in Zelhem doorlopen 
en vervolgens de middelbare landbouwschool in Doetinchem.
In 1962 heb ik Hummelo verlaten om bij mijn oom, die geen 
kinderen  had, in Voorst bij Zutphen te gaan helpen op zijn 
boerderij. In 1967 ben ik getrouwd met Gerda Rossel uit 
Vorden en  hebben we de boerderij van mijn oom kunnen 
overnemen. Een kleine 30 jaar hebben we daar geboerd en 
ondertussen zijn er 5 kinderen geboren: 4 dochters en 1 zoon. 
Inmiddels zijn er 11 kleinkinderen geboren.
Begin 1990 zijn we om ruimte te maken binnen de ruilverkave-
ling  Brummen-Voorst naar Zuidelijk Flevoland verhuisd waar 
we vanuit het niets een geheel nieuw veehouderijbedrijf in 
Zeewolde hebben opgezet. Daar hebben we nog 15 jaar met 
veel plezier geboerd.
Daar onze zoon voor een baan in de landbouwmechanisatie 
heeft gekozen is het bedrijf overgenomen door onze oudste 
dochter en schoonzoon en zijn wij verhuisd naar het dorp Zee-
wolde waar we nu alweer 10 jaar wonen. Ik ga nog dagelijks  
naar de boerderij om  wat lichte werkzaamheden te doen. 
Verder exploiteren we als aanvulling op de AOW nog een paar 
windmolens voor de opwekking van groene stroom – nooit 
gedacht te leven  van de wind.
Tijdens mijn schooltijd trok ik veel op met Gerrit Minkhorst. 
Met hem en Annie hebben we nog altijd contact.’

Adri Smeitink (73) 

‘Toen deze klassenfoto werd gemaakt zat ik in klas 8 van 
meester Boland en volgde met een aantal anderen een soort 
van vervolgonderwijs. Dat zegt wel iets over de speciale 
aanpak van meester Boland. Wij woonden in de Dorpsstraat, 
hoek Beatrixlaan, waar nu garage Overbeek is. Ik trok op met 
buurjongen Bernard Rexwinkel en met Gerrit Pauwelsen, Wim 
Nakken en Wim Ligtlee.
Na de lagere school heb ik als 14-/15-jarige een tijd op het 
kasteel van de vader van de huidige graaf gewerkt (zilver 
poetsen, tafeldekken, koken en bedienen). Op m’n 16e  ben 
ik naar Arnhem gegaan. In het Rijnhotel 1e jaars kok gewor-

den en daar ook op kamers gaan wonen. Daar was ook een 
kindermeisje, Engelien – leuk, mooi en lief – met wie ik het 
goed kon vinden. We kregen verkering en dit jaar zijn we 50 
jaar getrouwd!
Na een paar jaar in het Rijnhotel, ben ik in hotel Victoria gaan 
werken, ook in Arnhem. Van daaruit als zelfstandig werkende 
kok in Ochten in de Betuwe terechtgekomen en daar tot de 
vervulling van m’n tweejarige militaire dienstplicht gebleven. 
Engelien en ik zijn in 1964 in Hummelo getrouwd en hebben 
lang in Ochten gewoond. Daarna naar Rheden gegaan, waar ik 
26 jaar bij pannenkoekenhuis Strijland heb gewerkt; de laatste 
jaren als chef-kok. Op m’n 55e ben ik met de VUT gegaan. 
Met klasgenoten van vroeger heb ik geen contact meer. Wel 
met vrienden van vroeger uit Ochten. Met sommigen al zeker 
55 jaar. Ik ben een oudere broer van Gerrit Smeitink uit de 
Beatrixlaan. Met verjaardagen kom ik dus nog wel eens in 
Hummelo. 
Onlangs hebben we ons huis in Rheden verkocht. Nu wonen 
we in een appartement, gelijkvloers en geen grote tuin meer. 
Inmiddels helemaal gewend en we wonen er met plezier. We 
hebben twee zoons en twee kleinkinderen (18 en 15 jaar). De 
jongste zoon is zzp’er voor aanleg en onderhoud tuinen en 
woont met zijn vriendin in Andijk. Zij is dol op paarden, geeft 
les en doet aan dressuur. Onze oudste zoon woont met z’n 
gezin in Tilburg. Hij is als timmerman begonnen. Heeft tot z’n 
45e doorgeleerd en is nu ingenieur bouwkunde. We zijn zijn 
dus heel trots, gelukkig en zeer tevreden.’

Freek Jolink (71) 
‘Ik ben geboren aan de Van Heeckerenweg in Hummelo, waar 
mijn vader ook zijn bouwbedrijf is begonnen. Ik heb er een 
fijne jeugd gehad en heb er gewoond tot 1952. Daarna zijn 
we aan de Dorpsstraat 37 gaan wonen en groeide het bedrijf 
verder uit. Sinds 2010 wonen Paula en ik aan de Keppelseweg 
8. Uit mijn eerste huwelijk heb ik drie kinderen: twee meiden 
en één jong. Inmiddels heb ik vier kleinkinderen.
In de vierde klas ben ik blijven zitten bij meester Hartke. Op 
mijn rapport had hij de aantekening gezet: ‘Freek kan wel, 
maar wil niet’. De daaropvolgende schooljaren zat ik samen 
met mijn zus Mies in de klas. In 1954 hebben we de verhuizing 
van de oude school aan de Dorpsstraat (tussen De Gouden 
Karper en het oude bankgebouw) naar de nieuwe school aan 
de Keppelseweg 30 meegemaakt. Het gebouw – 4 lokalen en 
een kamertje voor de leerkrachten – is nog door mijn vader 
gebouwd.
Na de lagere school ben ik naar de technische school in 
Doetinchem gegaan. Net als mijn vader werd ik timmerman 
en aannemer en vanaf 1971 tot 2006 ben ik directeur geweest 
van Bouwbedrijf Jolink BV. Een functie die nu door mijn zoon 
Garrit-Jan bekleed wordt. De derde generatie Jolink.
Contact met oud-klasgenoten heb ik eigenlijk alleen met de-
genen die in Hummelo wonen en met Hetty Harmsen. Haar zie 
ik elke maandagavond op de muziek. Ik ben altijd een echte 
verenigingsman geweest en heb in de loop der jaren verschil-
lende bestuursfuncties vervuld.
Mijn hobby’s zijn: muziekmaken,  motorrijden, schaatswed-
strijden bezoeken en prutsen in mijn garage.’

Theo Schel (72)

‘Toentertijd woonde ik op de Laarstraat 5 in Hummelo. Dat 
was een dubbele woning. Naast ons woonde de familie Lub-

en, 
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advertorial

Alfun: Veelzijdige partner en organisator

In 2005 begon Aloys Seegers met vier springkussens. 

‘Daarmee kwamen we bij elk feestje en steeds vaker 

vroeg men: kun je niet ook voor wat statafels zorgen? en 

daarna: Kun je ook drank regelen? En een tent dan??’ 

Aloys sprong in op de aanvragen. Klantgericht, snel 

handelend en inspringend op wensen en behoeftes. 

Het bedrijf is sterk gegroeid. De springkussens zijn 

grotendeels de deur uit en worden eigenlijk alleen nog 

maar geleverd als extraatje bij een grote opdracht. 

Het totaalplaatje, dat is waar Alfun tegenwoordig in 

uitblinkt. Het bedrijf onderscheidt zich in het gigantische 

assortiment dat ze bieden en de eersteklas service. 

Catering, tenten, toiletten, verwarming, meubilair, 

barpersoneel, tot het bestek en de tandenstokers aan 

toe. Het meubilair gaat van chic loungemeubilair tot hip 

steigerhout tot de ouderwetse biertafel. 

Alfun organiseert en verzorgt complete evenementen. Zo 

is ze een grote leverancier van het Zwarte Cross Festival, 

maar organiseert ze ook haar eigen evenementen. Het 

Doesburgs Pleinfeest en het Valentijns Gala Party zijn 

daar voorbeelden van. 

Het laatstgenoemde Valentijnsgala vond plaats in de 

Sint Joris Kerk in Voor-Drempt. De ingrediënten? Dames 

en heren in galajurk en vlinderdas die van een diner 

genieten en door de kerk dansen alles  op livemuziek. 

Best bijzonder. Je ziet het veel om je heen: kerken worden 

meer en meer op een multifunctionele manier gebruikt 

en ingezet als locatie voor partijen. Aan de andere kant 

worden bijeenkomsten die van oudsher kerkgebonden 

waren, zoals trouwerijen en begrafenissen, steeds vaker 

op bijzondere locaties gehouden. Bij mensen thuis of 

op een exclusieve locatie naar keus. Juist door flexibel 

te zijn en te denken in mogelijkheden is Alfun voor al dit 

soort bijeenkomsten, partijen, feesten en evenementen 

een ideale partner. Voor de drie vaste krachten Bauke 

Wensink, Sander Kooij en Bo Teunissen vangt het drukste 

seizoen weer aan. Geen dag is dan hetzelfde. Maar zij 

pakken samen alle opdrachten op en dat doen ze ook 

heel goed. Aloys: ‘Ik kan van ze op aan. En zo kan ik me 

zelf meer focussen op klanten en nieuwe opdrachten. Hoe 

druk we ook zijn, een klant mag dat nooit merken. We 

staan voor stabiliteit. We zijn er, we staan er en je weet 

waar je aan toe bent.’

Alfun Events

Eekstraat 2a-1
6980 AD Doesburg

T: (0313) 48 44 98
E: info@alfun.nl
I: www.alfun.nl

Van begrafenis in een tent tot feest in de kerk…

van schuurfeest tot galadiner
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bers. Ik was een zoon van de schoenmaker.
In 1968 ben ik getrouwd met Annie Klumper uit Velswijk en 
sindsdien wonen we in het ouders huis van mijn vrouw. We 
kregen drie kinderen en hebben drie kleinkinderen.
Na de ambachtsschool in Doetinchem heb ik een poosje ge-
werkt bij de IMZ (metaalwaren) in Zutphen en daarna een paar 
jaar in Steenderen. Na drie jaar als beroeps in dienst te zijn 
geweest, heb ik ongeveer tien jaar bij de ijzergieterij in Laag-
Keppel gewerkt. En vervolgens nog 15 jaar bij Polyketting in 
Zelhem. Met oud-klasgenoten heb ik geen contact meer, maar 
inmiddels ben ik ook al wel 45 jaar weg uit Hummelo.’

Jan Jansen Venneboer, ‘Jan van de bakker’ (70)

‘De foto die ik voor me heb liggen is, dacht ik, uit 1956 en van 
de zesde klas van de lagere school met meester Boland. Ik 
woonde toen aan de Dorpstraat 44, waar nu bakker Ebbers 
zijn bakkerij heeft. Mijn boezemvriend was Gerrit Dun, die 
helaas op heel jonge leeftijd als marinier op de Nederlands 
Antillen is verongelukt. Ik had een aantal voetbalvriendjes 
waarmee ik als het even kon ‘s middags na schooltijd ging 
voetballen op ‘het weitje’ voor het rentmeestershuis of op het 
Laor bij De Beuten. Dat waren uit onze klas Lammert van den 
Berg, Henkie Nijen Twilhaar en Gerrit Ligtlee (hij woonde op 
het Laor). Verder ging ik om met Gerrit Minkhorst, Jan Bos en 
Bennie Teerink uit Laag-Keppel.
Ik ben getrouwd met Joke Langelaar uit Varsseveld. We heb-
ben twee kinderen en zeven kleinkinderen. Sinds 2003 ben 
ik weer terug in de Achterhoek. Dat voelt toch wel een beetje 
als thuiskomen, hoewel we hele goede herinneringen hebben 
aan Twente, waar we 30 jaar hebben gewoond. Ik was leraar 
aan de pabo in Hengelo (Ov), later Enschede, en op latere 
leeftijd interim bestuurder in het primair onderwijs. Zowel in 
Twente als de Achterhoek
Het is misschien nog leuk te vermelden dat ik in die tijd al bij 
H en K voetbalde. In 1962 of 1963 werden we met het eerste 
elftal kampioen en daar heb ik nog steeds een foto van. Onze 
toenmalige trainer was Jopie Rotberger uit Langerak.’

Gerrie Nakken (70)

‘Mijn geboortehuis was de boerderij aan de Rijksweg, nu 
kampeerboerderij Groot Zande. Daar woonde ik met m’n 
ouders en broer Wim. Op school was Diny Smeitink mijn boe-
zemvriendin. Na de lagere school heb ik 2½ jaar de huishoud-
school in Doetinchem gevolgd. Daarna was ik thuis nodig. 
Mijn moeder werd ziek en ik was de enige dochter. Al met al 
had ik toch een andere jeugd dan anderen en was er ook niet 
veel gelegenheid voor contacten met oud-klasgenoten. In 
december 1965 is mijn moeder overleden. Ik was toen 22, had 
net een zoontje gekregen en was altijd thuis voor m’n ouders 
blijven zorgen. 
Tot maart 1966 ben ik in Hummelo blijven wonen. Mijn vader 
Willem – die een broer was van Albert Nakken – vond toen 
een baan in Doetinchem. Zowel vader als ik zijn toen naar 
Doetinchem verhuisd. Daar woon ik nog steeds en het is ook 
de woonplaats van mijn zoon. Mijn broer Wim is in 1985 over-
leden en m’n vader stierf in 1988. 
Met oud-klasgenoten heb ik sinds mijn vertrek uit Hummelo 
geen contact meer. Wel heb ik altijd contact gehouden met 
Hennie Elbertsen, mijn buurmeisje van vroeger.’ 

Diny Wolsink-Smeitink (71)

‘Ten tijde van de klassenfoto woonde ik op de Hummelse hei. 
Op Jena, waar nu de camping is. Mijn boezemvriendinnen 
waren Gerrie Nakken en Annie Engbers. Na de lagere school 
ben ik twee jaar naar de huishoudschool in Zelhem gegaan, 
gevolgd door een jaar assistentenklas. Van m´n 16e  t/m 18e 
jaar heb ik in Hummelo bij de Coöperatie in de winkel gestaan. 
Toen mocht ik van de directie m´n rijbewijs halen en heb ik 
tot mijn trouwen met de rijdende winkel van de Coöperatie 
de klanten bediend. Van Hummelo tot Achter-Drempt toe. In 
1965 ben ik getrouwd met Jan Wolsink en zijn we aan de Hoef-
kensestraat 18 in Achter-Drempt gaan wonen. We kregen een 
zoon en een dochter en ik heb nu twee kleinkinderen. Na mijn 
trouwen heb ik nog ruim 20 jaar bij restaurant De Roskam aan 
de Zomerweg gewerkt. Tien jaar geleden is mijn man overle-
den. Met mijn huidige partner woon ik nu aan de Eekstraat 1 
in Doesburg. Af en toe zie ik nog wel eens oud-klasgenoten. 
Dan maken we een praatje. Vaste contacten heb ik er niet aan 
overgehouden. Dat is wel gebeurd met klasgenoten van de 
huishoudschool.’ 

Mies(je) van Zadelhoff-Jolink (70) 
‘Mijn geboortehuis stond aan de Van Heeckerenweg aan 
de rand van het bos, ter hoogte van nr. 11. In 1952 zijn mijn 
ouders met hun vier kinderen verhuisd naar de Dorpsstraat. 
Later is ons geboortehuis afgebrand en niet meer herbouwd. 
Dit vond ik toen heel erg omdat er geen aanwijsbare plek 
meer is waar je geboren bent. Na de lagere school heb ik mijn 
mulodiploma gehaald en heb ik nog een jaar de vormingsklas 
gedaan in Doetinchem. Daarna heb ik gewerkt in een huis-
artsenpraktijk. Ik ben getrouwd met Guus van Zadelhoff en 

we wonen in Achter-Drempt op een boerderij die al meer dan 

100 jaar bestaat. Het is het geboortehuis van Guus. We kregen 

eerst een dochter en elf jaar later werd onze zoon geboren. 

Onze dochter Dineke woont aan de andere kant van het dorp, 

is getrouwd met Wilko Pelgrom en heeft twee kinderen, een 

zoon en een dochter. Inmiddels zijn haar kinderen vanwege 

studie op kamers gaan wonen. Onze zoon Hans woont en 

werkt in Duitsland en heeft een Duitse vrouw. Samen hebben 

ze twee jongens en ze komen regelmatig een weekend naar 

ons toe. We hebben een agrarisch bedrijf, maar omdat we 

geen opvolger hebben zijn we bezig het bedrijf af te bouwen. 

Hoewel de boerderij en de tuin eromheen behoorlijk groot 

zijn, willen we zo lang mogelijk op deze stek blijven wonen.

In het verleden heb ik veel bestuurlijk werk gedaan o.a. in 

het bestuur van Rabobank Doesburg/Giesbeek, na fusies 

Rabobank Graafschap-Midden geworden, voorzitter van de 

Raad van Commissarissen van een veevoederfabriek (later 

uitgegroeid tot het huidige For Farmers) en van 1994 t/m 2002 

zat ik in de gemeenteraad van Hummelo en Keppel dat na de 

gemeentelijke herindeling deel uitmaakt van de gemeente 

Bronckhorst. Op allerlei terrein is de schaalvergroting al jaren 

bezig en zal waarschijnlijk ook niet stoppen. In mijn raadspe-

riode heb ik veel opgetrokken met Gerrit Minkhorst. Hij was 

wethouder voor het CDA en ik was toen de fractievoorzitter 

van deze partij. Al het bestuurlijk werk heb ik ervaren als een 

interessante en boeiende periode in mijn leven. Nu ben ik 

niet meer actief in besturen of andere organisaties. Naar mijn 

mening moeten nu jongeren het bestuurlijke werk oppakken.

Naast mijn bezigheden in en rondom het huis ga ik wekelijks 
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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?

√
√
√

√
√

√
√
√
√
√

* 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
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bridgen bij Bridgeclub Bronkhorst en eens per maand bezoek 
ik de Dremptse vrouwenvereniging en daar zie ik Diny 
Smeitink meestal ook. Af en toe ontmoet ik Jopie Besselink bij 
mijn schoonzus en zwager. Verder heb ik geen contacten met 
‘oude’ klasgenoten.’

Jopie Buijtenhuijs-Besselink (70)

‘In de tijd dat deze klassenfoto is gemaakt, woonde ik op de 
Breedenhorst aan de Torenallee 2 in Hummelo. Ik trok toen 
veel op met Hetty Harmsen en Henny Vervelde. Na de lagere 
school ben ik naar de openbare mulo aan de Schaepmanlaan 
in Doetinchem gegaan. Daarna de medisch analistenoplei-
ding in Arnhem en de bacteriologisch analistenopleiding in 
Deventer gevolgd.
In 1962 heb ik Hummelo verlaten en achtereenvolgens in 
Deventer, Zwolle, ‘s-Heerenberg en Doetinchem gewoond. 
Van 1962 tot 1970 ben ik als analiste werkzaam geweest. Als 
laatste – tot de geboorte van onze oudste dochter – in het 
Wilhelminaziekenhuis in Doetinchem.
Van m’n oud-schoolgenoten heb ik – dankzij wederzijdse 
familiebanden – alleen nog af en toe contact met Mies van 
Zadelhoff. Zij is de schoonzus van mijn oudste zus Henny van 

Zadelhoff-Besselink.’

Henny Vervelde (70)

‘Toen ik na de lagere school in Hummelo naar de openbare 

mulo in Doetinchem ging, was dat een hele overstap. In een 

groepje, waarvan ik helaas de namen niet meer weet, door 

weer en wind op de fiets. Via de Hessenweg of langs ‘de grote 

weg’. En alleen als het sneeuwde met de bus... Meester Vossers 

(met sigaar!) die te dicht achter je ging staan, meneer van 

Kampen die ons altijd begroette met ‘Goedemorgen dames 

en heren’.

Mijn boezemvriendin in die tijd was Joke Jolink die ook in de 

Broekstraat woonde. En ook met Hetty ‘van de kapper’ ging 

ik veel om. Hetty’s vader had een pick-up en daar konden we 

plaatjes draaien (en dansen...). Met Joke heb ik sinds m’n 60e 

verjaardag zo nu en dan weer contact. Zij was zo attent me op 

te sporen. Soms kom ik ook weer op de Hummelse kermis en 

zie dan bekenden bij het vaandel slaan! Na de mulo had ik ad-

ministratieve banen o.a. bij de GOG (Geldersch Overijsselsche 

Graanhandel) in Doesburg en de AKU, nu Akzo Nobel, in Arn-

hem. In 1964 verhuisde ik naar Amsterdam want ik kreeg een 

baan als röntgenlaborante in het Burgerziekenhuis. Daarvoor 

had ik in hetzelfde beroep gewerkt in het Wilhelminazieken-

huis in Doetinchem en in Arnhem. Toen nam je je mulo-diplo-

maatje mee en waren er misschien nog zes anderen met wie je 

concurreerde. Eerst gewoond bij een tante van Edo (met wie 

ik toen verkering had) en later verhuisd naar het Krugerplein 

in Oost waar ik van de 1e naar de 4e verdieping met jerrycans 

water sjouwde, want dat was er niet op mijn etage.

In 1968 ben ik getrouwd met Edo Velsink en zijn we in Doetin-

chem gaan wonen. Met pijn in het hart vertrok ik uit Amster-

dam, want daar had ik het erg naar m’n zin. Maar de komst van 

dochter Saskia (1970) maakte veel goed en ook het samenwo-

nen natuurlijk. In 1973 zijn we naar Wageningen verhuisd waar 

Edo een baan kreeg bij de Vara; de omroepgids werd namelijk 

gedrukt bij drukkerij Vada in Wageningen. Eind 1984 zijn we 

gescheiden en ben ik met onze dochter in Wageningen blijven 

wonen. Na m’n huwelijk heb ik als secretaresse bij de Riagg 

gewerkt en bij Pro Persona in Wolfheze.

Op 62-jarige leeftijd ben ik in de VUT gegaan en op dit 

moment werk ik twee dagen als vrijwilliger bij resp. Slachtof-

ferhulp NL en de ADF (Angst- Dwang- en Fobiestichting) in 

Driebergen. Inmiddels ben ik oma van kleinzoon Sijmen van 

bijna 5 en kleindochter Linne van 3 jaar, die met Saskia en haar 

man Rob in Utrecht wonen. Ik heb een latrelatie met Dick die 

ook in Wageningen woont en tuin- en landschapsarchitect is.

Al met al: ik ben een dorpsmeisje dat haar zegeningen telt en 

blij is in Hummelo te zijn geboren!’

Joke Bosink-Jolink (70)

‘Ik ben geboren op Jena, waar nu de camping is, en geduren-
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Dames– &  Herenkapsalon 
Linda Larink kerkplein 2 Drempt 
maandag……..19.00-22.00  
dinsdag………...9.00-15.00 
woensdag…….19.00-22.00 
donderdag……..9.00-15.00 
zaterdag………..8.00-14.00 
 

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

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

www.lilahairdesign.nl Bel voor een afspraak: 0615340643

Dames- en Herenkapsalon
Kerkplein 2 Drempt.

Openingstijden:

maandag 19.00 – 22.00 
dinsdag   09.00 – 14.00 
woensdag  19.00 – 22.00 
vrijdag 09.00 – 14.00
zaterdag 08.00 – 14.00
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de mijn hele lagereschooltijd heb ik in de Broekstraat op nr. 47  
gewoond, het laatste huis van de Broekstraat, naast ‘de Beuten’ 
(Zelhemseweg). Tijdens mijn lagereschooltijd en ook later op 
de mulo, was met name Henny Vervelde mijn vriendin. Ik werd 
ook uitgenodigd op de verjaardagen van Jopie Besselink, 
Hetty Harmsen en Miesje Jolink. Hoogtepunt van het jaar was 
wel de verjaardag van Carla Ernst Delet, waar ik dan samen 
met mijn zusje Harmtje naar toe mocht.

Tijdens mijn eerste huwelijk heb ik 19 jaar in de Zuid-Oost-
hoek van Drenthe gewoond (Klazienaveen en Emmen), maar 
inmiddels woon ik alweer 28 jaar in Almelo, Twente. De over-
gang van Hummelo naar Drenthe was groot. In die eerste pe-
riode (1968) had ik ook nog geen telefoon en zag ik de familie 
relatief (te) weinig. De afstand (130 km) was voor bijvoorbeeld 
een verjaardag te groot, zeker in een gezin met twee kleine 
kinderen, en Hummelo was voor mijn gevoel ‘verder weg dan 
ooit’. Die afstand werd aanmerkelijk kleiner toen ik in Almelo 
ging wonen. Niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk voelde 
Hummelo redelijk dichtbij. Er waren inmiddels ook betere 
wegen gekomen en goede auto’s en dat scheelde een slok op 
een borrel. Ik kwam weer regelmatig bij mijn ouders en familie 
en andersom wisten ze de weg ook te vinden. Ook kon ik wa-
rempel zo nu en dan naar de kermis! In 1986 ben ik hertrouwd 
met Herman Bosink. 
Als ik terugdenk aan mijn lagereschooltijd in Hummelo, doe ik 
dat met warme gevoelens aan meester Hartke. Hij met name 
was ervan overtuigd dat ´ik het wel kon´. Op momenten van 
onzekerheid (wie heeft die niet?) herinner ik me zijn woorden: 
‘Joke… je kunt het wél!’ Het is zelfs zo dat Herman bij opmer-
kingen van mij regelmatig vraagt: ‘Heb je dat van meester 
Hartke geleerd?’ Het is een gevleugelde opmerking hier in 
huis. 
In mijn eerste periode in Drenthe heb ik me behoorlijk een-
zaam gevoeld. Ik ben vrij snel aan het werk gegaan bij een 
aannemer en deed de administratie. Daarnaast ben ik weer 
aan de studie gegaan en heb op een school gewerkt (huis-

houd- en nijverheidsonderwijs) als schoolmaatschappelijk 
werkster. Later ben ik als leidster (zo heette dat in die tijd) in 
de gezinsverzorging terechtgekomen. Ik werkte hoofdzakelijk 
op het platteland (Westerbork) en mijn Hummelse dialect 
werkte drempelverlagend. Ik had er gewoon veel gemak van!
Na mijn tweede huwelijk kwam ik in Twente terecht en heb ik 
gewerkt bij een grote zorginstelling als manager. Ook ben ik 
een jaar of tien redacteur van een landelijk vakblad op het ge-
bied van verzorging geweest. Rond mijn 50e levensjaar heb ik 
een studie afgesloten op het gebied van gerontologie en heb 
ik als manager in een verzorgings- en verpleeghuis mijn car-
rière afgesloten. Inmiddels ben ik ruim 10 jaar gepensioneerd. 
Ik ben daarna niet stil blijven zitten en heb me ingezet voor 
cliëntenraden van verpleeg- en verzorgingshuizen. Daarnaast 
heb ik de intake op me genomen van een project binnen 
Humanitas, te weten de Thuisadministratie waarbij regelmatig 
grote financiële problemen van hulpvragers om de hoek kwa-
men kijken. Regelmatig kwam de schuldhulpverlening in zicht 
waarbij ik meer of mindere mate een begeleidende rol had. 
Binnen de gemeenten (landelijk) gaat er in januari 2015 erg 
veel veranderen, met name op het gebied van Zorg en Welzijn. 
In het hele land zijn Vrijwillige Ouderen Adviseurs actief en 
half april (2014) rond ik een opleiding af om deze VOA’s op te 
leiden. Ik heb dus nog even geen geraniums aangeschaft om 
achter te gaan zitten. 
Ik heb nog altijd contact met Henny Vervelde en daarnaast 
ook regelmatig contact met Herman Hissink, die nu in Hen-
gelo (Gld) woont.
Na het overlijden van mijn moeder (Geertje Jolink-Jintes) 
en mijn zusje (Diesje Jansen-Jolink) en zwager (Rien Jansen) 
zijn de familiebanden met Hummelo in feite afgesneden. 
Toch kom ik zo nu en dan in Hummelo. Het is en blijft mijn 
geboortedorp en ook al ben ik een beetje ouder geworden, 
ik word soms gekend en gegroet. Met name die groet voelt 
als een ‘welkom’ en als een ‘erbij horen’. Elke keer raak ik weer 
ontroerd als mensen een blijk van herkenning geven. Per slot 
van rekening ben ik al 46 jaar weg uit Hummelo.’

De opening van de nieuwe school in 1954.
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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

Openingstijden:   do: 09.00 - 20.00

di:  09.00 - 18.00  vrij: 09.00 - 20.00

wo: 09.00 - 18.00  za: 09.00 - 15.00

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

info@renaultkleine.nl | www.autodoesburg.nl
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Diempie Brekveld-Blits (71)

‘Nog altijd woon ik aan de Beatrixlaan 1, wat ook mijn geboor-
tehuis was. Ik was de jongste dochter. Mijn oudere zus was 22 
jaar ouder maar overleed nog voor ze 50 jaar was. Ze was gek 
op mij, maar als zussen hadden we niet veel aan elkaar. Na 
de lagere school moest ik meteen thuis helpen omdat mijn 
ouders in die periode ziekelijk waren. Later heb ik bij dominee 
Dun gewerkt en bij dokter Van Donselaar. In de huishouding 
en op de kinderen passen. Ik ben getrouwd met Zwier-Gerrit 
Brekveld. Hij is in Hummelo geboren, maar is in Hengelo (Gld) 
opgegroeid. Inmiddels zijn we al 50 jaar getrouwd. We kregen 
twee jongens en hebben nu drie kleinkinderen. Onze oudste 
zoon Zwier woont in Hummelo, ook aan de Beatrixlaan 1, en 
zoon André in Voor-Drempt. 
Met degenen met wie ik indertijd in de klas heb gezeten heb 
ik niet echt contact meer.’

Margaretha Holtkamp-van de Kuit (70) 

‘Ik woonde in ’t Molenaarshuis aan de Keppelseweg in Hum-
melo en ging in m’n lagereschooltijd veel om met Diempie 
Blits. Na twee jaar huishoudschool in Doetinchem moest ik 
met 14 jaar thuis komen helpen in verband met het overlijden 
van mijn moeder. Toen mijn vader hertrouwde ben ik nog kort 
meegegaan naar Doesburg waar zijn tweede vrouw woonde. 
Daarna in betrekking geweest in Lochem en vervolgens werd 
ik kindermeisje bij de familie Remmelink van de Krent in Hum-
melo voor Rita en haar twee zussen. Daarna, tot m’n trouwen, 
gewerkt bij Tom van De Kniep in Achter-Drempt. Ik was er 
intern, net als bij m’n eerdere betrekkingen. 
In 1967 ben ik getrouwd met Herman Holtkamp uit Borner-
broek en zijn we in Doesburg gaan wonen. We kregen twee 
kinderen: Ilonka en Richard en drie kleinkinderen: Lies, Sebas 
en Merijn. We wonen allemaal in Doesburg, maar sinds 2005 

ben ik weduwe. Contact met oud-klasgenoten heb ik niet 
meer. Af en toe zie ik Diny Smeitink op de fiets voorbijkomen.’

Annie Lammertsma-Engbers (70)

‘Ten tijde van de klassenfoto woonde ik in Hummelo aan de 
Dorpsstraat 15, vroeger A46. Ik speelde toen veel met m’n 
buurmeisje Hennie Ligtlee. Op school ging ik om met Diny 
Smeitink.
Eind mei 1956 ben ik met mijn ouders naar Limburg verhuisd. 
Eerst naar Puth (ten oosten van Geleen), daarna naar Bruns-
sum. In 1965 ben ik getrouwd en zijn mijn man en ik in Sittard 
gaan wonen. In 1971 weer teruggegaan naar Brunssum en 
daar woon ik nu nog. Mijn echtgenoot is in 1987 overleden 
aan alvleesklierkanker. Sindsdien heb ik geen nieuwe relatie.
Ik heb twee zonen, een woont in Den Haag en werkt bij het 
Centraal Bureau voor de Statistiek. Hij is vrijgezel. De ander 
woont nu acht jaar in Engeland, is elektrotechnisch ingenieur 
en werkt aan de universiteit. Hij heeft twee kinderen.
Na de lagere school in Hummelo heb ik de huishoudschool 
gedaan en dit afgesloten met het diploma Coupeuse. Totdat 
onze eerste zoon werd geboren, heb ik ook als coupeuse 
gewerkt.
Een paar jaar terug heb ik nog eens telefonisch contact gehad 
met Diny Smeitink, maar verder heb ik geen contacten meer 
met Hummelo of oud-klasgenoten.’

Herman Schierboom (70)

‘Indertijd woonde ik aan de Kampermanstraat 1 in Hummelo. 
Ik had niet een speciale boezemvriend, maar ging om met de 
jongens van de Broekstraat. Samen fietsten we naar school, 
voetbalden we met elkaar en een aantal van ons zaten ook bij 
H en K. Ooit was ik trouwens topscorer met 9 doelpunten in 
één wedstrijd! 

Freek en Mies halen herinneringen op uit het foto album met de klassenfoto uit 1968.
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Vertrouwde zorg aan huis of in ons 

woonzorgcentrum Hyndendael in Hummelo

Meer weten?
Kijk op www.markenheem.nl

of bel 0314 - 37 60 10

Verpleegkundige zorg

Persoonlijke verzorging
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Na de lagere landbouwschool in Zelhem ben ik bij De Gouden 
Karper aan het werk gegaan. Van m’n 13e tot m’n 26e heb ik 
daar op het land, de tuin, de stallen en in de keuken gewerkt. 
Daarna ben ik in de veehandel terechtgekomen, met name 
de  kalverhandel. Dat was me al een beetje bekend omdat 
we thuis een kalvermesterij hadden. In 1969 ben ik getrouwd 
met Harmien Bruil uit Eldrik en we wonen inmiddels al 45 
jaar aan de Hulsevoortseweg 6 in Achter-Drempt. We hebben 
twee dochters en een zoon en drie kleinkinderen. 
Af en toe heb ik nog wel contact met oud-klasgenoten, maar 
niet speciaal met één iemand.’  

Gerrit Ligtlee (70)

‘Toen deze klassenfoto werd gemaakt,  woonde ik aan de 
Broekstraat 45, toen A213. Met iedereen in de klas had ik 
plezier. Met een aantal van de jongens voetbalde ik bij H en 
K. We speelden toen nog op het terrein bij ‘t Zwaantje aan 
de Rijksweg in Hoog-Keppel, ook Addie Besselink zat in ons 
team. Als A-junioren waren we heel sterk en werden we ook 
kampioen. Het was de bedoeling om als één team over te 
gaan naar de senioren, maar dat is niet gelukt en langzamer-
hand vielen we als groep uit elkaar. Na de lagere school ben 
ik naar de technische school aan de Spinbaan in Doetinchem 
gegaan en heb daarna nog avondschool gevolgd. Ik ben tim-
merman geworden en ben dat tot m’n VUT gebleven. 
Ik begon indertijd bij De Vries aan de Zelhemseweg. Daar zo’n 
jaar of drie gewerkt, vervolgens ook bij aannemer Jolink aan 
de slag geweest en toen naar Halle vertrokken waar ik nog 
altijd woon. In 1967 ben ik getrouwd met Gerda Maandag  
afkomstig uit het buitengebied van Zelhem. We hebben twee 
dochters en 4 kleinkinderen. 
Met oud-klasgenoten heb ik weinig tot geen contact meer. 
Inmiddels ben ik ook al zo lang weg uit Hummelo. Soms kom 
ik Herman Schierboom nog weleens tegen.’ 

Lammert van den Barg (71)

‘Ten tijde van de foto woonde ik aan de Broekstraat A184, 
nu nummer 18, waar ik tot m’n 52e ook ben blijven wonen. 
Herman Schierboom, Freek Jolink en Tonny Wullink waren 
mijn schoolkameraden en zo kwam ik ook op hun verjaarda-
gen. Toen ik in de 6e klas zat, overleed mijn vader en ben ik 
in plaats van naar het 7e leerjaar te gaan, overgestapt naar 
de landbouwschool in Zelhem. Met 14 jaar ben ik, als oudste 
zoon, thuis het bedrijf gaan runnen. Van zes melkkoeien, 30 
mest/slachtvarkens en 300 kippen is het uitgebouwd tot een 
zeugenbedrijf.
Ik ben getrouwd met Dinie Cornegoor uit Doetinchem. We 
hebben twee dochters en vier kleinkinderen. Ons zoontje 
overleed tot ons groot verdriet toen hij bijna 2 jaar was.
In 1994 heb ik het varkensfokbedrijf verkocht en zijn we ver-
huisd naar Broekstraat nummer 20. 
Daarna heb ik nog zo’n 13, 14 jaar bij kwekerij Oudolf ge-
werkt, tot ik 65 werd.
Ik heb niet echt contact meer met oud-klasgenoten. Maak 
alleen even een praatje als ik ze tegenkom en we drinken een 
pilsje met de kermis.’

Herman Hissink (70)

‘Ten tijde van de klassenfoto woonde ik aan de Laarstraat nr. 
A206 in Hummelo. Ik trok regelmatig op met Gerrit Ligtlee 

en Lammert van den Barg. We hebben veel gevoetbald bij De 
Beuten aan de Zelhemseweg hoek Broekstraat. In de timpe, 
het driehoekige stuk land met een enorm dikke beukenboom. 
Bij het voetballen in het juniorenelftal bij H en K zag ik ook 
regelmatig andere jongens, zoals Henk Nijen Twilhaar en Jan 
Jansen Venneboer. Aan onze trainer/begeleider de heer Veld-
horst heb ik heel goede herinneringen. Ook Joke Jolink zag ik 
vaak als ik bij Gerrit Ligtlee was. We zijn nog steeds bevriend 
met haar en zien elkaar regelmatig.
Na mijn lagere schooltijd heb ik in Laag-Keppel, Velswijk en 
Zelhem gewoond en nu woon ik alweer ruim veertig jaar in 
Varssel, Hengelo (Gld). Ik ben getrouwd met Annie Jansen uit 
Zelhem. Samen hebben we drie kinderen en vijf kleinkinde-
ren. Na de Technische School in Doetinchem ben ik een aantal 
jaren als automonteur werkzaam geweest, daarna als zelfstan-
dig autoschadehersteller/autospuiter in Varssel.
Mijn contact met oud-klasgenoten is beperkt. Ik noemde al 
Joke Jolink, maar voor de rest met niemand.’

Hetty Wiedijk-Harmsen, ‘Hetty van de kapper’ (70)

‘Toen deze klassenfoto werd genomen lag ik vermoedelijk in 
het Wilhelminaziekenhuis in Doetinchem voor een oogopera-
tie. Daarom ben ik helaas niet op de foto te zien.  
Ik woonde vanaf mijn geboorte midden in het dorp – Dorps-
straat A12 – waar mijn vader, Nico Harmsen, een kapsalon had. 
In die tijd trok ik veel op met mijn vriendinnen Hennie Ligtlee 
en Hennie Vervelde. Samen gingen we later ook naar de mulo 
aan de Schaepmanlaan in Doetinchem.  Ik werd kapster en 
werkte, na stages in Eerbeek en Aalten, in de kapsalon van 
mijn vader. In 1965 ben ik getrouwd met Vincent Wiedijk uit 
Alkmaar.
De eerste jaren van ons huwelijk woonden we op de Hum-
melse hei, in de helft van een boerderijtje aan de Vennenlaan 
9. Dat boerderijtje konden we huren van onze toenmalige 
dorpsarts, dokter Van Donselaar. Na de geboorte van onze 
oudste dochter werd het er te klein en verhuisden we naar 
Doetinchem. Daar werd onze tweede dochter geboren. Beide 
dochters hebben kinderen, de oudste twee en de jongste 
heeft er één. Onze kleindochter doet dit voorjaar al eind-
examen havo. Waar is de tijd gebleven!
Toen ik tien jaar oud was ben ik lid geworden van muziek-
vereniging De Eendracht in Hummelo. Ik speel alt-saxofoon 
en na een kleine onderbreking ga ik nu nog steeds elke 
maandagavond trouw naar de repetities. Daardoor ben ik ook 
redelijk goed op de hoogte gebleven van al het lief en leed in 
Hummelo.’

Naschrift: 

Dikkie Rietman, Gerrit Dun, Henk Nijen Twilhaar en 
Bennie Teerink zijn helaas overleden. Contact maken 
met Leo Jansen en Jan Bos is niet gelukt.
In 2010 heeft Jan Jansen Venneboer zijn herinneringen 
aan Hummelo 1943-1968 vanuit de Dorpsstraat 21 op 
papier gezet. Een aanrader, zeker na wat u zojuist over 
de klasgenoten van toen hebt kunnen lezen. U vindt 
deze herinneringen en foto’s uit die tijd op de website 
van Hummelo: www.hummelo.nl
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Arnold (73) vertelt hoe de voorkeur voor Volvo is ontstaan: ‘In 
1985 gingen we met ons gezin op vakantie naar Griekenland 
met de auto. Ik had toen net een nieuwe blauwe Volvo 240 
en die hebben we voor deze lange reis ingezet.’ Dit type Volvo 
bleek een klasse apart. Een heel gezin met vier kinderen en 
alle bagage kon erin en op het dak nog eens drie tenten, een 
picknickkoffer, rubberboot en een surfplank. ‘Alles en iedereen 

kon mee en we hadden geen aanhanger nodig. We hadden 

een voorspoedige reis, maar pas veel later besefte ik dat deze 

auto daar eigenlijk niet voor bestemd was. Na 200.000 kilome-

ter gingen de cilinders een beetje rammelen en toen heb ik 

hem ingeruild tegen een nieuwe 240, een bordeauxrode. We 

hadden destijds twee labradors en een stationwagen is dan 

handig. Een rek hadden we niet nodig, onze honden bleven 

keurig achterin.’

Met een iets zwaardere motor bleek de tweede 240 een 

gouden greep. Arnold: ‘Deze auto is mij zonder ook maar één 

mankement 670.000 kilometer tot de laatste meter trouw 

gebleven. En dat tegen iets meer dan 3 cent per kilometer aan 

onderhoud. Geen wonder dat ik een traantje wegpinkte toen 

ik hem samen met mijn zoon Rutger naar zijn laatste bestem-

ming bracht: de sloop in Dieren. En dat was niet omdat hij ’t 

niet meer deed. Op die laatste rit heb ik de auto in de tweede 

Een passie wil Arnold van Ittersum het niet noemen, maar vooral een keuze op basis van veilig-

heid en degelijkheid. In 1997 kocht hij zijn derde achtereenvolgende Volvo 240. 

Een zilvergrijze station, tweedehands en vier jaar oud. Hij rijdt er nu al zeventien jaar mee. 

versnelling gezet en vervolgens vol gas gegeven. Ik dacht dat 

de cilinders er dan wel uit zouden vliegen. Mooi niet! En toen 

nog maar een keertje bovenop de rem op een stil weggetje. 

Maar de Volvo bleef keurig in het spoor. Deze auto was niet 

kapot te krijgen. Tegen de sloper heb ik gezegd: ‘Doe het pijn-

loos en hou het kort, ik wil er niet bij zijn!‘ Uit voorzorg sloopt 

Arnold nog wel even de nieuwe koplamp uit het karkas van 

deze 240. Misschien dat hij die ooit nog nodig heeft. Op een 

tocht door de Zwitserse Alpen raakte Arnold ooit in een bocht 

een reuzestoer uitziende Japanner met een Belg achter ‘t 

stuur. De bullebak van de Belgische Jap lag in gruizels maar de 

Volvo had alleen een barstje in de koplamp. De nieuwe kop-

lamp ligt sinds de sloop in 1997 nog steeds bij het huisraad op 

zolder en heeft nog geen dienst hoeven doen. 

En ook deze derde 240 houdt het prima vol. De teller is zo’n 

drie jaar geleden weliswaar stil blijven staan op 557.000 

kilometer, maar alles doet het nog prima. ‘Echt waar?’ Arnold 

glimlacht een beetje zuur en zegt dan: ‘Er is een keer een 

scharnierprobleem geweest met de achterklep en dat ge-

beurde natuurlijk vlak voordat we op vakantie zouden gaan. 

De monteur zei dat als hij dat scharnier niet met een las zou 

kunnen vastkrijgen, er een nieuwe in moest die hij helaas niet 

op voorraad had. Maar in dat geval had hij een inventieve op-

Tekst: Henk ten Zijthoff

Foto’s: Wim van Hof

Arnold van Ittersum uit Hummelo:

‘In dertig jaar al anderhalf 

miljoen kilometer gereden 

met een Volvo 240’

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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‘Nog steeds als nieuw. Nooit last van roest gehad en in die bijna 30 jaar rijden misschien drie keer in de wasserette geweest.’

lossing, op de dag van vertrek wilde hij de achterklep wel even 

vastlassen aan de carrosserie!’ Gelukkig kon het euvel zonder 

problemen worden opgelost.  

 

‘Kent een 240 naast de voordelen van veiligheid, degelijkheid en 

betrouwbaarheid ook nadelen?’ Arnold is er laconiek over: ‘Na 

dertig jaar kan ik de 240 ‘lezen’. Ik ken alle geluiden en ik hoor 

het meteen als er iets niet goed werkt en er wat aan gedaan 

moet worden. De ene keer is dat een tik op precies de goede 

plek op het dashboard om een lampje of de snelheidsmeter 

aan te krijgen. Soms ging het tot verwondering van mijn 

vrouw ook weer vanzelf branden. En een andere keer is dat 

een gerichte klap als de originele radio niet goed werkt. Daar 

had ik een klein stalen zaklampje voor klaarliggen in de con-

sole. Even een tik met dat ding op de goede plek tegen de ra-

dio en dan deed-ie het weer. Onlangs zat er een haarscheurtje 

in de printplaat dat ik helaas niet zelf kon repareren. Dus toen 

heb ik uiteindelijk via Marktplaats maar een andere gekocht. 

Een originele Volvo radio voor 15,00 euro en zonder meppen 

hebben we weer prima geluid!’ 

Behalve deze kleine storingen vindt Arnold de wegligging van 

de 240 niet het allersterkste punt van dit type Volvo. ‘Het is een 

zware auto en hij glibbert iets sneller als het glad is. In Neder-

land komt dat niet veel voor, maar als je onder flinke winterse 
omstandigheden de bergen in gaat voor wintersport, dan 
moet je daar rekening mee houden.’ Merkwaardig voor zo’n 
oerdegelijk product. Dat zou je toch niet verwachten bij een 
Zweedse auto. ‘Onlangs haalde ik een aanhanger met mest. Ik 
kreeg de 240 met de volle aanhanger niet uit die gladde mest-
hoop. De boer moest er met een tractor aan te pas komen om 
het materieel eruit te trekken!‘

De populaire Volvo 240 wordt al lang niet meer geproduceerd. 
Ooit zal het voor Arnold dus een zoektocht worden naar een 
net zo duurzame en waardige opvolger.
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Uw adres voor:
-  Zonwering

-  Raamdecoratie

-  Overkappingen

-  Garagedeuren

-  Voordeuren

-  Horren

-  Carports

Kwaliteit • Vakwerk • Service

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.

Nu met webshop:
www.achterhoekzonwering.nl

adres:         Torenallee 8

            6999 DD Hummelo

telefoon:       0314 - 38 93 93

website:        www.zonweringachterhoek.nl
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Acht inwoners over … 
Het WK Voetbal in Brazilië 
Nederland kleurt oranje, op radio en tv volgt de ene na de andere voorbeschouwing en menig 

supporter kijkt er halsreikend naar uit: de openingswedstrijd van het WK op 12 juni en de  dag 

daarop de eerste verrichtingen van het Nederlands elftal. Op vrijdag de 13e nog wel en tegen 

Spanje, door velen getipt als grote kanshebber voor de fi nale op 13 juli.  

Wat zijn de verwachtingen van onze jeugdspelers? We legden ze vier vragen voor.

Samenstelling: Josée Postmaa

Foto’s: Rinus G.M. Rabeling

Ché de Bake (12) uit Hoog-Keppel

Ché speelt als rechtsbuiten in de D1 van HC’03.
Wie wordt volgens jou wereldkampioen?

‘Nederland, omdat niemand ons een kans geeft.’ 
Wie wordt de topscorer?

‘Klaas-Jan Huntelaar.’
Hoe ver komt Nederland?

‘Tot in de fi nale en dan winnen ze.’ 
Wie is jouw favoriete speler van het Nederlands elftal? 
‘Huntelaar, omdat hij, net als ik, voorin speelt.’

Cas Evers (13) uit Voor-Drempt

Cas speelt in de C1 van HC’03, meestal als centrale midden-
velder.
Wie wordt volgens jou wereldkampioen?

‘Spanje, zij hebben nog steeds het meest complete team.’  
Wie wordt de topscorer?

‘Diego da Silva Costa, de aanvaller van het Spaanse team.’
Hoe ver komt Nederland?

‘Ze komen de groepsfase door, maar worden daarna direct 
uitgeschakeld.’
Wie is jouw favoriete speler van het Nederlands elftal? 

‘Arjen Robben is verreweg de beste speler. Hij is snel, heeft 
goede acties, een mooi schot en een goede steekpass.’

Jelle Koenders (11) uit Achter-Drempt

Jelle is mid-mid en soms spits in de D1 van HC’03.   
Wie wordt volgens jou wereldkampioen?

‘Ik denk Brazilië, omdat ik vind dat zij het beste team van de 
wereld hebben.’ 
Wie wordt de topscorer?

‘Neymar da Silva Santos Júnior van Brazilië.’
Hoe ver komt Nederland?

‘Ze komen de poulefase door en daarna niet verder.’ 
Wie is jouw favoriete speler van het Nederlands elftal? 

‘Arjen Robben omdat ik hem een hele goede speler vind en 
omdat hij beslissend is voor het Nederlands elftal.’ 

Jari Meenhuis (12) uit Laag-Keppel 

Jari is centrale middenvelder van de D1 van HC’03.   
Wie wordt volgens jou wereldkampioen?

‘Ik denk Spanje, omdat zij de beste selectie hebben.’ 
Wie wordt de topscorer?

‘Suárez van Uruguay. Hij is in vorm bij Liverpool.’
Hoe ver komt Nederland?

‘Helaas denk ik dat Nederland niet door de voorrondes komt, 
omdat Spanje en Chili sterker zijn.’ 
Wie is jouw favoriete speler van het Nederlands elftal? 
‘Dat is Wesley Sneijder! Hij is van jongs af aan mijn voetbal-
voorbeeld.’   
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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

• installatie

• bouwkundig

• tegelwerk

• kitwerk

• plafonds

• stucwerk

Biermanshof  3 • 6996 AN Drempt

Bel of  mail voor een afspraak
Tel.: 06-39885305
info@harmsentegelwerk.nlwww.harmsentegelwerk.nl

t e g e l w e r k  &  b a d k a m e r b o u w

Ook voor kinderpartijtjes en 
schooluitjes zeer geschikt.

Kinderboerderij Feltsigt

Bekveldseweg 5, Bekveld (gem. Bronckhorst)

tel.  0575 - 462828

email: info@feltsigt.nl, www.feltsigt.nl

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
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Luuk Seegers (13) uit Achter-Drempt

Luuk is keeper van de C2 van HC’03.   
Wie wordt volgens jou wereldkampioen?

‘Ik denk dat Brazilië wereldkampioen wordt. Ze hebben een 
hele goede selectie, onder wie sterspeler Neymar. En ze heb-
ben natuurlijk ook het thuisvoordeel.’
Wie wordt de topscorer?

‘Ik verwacht dat Thomas Müller, de spits van de Duitse ploeg, 
topscorer wordt van het WK 2014. Hij is in vorm en Duitsland 
gaat heel ver komen.’
Hoe ver komt Nederland?

‘Nederland zit in een lastige poule maar toch denk ik dat ze de 
poulefase doorkomen. Ik verwacht dat ze winnen van Austra-
lië en ook van Chili, maar tegen Spanje zal het lastig worden. 
Dus ik denk dat Nederland als tweede eindigt in de poule en 
dan in de kwartfinale wordt uitgeschakeld.’  
Wie is jouw favoriete speler van het Nederlands elftal? 

‘Dat is vleugelspeler Arjen Robben, omdat hij een topspeler 
is van het Nederlands elftal. Hij presteert ook geweldig bij FC 
Bayern München. Daar is hij vaak belangrijk en scoort veel.’

Gloria Langeweg (13) uit Laag-Keppel

Gloria zit sinds het seizoen 2010-2011 in de selectie van De 
Graafschap. Speelt nu meestal als linksback in de C2 en vol-
gend seizoen in de C1.   
Wie wordt volgens jou wereldkampioen?

‘Ik verwacht dat Spanje wereldkampioen wordt. Dat is een 
goede ploeg met ervaren spelers.’ 
Wie wordt de topscorer?

‘Neymar da Silva Santos Júnior, de aanvaller van Brazilië.’
Hoe ver komt Nederland?

‘Nederland gaat er in de eerste poule gelijk uit... Maar ik hoop 
van niet, natuurlijk.’
Wie is jouw favoriete speler van het Nederlands elftal? 

‘Robin van Persie, omdat hij als centrum- of schaduwspits veel 
scoort.’

Roselynn Fokkink (10) uit Achter-Drempt

Ze speelt in de D2 van HC’03. Meestal in een middenpositie en 
dat is ook haar favoriete plek.  Ze kan dan mee naar voren én 
mee naar achteren. Roselynn is weliswaar nog erg jong voor 
de D, maar ze vindt het fantastisch.
Wie wordt volgens jou wereldkampioen?

‘Ik verwacht dat Italië wereldkampioen wordt. Dat gebeurde al 
vier keer eerder.’ 
Wie wordt de topscorer?

‘Mario Balotelli dan natuurlijk!’
Hoe ver komt Nederland?

‘Nederland zal er in de kwartfinale waarschijnlijk uitgaan. 
Helaas spelen ze dan tegen Italië.’
Wie is jouw favoriete speler van het Nederlands elftal? 

‘Huntelaar omdat hij erg goed is, als hij speelt.’

Daan Faassen (13) uit Hummelo

Daan is laatste man van de D2 van HC’03.  Hij geeft rugdek-
king aan zijn medespelers en zorgt dat alles achterin goed 
geregeld is.   
Wie wordt volgens jou wereldkampioen?

‘Ik denk dat Duitsland grote kans maakt op de wereldtitel 
omdat ze goede spelers hebben zoals: Gómez, Lahm, Özil.’ 
Wie wordt de topscorer?

‘Mario Gómez van het Duitse team. Hij heeft een goede 
tactiek om in kleine ruimtes goede acties te maken.’
Hoe ver komt Nederland?

‘Ik denk dat Nederland het met het huidige team niet tot 
de finale gaat schoppen, maar wel ver kan komen.’ 
Wie is jouw favoriete speler van het Nederlands elftal? 

‘Robin van Persie vind ik de beste speler van het elftal, maar 
Klaas-Jan Huntelaar is natuurlijk mijn favoriet.’   
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‘Kennis en ervaring, 

dat is onze kracht’

Klanten van Euronics Radio – TV – Elektra Rutjes 

verzekerd van tevredenheidsgarantie
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advertorial

, 

Met hetzelfde enthousiasme waarmee 22 jaar geleden Radio TV Elektra (RTV) 

Rutjes begon staat John Rutjes in de winkel of op locatie zijn klanten te helpen. 

Gedegen informatie, gebaseerd op uitgebreide kennis en ervaring, service en 

een breed aanbod goede producten zorgen er voor dat klanten in Steenderen 

en ruime omgeving zijn zaak weten te vinden. De winkel is aangesloten bij 

inkooporganisatie Euronics.

Hoe het begon

De ervaring bouwde John op nadat hij in 1992, 

aanvankelijk samen met een collega, de radio en tv-

zaak van Toon Mullink in het buitengebied van Velswijk 

overnam. “Wij waren daar vaak en sprongen bij. Toon 

werd 72 jaar en wilde er mee stoppen,” vertelt John. Toen 

hebben wij besloten om de zaak voort te zetten op een 

andere locatie. Dat werd Steenderen en dat liep meteen 

goed. Een groot deel van de klanten verhuisden mee. 

Nog altijd komen klanten die vroeger bij Mullink kwamen, 

hun aankopen doen in Steenderen. 

Kennis en ervaring

In de loop der jaren is een uitgebreid aanbod opgebouwd. 

“We zorgen er voor dat we een breed assortiment 

hebben, zowel in type als in prijs, zodat je goed kunt 

inspelen op de vraag van de klant”, vult echtgenote 

Hilda aan. “Je merkt dat het voor veel mensen belangrijk 

is om, voordat ze iets kopen, het product te zien, te 

voelen en te willen beleven. Dat kan bij ons! We vertellen 

over onze ervaringen en laten de klant de verschillende 

mogelijkheden binnen diverse prijsklassen zien. Met 

die kennis en ervaring kunnen we de klant gedegen 

adviseren, dat is onze kracht.”

Uitgebreid aanbod

Ruime keus is er in huishoudelijke apparatuur, LCD-

televisies, computerapparatuur incl. accessoires en 

audioapparatuur. Ook voor witgoedapparaten zoals 

apparatuur voor koelen, vriezen, wassen en drogen weet 

de klant de winkel in Steenderen te vinden. “We verkopen 

apparaten waar we achter kunnen staan, dat vinden we 

belangrijk”, zegt John. “We hebben met verschillende 

grote merken een partnerovereenkomst gesloten. 

Hierdoor hebben we altijd de juiste prijs en kunnen we 

optimale service garanderen. Producten van bijvoorbeeld 

Bosch, Siemens, AEG en Miele zijn apparaten waar je vele 

jaren plezier van hebt. We verkopen geen apparaten die 

het na drie jaar opgeven zodat je weer een nieuwe moet 

aanschaffen.”

Verder is RTV Rutjes specialist op het gebied van tv-

ontvangst via de schotel. “Een groot deel van ons 

verzorgingsgebied ligt in het buitengebied, die mensen 

zijn vaak op de satelliet aangewezen. We zijn voor 

satellietontvangst dealer van Canal Digital en UPC-dealer 

voor mensen met een kabelaansluiting. Voor de TV en 

alles wat er bij hoort kun je bij ons terecht.”

Waardering door sponsoring

Voor het verenigingsleven hebben John en Hilda een warm 

hart. Dat laten zij bijvoorbeeld merken met sponsoring. 

RTV Rutjes is kledingsponsor van het tweede damesteam 

van volleybalvereniging WIK. Bij S.V. Basteom is Rutjes 

clubsponsor en ook HC ‘03 wordt gesponsord. In het 

Hessenhuus, het nieuwe clubhuis in Drempt, hangt een groot 

Tv-scherm zodat ook daar grote evenementen gevolgd kunnen 

worden. John zegt het belangrijk te vinden dat verenigingen 

worden gesteund.  “Door deze steun kunnen de verenigingen 

blijven bestaan en kunnen de leden sporten. Daarnaast doen 

wij ons voordeel ermee door naamsbekendheid op te bouwen 

en nieuwe klanten te werven.”

Meer service vindt u nergens!

Bij RTV Rutjes staat service hoog in het vaandel. John: 

“Wij bezorgen op een voor de klant gunstig moment, 

hebben de juiste kennis van zaken, bieden 100% 

tevredenheidsgarantie, volledige zekerheid en werken 

regionaal: vertrouwd en om de hoek.”

Verhuur geluidsapparatuur en videoprojectie

Voor verenigingen, organisaties van evenementen en 

horecazaken is RTV Rutjes van oudsher het adres waar 

ze terecht kunnen voor de huur van geluidsapparatuur. 

Voor bijvoorbeeld het vogelschieten met de kermis, 

sporttoernooien of vergaderingen. 

Wat daarbij is gekomen is de verhuur van apparatuur voor 

videoprojectie. Beamers voor beelden bij besprekingen 

of vergaderingen maar ook voor het bekijken van 

voetbalwedstrijden. Daar zijn ze in Keijenborg blij mee. 

Tijdens de kermis dit jaar moet ook het Nederlands elftal 

aan de bak op het WK voetbal in Brazilië. Daar hoeven ze 

dankzij de apparatuur van Rutjes in de feesttent niets van 

te missen.

Euronics RTV Rutjes

Bronkhorsterweg 4 7221 AC Steenderen

T: 0575 451959

M: 06 20572276

E: info@rtvrutjes.nl

I: www.rtvrutjes.nl
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Tekst: Herman Pelgrom

Foto’s en beeldmateriaal: Herman Pelgrom, 

Rinus Rabeling

Bron gebruikte citaten: L.E. (Lite Engelberts), 

Mietje van der Dussen. Utrecht: Uitgeverij 

G.J.A. Ruys, 1918.

‘Mietje van der Dussen’
Ooit stukgelezen, nu totaal onbekend

De ervaringen van Mietje in Drempt en Keppel en de invulling 
van haar karakter vormen de hoofdmoot van deze roman. Mi-
tje vertoont trekken van beroemde hoofdpersonen in andere 
romans uit deze periode: Eline Vere of Elizabeth Bennet in 
Pride and Prejudice. Tegenslagen in de liefde, verveling, bazige 
familieleden, zelfopoffering, toedekken van onrecht met de 

mantel der liefde: het zijn motieven die je ook hier tegenkomt. 

Toegegeven: Lite Engelberts haalt niet het niveau van Louis 

Couperus of Jane Austen. Dat is geen schande. En al is de 

schrijfster geleidelijk uit de belangstelling geraakt, ‘Mietje van 

der Dussen’ is nog steeds een bijzonder boek. Alleen al voor 

liefhebbers van de regionale geschiedenis van de gemeente 

Bronckhorst, met name Drempt, Hummelo en Keppel, bevat 

In 1918 verscheen de historische roman ‘Mietje van der Dussen’ van de schrijfster L.E. (Lite 

Engelberts), een in haar tijd zeer gewaardeerd en bekend schrijfster. Aangezien de roman 

zich grotendeels afspeelt in Drempt en omgeving is het voor onze regio een bijzonder boek te 

noemen.

het een schat aan gegevens die hen zeker zal aanzetten tot 

verder navlooien van archieven. 

Inhoud van de roman 

Mietje van der Dussen is de hoofdpersoon. Zij is de dochter 

van ‘een groot heer’, de aristocraat Jan Lucas van der Dus-

sen, de schatrijke heer van Groeneveld. Haar moeder, Maria 

Chalon, drukte de faam van haar afkomst enigszins. Zij was 

‘slechts’ de dochter van de muziekmeester van de schouw-

burg. Zij stamde weliswaar uit een goede Franse familie, 

maar was toch niet van aristocratische komaf. 

Als beide ouders van Mietje sterven – te vroeg: eerst de 

moeder, een paar jaar later de vader – laten zij zes kinderen 
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Ulenpas en De Telling 

Het gebied ten westen van de Ulenpas wordt in oude documenten 

beschreven als zeer moerassig. De Hottinger-atlas van Noord- en 

Oost-Nederland (1773-1794) laat zien dat vooral het gebied ten 

westen van de Ulenpas, de Dremptse kant dus, zeer drassig was. 

De naam Ulenpas zelf duidt daar ook al op. ‘Ule’ betekent namelijk 

‘moerassige plek’, terwijl ‘pas’ meestal ‘doorgang’ en soms ‘weide’ 

betekent. De uilen die tegenwoordig her en der het terrein van de 

Ulenpas markeren zijn in naamkundig opzicht nogal misleidend! 

De Telling is al bekend vanaf de15e eeuw. Het gebouw was ca. 14 

m lang en 12 m breed. In de loop der geschiedenis is het bekend 

geworden onder verschillende namen: Telgen, Hof te Tellegen, Tel-

lekes, casteel Den Telling, Tellich, e.d. Het grondwoord daarin (telg 

of telgt) betekent volgens plaatsnaamkundigen: tak, loot of jonge 

eik. In telgt ziet men ook wel een veldnaam: deel van een es of enk.

achter. De wezen worden opgevoed door familie aan de 

Heerengracht in Amsterdam. Gelukkig blijven zij niet on-

bemiddeld achter. 

Het is voorjaar 1794. Mietje, inmiddels 23 jaar, verhuist van 

Amsterdam naar Gelderland. Ze heeft haar oog laten vallen op 

boerderij De Telling in Drempt. In het grote grachtenpand van 

haar ooms was het haar te stil en ze voelde zich er opgesloten. 

Ze wil dicht in de buurt wonen van haar oudste zus Clara, 

26 jaar, die onlangs getrouwd is met de 51-jarige Willem van 

Rouwenoort, Heer van de Ulenpas en weduwnaar zonder 

kinderen. 

Mietje is muzikaal, ze speelt piano en harp. Ze is romantisch 

van aard. Al heel lang heeft ze gedroomd van een eigen wo-

ning buitenaf. En met ‘buiten’ bedoelt ze niet de natuur zoals 

rondom de buitenhuizen aan de Utrechtse Vecht met hun 

aangeharkte paden waar in de tuinen geen sprietje onkruid 

groeit. Die keurige Hollandse buitens vindt zij vreselijk. 

In haar verlangen weg te komen uit het sombere grachten-

pand met de kille hoge kamers droomt ze van de Gelderse 

herfstpracht: ‘Gelderland, waar de eiken en de beuken nu rood 

waren, en de herfstdraden over het eikenhakhout en de struiken 

gespannen hingen en de muggen voor het laatst dansten in de 

zonneschijn met hun abrupte korte bewegingen.’

Al in de zomer van 1793, na een bezoek aan de Ulenpas is 

zij samen met zus Clara en Willem van Rouwenoort naar De 

Telling wezen kijken.  ‘Buiten hing de zoele zomeravondlucht 

onder de zware bomen; het was er warm in vergelijking van de 

Boerderij De Telling, een gemeentelijk monument

De huidige Ulenpas
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hoge en sombere eetkamer en Mietje, ineens weer opgewekter, 

een omslagdoek over haar licht japonnetje, huppelde meer dan 

zij liep naast de anderen voort over de zandweg door het bos, die 

naar De Telling voerde – een twintig minuten gaans – langs een 

stille boerderij waar een hond blafte, toen nog een bosje, en daar 

lag het huis harer dromen, een weinig diep in, met smalle grach-

ten, die het terrein omsloten, waarop het met zijn bijgebouwen 

en tuinen gebouwd was en die het tot een Herengoedje maakten. 

En het lag daar als in een droom, in het wegstervende daglicht, 

zelf oud en versleten, de muren begroeid, het dak vermolmd, de 

zware luiken scheef hangend in de hengsels, en het water in de 

gracht vol kroos, en de randen vol biezen. Mietje staarde ernaar 

met wijde ogen …’ 

De Telling, voormalig bezit van de rooms-katholieke familie 
Van Boekholden, blijkt bij nadere inspectie een wildernis. Mi-
tje kan er niet zonder meer haar intrek nemen. Gelukkig biedt 
haar zwager haar aan een goede arbeider te vinden ‘die je niet 

al te ongeduldig maakt door zijn langzaam werken.’

Wel voegt Van Rouwenoort – in deze roman voortdurend op 
de centen – Mietje bezorgd toe: ‘ t Huis  zal je een buidel vol geld 

kosten’. Hij waarschuwt Mietje dat het verblijf op de Telling ’s 
winters niet aangenaam zal zijn. Mietje besluit daarom voor 
de wintermaanden een huis in Doesburg te kopen. Doesburg 
heeft als voordeel dat het een garnizoensstad is waar ook in 
de winter enig vertier is. Ze koopt er, ‘in de voornaamste straat 

een groot huis met een stal erbij’. Kosten: fl 7000,e , wat Mietje 

‘ongelooflijk goedkoop’ vindt.

Voordat Mietje naar De Telling vertrekt, gaat zij om de ome

geving te leren kennen, een paar maanden bij haar zus op 

de Ulenpas logeren. Haar vallen dan al de grote verschillen 

op tussen de gemoedelijke edelman Van Rouwenoort en de 

De Telling in de huidige tijd

Ruim 50 m verwijderd van het kasteeltje waarvan Mietje van 

der Dussen zo gecharmeerd was, staat nu boerderij De Telling 

(Tellingstraat 3 in AchtereDrempt). De huidige bewoners,  

MarieeAnne en Han Leisink, wonen er met veel plezier. De 

ouders van Han kwamen hier in 1958 wonen en Han heeft 

er praktisch zijn hele jeugd doorgebracht.  In de loop der 

tijd hebben ze veel informatie over de geschiedenis van het 

verdwenen bouwwerk, de personages in de betreffende roman 

en de schrijfster verzameld. Een eerste druk van de roman staat 

uiteraard in hun boekenkast. Aan de hand van het ‘Kadastraal 

Plan naar de toestand op 31 december 1832’ laten de Leisinks 

zien hoe nauwkeurig Lite Engelberts in haar beschrijving 

te werk is gegaan. Het wandelpad tussen de Ulenpas en De 

Telling, het (nu verdwenen) stille boerderijtje en het bosje, 

het valt allemaal exact te traceren.  Als Han de grond bij zijn 

woning omwerkt met de diepwoeler, stoot hij nog altijd op 

de fundamenten van het ‘casteel’. Op de plaatsen waar de 

bodemlagen kleurverschillen laten zien, moet de gracht 

hebben gelegen. 

deftige Hollandse aristocraten. De Hollanders pochen op hun 

geld en verfijnde manieren, de Geldersman gaat juist prat op 

zijn ‘roggebrood met spek’ en wekt liever de indruk dat hij 

geen cent te makken heeft. Overigens heeft ook Van Roue

wenoort, net als andere heren in de Achterhoek, zoals de Van 

Heeckerens van Enghuizen, de Van Pallandts van Keppel en de 

Westerholts van Hackfort, voor de wintermaanden een huis in 

de stad. In zijn geval in de Waterstraat in Zutphen, toentertijd 

de stad van de aristocratie en deftigheid.

De oorlog en de perikelen tussen de patriotten en de Oranjee

klanten vormen in deze roman de spannende achtergrond. 

’t Oude Casteel den Telling of Tellekes (?) nabij Drempt opzijd voren, regts. A° 1789. Potloodtekening uit latere tijd door Antonie Vogelsang (1881-1954).

De Hessencombinatie | juni 2014 67



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. 

68



De winter van 1794/1795 was onbarmhartig. Juist in die 
periode kwamen de aanvallen van de Franse soldaten o.l.v. 
generaal Pichegru. De Van Rouwenoorts met Mietje zaten in 
die winter samengepakt in hun huis in Zutphen. 
‘Zutphen zat propvol! alle hoeken en gaten werden ingenomen 

door de terugtrekkende Engelse en Hannoveraanse troepen, 

die vluchtten voor de naderende Fransen. De toestand was 

ontzettend; over de verlaten Gelderse ijskoude velden, over de 

hardbevrozen rivieren zwierven berooide soldaten rond, vrouwen 

en kinderen, die toenmaals de legers volgden, en stierven aan 

uitputting langs de onherbergzame wegen, waar de ijswind over 

heen gierde.’ 

Huiveringwekkende verhalen doen de ronde: van brute moor-
den, verkrachtingen en plunderingen op eenzame boerderij-
bewoners. Er vallen honderden doden en gewonden. Op een 
kwade dag komt Van Rouwenoort bleek van schrik thuis en 
meldt dat de vooraanstaande Oranjegezinde Heer van Suy-
deras gevangen is genomen. Hij zelf, eveneens Oranjegezind, 
ontspringt de dans.

Ook Mietje keert vanuit Zutphen behouden terug op De Tel-
ling. Maar langzamerhand begint de eenzaamheid aan haar 
te knagen. Ze is inmiddels bijna 33 jaar. Vooral nadat ook een 
jongere zus een goede partij heeft gevonden, groeit in haar 
het verlangen naar een echtgenoot. Aan deze zus schrijft ze 
dat ze het niet langer uithoudt, ook niet in Doesburg, en dat 
zij haar intrek heeft genomen op de Ulenpas: ‘Je m’ennuyais 

extrêmement’ (‘Ik verveelde  me buitengemeen’, h.p.). Net als 
ze denkt dat ze haar leven in eenzaamheid zal moeten slijten, 
doemt voor haar het geluk op in de persoon van de edelman 
Freiherr Carl von Wittenhorst-Sonsfeld uit het land van Kleef. 
Met nauw verholen teleurstelling volgen Willem en Clara de 
amoureuze ontwikkelingen. Ze beschouwen een eventueel 
huwelijk als een streep door hun rekening. Mietje zal nu niet 
meer de verhoopte ‘pottante’ zijn om het ‘fortuin’ van de Ulen-
pas voor het nageslacht te garanderen. 
 
Maar toch…, als Carls echtgenoot vertrekt Mietje naar kasteel 
Aspel bij Kleef, waar een jaar later met gejuich dochtertje 
Frederike wordt verwelkomd.  ‘En De Telling werd gesloten, de 

hekken gesloten, de luiken gesloten, in de paden schoot het on-

kruid op. (…) De Telling wachtte in stille verlatenheid op kopers 

of huurders.’

Over dominees en burgemeesters 

De schrijfster is op haar best in de beschrijving van voorvallen 
zijdelings van de grote verhaallijn. Allerlei terloopse gebeur-
tenissen worden trefzeker beschreven. Je kunt na lezing haast 
niet wachten om precies uit te zoeken wat er in de archieven 
nog van geboekstaafd is. En dat is veel, want Lite Engelberts 
blijft zo dicht mogelijk bij de historische werkelijkheid  door 
uit bestaande archiefstukken van Nederlandse adellijke en 
regentenfamilies te puren.

Een mooi voorbeeld zijn de perikelen rond de doop van het 
eerste kind van Willem en Clara Van Rouwenoort. Het meisje 
werd op 6 januari 1794 geboren. Ze zou als Wilhelmina ge-
doopt worden en de dominee van Keppel, ds. Weijers, zou de 
plechtigheid verrichten. Clara vindt de man echter ‘onaange-
naam en onbruikbaar’ en kiest voor de vriendelijke dominee 

Over de schrijfster

Frauck Juliana Geertruyd Wilhelmina Constantia Engelberts 
(1880-1929), schreef onder de naam Lite Engelberts 
en gebruikte daarbij het pseudoniem L.E. In het begin 
van de 20ste eeuw werden haar boeken, hoofdzakelijk 
historische romans en novellen, stuk gelezen. Nu is haar 
werk vrijwel onbekend en zijn haar boeken alleen nog 
antiquarisch te koop. Ook haar tweelingzus Jo heeft enige 
naam gemaakt als auteur van hetzelfde genre. Beiden zijn 
vooral goed thuis in de geschiedenis van de adel in het 
oosten van het land. Frauck en Jo zijn geboren in Vorden 
in een protestants gezin als dochters van een rechterlijk 
ambtenaar. In 1884 verhuist de familie naar Zutphen waar 
zij haar intrek neemt in een groot 
huis in de Pelikaanstraat. Ze 
krijgen onderwijs van een Franse 
gouvernante. Op hun 12e worden 
zij ondergebracht in een internaat 
in Warnsveld. Het beroep van 
vader brengt met zich mee dat er 
nogal eens verhuisd moet worden: 
Maastricht, Zierikzee, Assen, 
Zwolle. Later vestigen de zussen 
zich in Huis ter Heide. Frauck sterft 
daar al in 1929. Haar zus heeft er 
tot haar dood in 1962 gewoond. 

van Drempt, ds. Eveling. Omdat de Ulenpas kerkelijk onder 
Keppel valt, vraagt Eveling toestemming aan zijn collega in 
Keppel. Dit ‘alleronaangenaamste jongmens’ voelt zich blijk-
baar gepasseerd en tot grote ergernis van de ouders traineert 
hij opzettelijk de gang van zaken. Een prachtige tirade van Van 
Rouwenoort volgt: ‘Wat denkt dat jong, magere, opgeschoten 
domineetje met zijn fletse, gele, bleke gezicht wel, die flemee

rige, benepen persoon die niets ‘hups’ of hartelijks heeft?’

Ook interessant is de beschrijving van de vele bezoekjes aan 

en van de naburige adel. En die van de meer officiële fees-

ten, zoals het feest dat de Van Pallandts van Keppel geven 

wanneer hun oudste zoon – pas 20 jaar! – tot burgemeester 

van ‘Deutichem’ wordt benoemd. Ook de Van Rouwenoorts 

en Mietje zijn uitgenodigd. Tot haar schrik maakt Mietje daar 

o.a. kennis met ‘alle burgemeesters van Deutichem, ‘les uns plus 

maussades que les autres! (‘de een nog chagrijniger dan de an-

der!’, h.p.) Maar het eten was uitstekend en als grote nieuwigheid 

lagen de naamkaartjes bij de borden.’ 

Het huidige kasteel Aspel bij het Duitse Kleef
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Deze week kreeg ik een vragenlijst van professor Ganzeboom 
van de Vrije Universiteit van Amsterdam die een onderzoek 
deed naar burgerschap en nationale identiteit. Dat onderzoek, 
voor de liefhebber, maakt deel uit van het ISSP onderzoek dat 
elk jaar in meer dan 45 landen gehouden wordt. U kunt er 
op het wereldwijde web meer over opzoeken. Gelukkig deed 
professor Ganzeboom geen onderzoek naar de kwaliteit van 
beginnende rockbandjes in het oosten van het land in het 
begin van de jaren 90! Ik besloot mee te doen, omdat ik me als 
student nog goed kan herinneren hoe moeilijk het onderzoek 
doen is als iedereen je enquête bij het oud papier gooit. De 
vragen gingen over wat je je het meest voelt: bewoner van je 
wijk, je provincie, Nederlander, Europeaan of wereldburger. 
Het zette me aan het denken. Wat voel ik me nu eigenlijk het 
meest? In ieder geval wist ik wel wat ik me het minst voel. 
Ik denk dat zich niemand echt een Gelderlander voelt, ik 
ook niet. Wel een Achterhoeker, maar die stond niet bij de 
keuzemogelijkheden. Ik besloot bij verbeterpunten voor de 
vragenlijst profes-
sor Ganzeboom een 
handje te helpen hem 
te laten meten wat 
hij meten wilde en 
meteen mezelf eens 
te testen. Ik voel me 
allereerst eigenlijk 
een Hummeloër. Maar 
ik voel me ook een 
onderdeel van de buurt, de Hummelse Hei. Hoe breng ik dit 
onderscheid nu aan? Dalijk denkt professor Ganzeboom dat 
ik net zo lief op die kale gure vlakte van Het Broek woon, het 
permafrost van Hummelo. Het is misschien vruchtbaarder dan 
onze hei, maar wat heb je aan vruchtbare grond als die bijna 
altijd bevroren is! Makkelijker is het om eerst te noemen wat 
je je niet voelt: geen Bronckhorster (eigenlijk ook geen H&K’er, 
eerlijk gezegd), wel een Achterhoeker, geen Gelderlander, wel 
een Nederlander, geen Beneluxer, verrassend genoeg wel een 
Europeaan om allerlei redenen en toch ook wel een wereld-
burger. 
En hoewel er volgens wetenschappers een kans is van een 
op miljard dat er leven is op buitenaardse planeten, is er dus 
waarschijnlijk geen buitenaards leven. Maar volgens deze 
stelling is er leven op zelfs honderden verschillende planeten 
want er zijn wel honderden miljarden planeten in ons heelal 
ontdekt. 

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
Identiteit

Maar die soulbrothers in andere galactische zonnestelsels 
laten we maar even buiten beschouwing. Als ze al bestaan, ik 
voel me niet verbonden met die ongeïnteresseerde knasterds. 
Nooit laten ze eens iets van zich horen. En ze zitten ook vrij 
ver weg. Nu heb ik wel een snelle motor, maar de lichtjaren in 
kilometers uitschrijven zou deze column alleen maar vullen 
met nullen. Daarnaast vergeet ik steeds dat ik helemaal geen 
motor meer heb, ook dat nog! Maar ik ben er dus trotser op 
een Achterhoeker of een Hummeloër te zijn dan op de rest. 
Net zoals waarschijnlijk een Fries trots is om een Fries te zijn, 
een Volendammer ook trots is op zijn afkomst, een Limbur-
ger of, ik noem maar wat, een Bask. Tja, wat is dat toch met 
die identiteit? Guus Hiddink refereerde me eens aan onze 
Achterhoekse roots en ik geloof dat hij gelijk heeft, want ik 
denk dat het gevoel dat je wel of niet bij een bepaalde regio 
hoort veel te maken heeft met je verbonden voelen met de 
cultuur van die regio. Die cultuur maakt het dat je trots bent 
op de manier waarop je met elkaar omgaat, je tradities, taal 

en typerende dinge-
tjes, zoals een rondje 
geven of dat er gewoon 
niet gevochten wordt 
op een feestje. Maar 
wat die trots precies 
is, is niet makkelijk te 
omschrijven. En waarin 
onderscheidt zich een 
Achterhoeker of een 

Hummeloër bijvoorbeeld van een Sallander of iemand uit een 
ander willekeurig dorp? Het gekke is dat als we hun specifi eke 
eigenheid wetenschappelijk gaan onderzoeken op basis van 
dat unieke gevoel van de inwoners, er waarschijnlijk dezelfde 
criteria uitkomen! Terwijl we zelf vinden dat we ons verbonden 
voelen juist doordat we uniek zijn. Dus daar hebben we niets 
aan. Snapt u het nog? Met de Zwarte Cross hadden we een 
keer een bord op de IJsselbrug van Doesburg geplaatst met 
de tekst: ‘Welkom Thuus!’ Veel Achterhoekers herkennen dit 
gevoel denk ik wel. Land ik op Schiphol, dan ben ik blij dat ik 
weer in ’t land ben, maar voel ik niks bijzonders qua identiteit. 
Rij ik weer de brug bij Doesburg over, dan voel ik me weer 
thuis. Zo kan dat bij iedereen anders zijn. Wat voelt u zich het 
meest? Maak ook maar eens een identiteitslijstje. Ik ben er 
dankzij de verkeerde vraagstelling van professor Ganzeboom 
nu eindelijk achter wat mijn identiteit is. Wat u ook bent, fi jne 
dag nog!

Foto: Wim van Hof
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Aloys Seegers (49) is eigenaar van Alfun Events & Catering. De 

Dremptenaar bezoekt alle thuiswedstrijden van De Graafe

schap en doet dat nu zeven jaar. Door zijn business kwam 

hij in contact met De Graafschap, waarna de vonk oversloeg. 

‘Ik werd gevraagd om slurven langs het veld te zetten. Dat 

zijn die blauwwitte dingen die bij een goal omhoog gaan en 

wuiven. In ruil voor het plaatsen van deze slurven, kreeg ik een 

businessclubkaart. En dan zit je vervolgens elke thuiswedstrijd 

op de tribune naar het voetbal te kijken.’ 

Een spel dat zich op dat moment afspeelt in de eredivisie, 

tegen clubs als FC Twente, Vitesse, Ajax en Feyenoord. De 

Graafschap handhaaft zich twee keer in de eredivisie met het 

nodige kunste en vliegwerk, waarna het in 2010 terug moet 

naar de Jupiler League. Daarin wordt het direct kampioen en 

speelt het weer twee jaar in de hoogste profklasse van Nedere

land. Daarna gaat het gruwelijk mis. De Graafschap degradeert 

Het rommelt al jaren bij De Graafschap en dat doet pijn in de Achterhoek. De kwakkelende profclub 

uit Doetinchem zorgt ook in Drempt, Hummelo en Keppel regelmatig voor het gesprek van de dag. 

Na enig speurwerk vonden we in Aloys Seegers een trouwe De Graafschap-volger die zijn mening 

wil geven over hoe het nu verder moet met de Superboeren. 

‘Je vraagt je op de tribune 
af of er nog iemand naast 
je komt zitten’

Tekst: Richard Kok

Foto’s: Harold Pelgrom

De Graafschapesupporter Aloys Seegers 

hoopt op betere tijden

en speelt twee seizoen een anonieme rol als middenmoter. 

Het is de tijd van veel gedoe. Prestaties vallen tegen, supe

porters morren, sponsors lopen e mede door de economische 

crisis e weg en bestuurlijk lijkt het in sommige gevallen op 

een bananenrepubliek. De Graafschap ligt op z’n gat, maar 

Seegers blijft komen. ‘Het is toch je club geworden. Het is er 

altijd gezellig en je bent er even lekker uit. Als zelfstandig 

ondernemer maak ik veel uren en zo’n avondje voetbal is dan 

een welkome afwisseling’, aldus Seegers, die in tegenstelling 

tot enkele andere supporters uit ons verspreidingsgebied wel 

zijn mening wil geven over de situatie bij De Graafschap.

Guus

Op het moment waarop we Seegers spreken, speelt De 

Graafschap de playeoffs voor een plaatsje in de eredivisie. Er 

is geloof en optimisme, eigenschappen van een doorgewine
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terde voetbalsupporter. Een ogenschijnlijk matig seizoen met 
opvallende bestuurlijke capriolen lijkt als sneeuw voor de 
zon te zijn verdwenen. Want het komt allemaal goed met De 
Graafschap, stelt Seegers. ‘Als ze deze weg doortrekken, dan 
komt het goed. Er wordt beter gevoetbald. Vorig jaar ging ik 
vaak meteen na de wedstrijd naar huis. De eerste zes jaar had 
ik dat nooit. Als supporter van De Graafschap wil je gewoon 
een leuke wedstrijd zien. Het resultaat is dan niet eens zo 
belangrijk.’
Om een leuke wedstrijd te zien, heb je goed spelersmateri-
aal nodig. Niet van die dure, kwaliteitsarme spelers die er de 
laatste jaren te veel zijn geweest. En daar is volgens Seegers 
één man verantwoordelijk voor. ‘Leen Looyen was technisch 
directeur én spelersmakelaar. Dat kan natuurlijk niet. Er kwa-
men spelers door hem binnen waar hij aan verdiend heeft. 
Dat waren niet alleen heel dure spelers, maar ook spelers die 
kwalitatief tekort schoten. Het is goed dat Looyen niet meer 
voor De Graafschap werkt.’
Een andere bestuurlijke kop-van-jut het afgelopen seizoen, 
Henk Bloemers, mag volgens Seegers blijven. ‘Bloemers is 
weer terug in een commerciële functie. Dat kan hij goed en 
daar hoort hij thuis.’
En dan is er nog de eeuwige roep om Guus Hiddink. De steen-
rijke toptrainer zou als adviseur een rol moeten spelen bij de 
wederopbouw van De Graafschap, vinden velen. Seegers niet. 
Volgens Seegers is het zinloos om altijd maar weer om Guus te 
roepen wanneer het minder gaat. ‘Guus gaat niets doen voor 
De Graafschap. De kans op afbreuk is te groot voor hem. Je 
moet een oud-speler van De Graafschap hebben die een ma-
nagementopleiding heeft gedaan. Die moet je in de directie 
zetten. Maar Guus gaat het, ondanks zijn kennis en krachtige 
netwerk, toch niet doen.’

Trainerskerkhof

De beleving van een voetbalwedstrijd moet voor Seegers 
optimaal zijn. Niet eindeloos en risicoloos de bal rondspelen, 
maar gericht op zoek gaan naar het maken van doelpunten. 
Daar moet het volgens Seegers om gaan. ‘Een wedstrijd moet 
leuk zijn. Wie erin staat is niet belangrijk. Als er maar actie en 
beleving is. De voetbalbeleving was in het begin toen ik bij 

De Graafschap kwam helemaal top. Toen we nog in de ere-

divisie speelden moest je ruzie maken voor een stoeltje op de 
tribune. Maar die tijd is niet meer. Nu vraag je je af of er nog 
iemand naast je komt zitten.’
Seegers denkt dat De Graafschap het dieptepunt heeft gehad 
en dat de weg naar boven weer is ingeslagen. De resultaten 
zijn bemoedigend, ondanks het vertrek van de topscorers 

Anco Jansen (naar Roda JC) en Piotr Parzyszek (naar Charlton 
Athletic in Groot-Brittannië) halverwege het seizoen. En het 
lijkt zowaar alweer een paar maanden rustig in de directie-
kamer op De Vijverberg. ‘Als ze deze weg doortrekken, dan 
komt het goed. Er wordt beter gevoetbald. Er staan voldoende 
spelers uit de regio in het team, dus dat hoeft geen aandachts-
punt meer te zijn. Het wordt steeds meer een herkenbaar 
team. Ik hoop dat de supporters en sponsors hierdoor weer 
terugkomen’, aldus Seegers.
De Graafschap lijkt de laatste jaren een waar trainerskerkhof. 
Met als dieptepunt de soap rondom trainer Jimmy Calder-
wood waarmee het nieuwe
kalenderjaar begon. Na het gedwongen vertrek van Pieter 
Huistra werd half januari Calderwood aangesteld als interim-
coach. De Schotse trainer stapte al na 29 dagen op. Na dit 
trainersdieptepunt riepen de supporters om de komst van 
Hans Kraay jr. als nieuwe trainer van de Superboeren. See-
gers doet daar niet aan mee. ‘Een naam zoeken omdat hij 
bekend is, is niets. Belangrijker is om een goede directeur 
voor lange termijn neer te zetten in plaats van een goede 
trainer voor lange termijn. Je moet bovenaan beginnen. Kijk 
naar FC Twente. Daar is Joop Munsterman al jaren de baas en 
dat werpt zijn vruchten af. Volgens mij heeft De Graafschap 
nu een aardige Raad van Commissarissen met daarin onder 
andere een supporter van de harde kern, Sjoerd Weikamp. De 
Graafschap moet kiezen voor een platte organisatie, want zo 
sta je dicht bij het volk.’

Begroting omhoog

Seegers ziet weer mooie tijden aankomen op De Vijverberg, 
het huidige stadion dat volgens hem geen plaats hoeft te 
maken voor een nieuw stadion. ‘Daar is toch geen geld voor. 
De Graafschap moet snel weer naar de eredivisie. Daar hoort 
ze thuis. Dan zit het stadion weer vol en is er beleving op het 
veld en in de Achterhoek. Hier kan dat, als de voetballers maar 
gas geven. Als ze dan verliezen maakt het niet uit. Waarom 
zo veel terugspelen op de keeper? Ze moeten lef tonen en 
vertrouwen hebben. De speelstijl zorgt voor beleving op de 
tribunes. Dan komen supporters en sponsors weer terug en 
kan De Graafschap doorgroeien naar een vaste eredivisieclub. 
Dan ben je wel 3 tot 5 jaar verder, want je moet qua begroting 
flink omhoog, naar zo’n 15 tot 20 miljoen euro per seizoen. In 

de eredivisie neem ik ook sneller zakenrelaties mee naar De 

Graafschap. Een klant meenemen naar een potje tegen Almere 

City is niet leuk. Ze willen naar Twente, Vitesse of Ajax. En ik 

ook.’
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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
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Tekst: Josée Postmaa

Beeldmateriaal: Rik Bloemendaal, Irene Witmajer, Mike Honders

VARIA

Géén 23e editie van Pontificaal Party, wél 
Pontificaal 2.0 op 14 juni a.s. 
Even leek het erop dat het na 22 edities gedaan was met de 
Pontificaal Party in Hummelo. De organisatoren van het eerste 
uur voelden zich te oud worden. Dat krijg je, als je je al meer 
dan de helft van je eigen leeftijd voor dit festijn hebt ingezet. 
Ooit begon de Pontificaal Party als een uit de hand gelopen 
verjaarsfeestje. Om precies te zijn dus 23 jaar geleden. In die 
tijd was er elk weekend wel ergens een tentfeest. Een groep 
Hummelse jongeren vond dat ze dan zelf ook maar eens iets 
moesten organiseren. De eerste jaren gaven ze feest in een 
grote aardappelschuur, maar uit veiligheidsoverwegingen 
was dat na het drama in Volendam niet meer toegestaan. De 
tent deed zijn intrede en het werd allemaal wat professioneler. 
Maar de bijzondere opzet bleef gehandhaafd: voor dit feest 
moest je worden uitgenodigd. Behoorde je tot die gelukkigen 
– of je nou net 16 jaar was of 70-plusser – dan was je verzekerd 
van een top-avond. Met goede muziek en een prima en onge-
dwongen sfeer. Een bezoekersaantal van rond de vijftienhon-
derd was geen uitzondering. Met een vrije gift werd het feest 
bekostigd.

Aanvankelijk leek het dus op een slotakkoord. Goed om nu te 
horen dat een nieuwe groep jongeren – in leeftijd variërend 
van 25 tot 29 jaar – het aandurft het stokje over te nemen. 
Hun namen: Gerrit Jan Lans, Nick Bijloo, Victor Ebbers, Marc 
Levers, Sietse Witteveen, Jurgen Klein Bleumink, Bouke Vie-
berink en Henri Jolink.
Ze beginnen in principe opnieuw, vandaar de nieuwe naam 
Pontificaal 2.0. Sinds begin mei zijn de uitnodigingen in om-
loop. Er wordt nog altijd gewerkt met een vrije gift, waarna 
de rest van de avond ‘vrij’ is. De befaamde melkbus bij de 
ingang is om die reden gehandhaafd. Voor de goede orde: de 
minimum leeftijd om binnen te mogen is 16 jaar. En wat alco-
hol betreft is de afspraak: NIX onder de 18, ook op Pontificaal.  
De Achterhoekse formatie Crystal Dream, coverband, rock en 
U2 Tribute, staat dit jaar op het podium. Pontificaal 2.0 start 
om 20.30 uur, rond 01.30 uur gaat de tapkraan dicht. De tent 
staat dit jaar aan de Torenallee 1.
Info: pontificaal2.0@outlook.com of zie: www.facebook.com/
pontificaal.

Het Toeristisch Informatie Punt DHK weet veel te 
bewerkstelligen 
Met wat we toeristisch en cultureel gezien te bieden hebben, 
weet ons gebied zich de laatste jaren flink op de kaart te zet-
ten. De AchterOmmetjes, het handzame en fraai uitgevoerde 
boekje waarin alle toeristische informatie is gebundeld, gaat 
via beurzen het hele land door en blijkt een prima ambas-
sadeursrol te vervullen. Uit reacties blijkt dat deze vorm van 
informatieverstrekking een positief effect heeft op het daad-

werkelijk bezoeken van onze streek. Ook jaarlijkse evenemen-

ten als Kunstwandelroute, Kunst10daagse, de rommelmarkt 

van HC’03 op Hemelvaartsdag, Keppelrun, Vive la France, 

Mañana Mañana, Shakespearedrama bij kasteel Keppel en 

ga zo maar door trekken grote aantallen trouwe én nieuwe 

bezoekers. 

Het Toeristisch Informatie Punt Drempt Hummelo en Keppel 

(TIPDHK) – na de verzelfstandiging de nieuwe naam voor 

het platform gevormd door onze (toeristische) ondernemers 

– vervult hierin een krachten bundelende en stimulerende 

rol. De enthousiaste, actieve leden, en daarbij moet zeker de 

naam van Henny Dokter genoemd worden, weten steeds 

nieuwe initiatieven te ontwikkelen. TIPDHK vervult daarmee 

duidelijk een voortrekkersrol en wordt voor platforms in de 

regio nogal eens als voorbeeld gezien (en gebruikt). 

De vakantietijd breekt aan. Alle reden om u te attenderen op 

wat TIPDHK in het afgelopen jaar heeft weten te realiseren:

- de vernieuwde uitgave van AchterOmmetjes 

- de website www.achterommetjes.nl  

-  de fietsknooppuntenroute die niet langer óm de kernen van 
Drempt, Hummelo en Keppel heen gaat, maar de dorpen nu 
aandoet. 

-  uitgave van de brochure 
Rondje tuinen & natuur, 
vooruitlopend op de 
Open Tuinweekenden in 
juni en augustus.

-  ontwikkeling van een re-
gionale culturele route, 
compleet met QR-codes 
en informatieve filmpjes.

Laat de bezoekers van 
elders maar komen! En 
ontdek ook zelf weer wat 
een voorrecht het is om 
hier te wonen.

fietsen, lopen, kunst kijken, genieten, eten en slapen

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

kijk eens achter de coulissen van dit stukje AchterHoek

AchterOmmetjesAchterOmmetjes

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

Party boot

Marktweg 3 6883 JL Velp Tel. 026 36 12 800 www.gerritsengrafmonumenten.nl

v a n  b e g i n  t o t  h e t  e i n d e

Gespecialiseerd in 

- glas/natuursteen/rvs

- urnen (voor thuis of begraafplaats)

- restauratie en onderhoud

Gerritsen

Grafmonumenten
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Kermisviering 2014

Gaat ook Drempt meer straten versieren?
Volksfeest, oogstfeest, dorpsfeest, kermis. Diverse namen 
voor een feest vol tradities dat we aan het eind van de zomer 
achtereenvolgens in Keppel, Hummelo en Drempt jaarlijks 
uitgebreid vieren. Het zijn dagen waarnaar wordt uitgeke-
ken. Vol plezier en gezelligheid, en het geeft en onderstreept 
gevoelens van verbondenheid. Voor veel oud-inwoners is het 
vaak een reden ervoor terug te komen en oude banden aan te 
halen. 
Onderling zijn er accentverschillen tussen Keppel, Hummelo 
en Drempt, maar de optocht, versierde straten, bieleman-
nen, muziek,  volksspelen, kinderactiviteiten, elkaar treffen 

in de feesttent, dansen en drinken, staan bij alle drie op het 

programma. Het is mooi dat we ook in een veranderende 

tijd deze oude kermistradities in ere houden en er met elkaar 

zuinig op zijn.   

Gedurende de kermisdagen verandert het straatbeeld in de 

dorpen. Met name langs de route van de optocht verschijnen 

kleurige vlaggenlijnen. Daarnaast is door de jaren heen in 

veel straten van Keppel en Hummelo eigen straatversiering 

gemeengoed geworden. Op zich is het een ommetje waard 

om te zien hoe bijvoorbeeld een straatnaam als thema is uit-

gewerkt en hoe een straat door die uniformiteit een eigen, on-

derscheidend aanblik krijgt. Ook de bewoners van De Kleine 

Dreef in Voor-Drempt – en dat is minder bekend – hebben al 

jaren geleden eigen straatversiering gerealiseerd. 

Het kermiscomité van Drempt heeft vorig jaar gemerkt wat 

een feestelijke en positieve uitstraling het heeft als in meer 

straten extra aandacht wordt gegeven aan de straatversiering. 

Als voorbeeld noemt ze Achter-Drempt. Een aantal produc-

tieve, gezellige zaterdagmiddagen leverden zowel in de 

Kruysakker als het Strengsche Veld een mooie, stijlvolle, eigen 

aankleding op. De toeschouwers en de deelnemers van de 

optocht werden erdoor verrast tijdens de rondgang door het 

dorp en het aanblik oogstte dan ook veel waardering. 

Nu is al zeker dat bewoners van de Molenweg en de Zomer-

weg dit initiatief overnemen. Het kermiscomité juicht dit doe 

en hoopt dat het voor meer straten en buurten in Voor-

Drempt en Achter-Drempt een aansporing is om ook aan de 

slag te gaan. De Dremptse kermis krijgt er niet alleen meer 

uitstraling door, ook de onderlinge betrokkenheid zal er zeker 

door worden versterkt. 

Voor vragen, suggesties, steun, etc. kunt u terecht bij leden 

van de kermiscomité. Zie: www.dremptsekermis.nl.
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UITNODIGING 
PLAFONDSHOW

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting • Wanden

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

blijven staan.

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

op maat gemaakt.

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting • Wanden

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

blijven staan.

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

op maat gemaakt.

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

www.detimmerije.nl

 

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting • Wanden

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

blijven staan.

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

op maat gemaakt.

Bezoek vrijdag 6 (09.00 tot 21.00 uur)
en zaterdag 7 juni

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

Gezien bij:

 

Ze zijn er weer!!!  
 

Vanaf donderdag 12 juni kunt u weer voor een heerlijke vers schoongemaakte 

Hollandse Nieuwe bij ons terecht.
 

En natuurlijk zijn wij ook dit jaar met de kermis in Doesburg weer van de partij met 

overheerlijke ambachtelijk gerookte paling van klein tot groot.

Fieret Visspeciaalzaak 

Bergstraat 29 

6981 DA Doesburg

tel: 0313-472592
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Activiteitenkalender Drempt, 
Hummelo en Keppel t/m december 2014

Aanvullingen en wijzigingen kunnen worden doorgegeven via het e-mailadres watisertedoenindhk@gmail.com.
Voor het septembernummer van De Hessencombinatie kan dit tot uiterlijk 1 augustus 2014

juni 2014

wo 4: • Fancy Fair obs De Woordhof, Hummelo, vanaf 17.30 uur 

do 5: •  Fietstocht voor 50-plussers, afstand 25-30 km. Start vanaf 

Burg. van Panhuysbrink Hoog-Keppel, 14.00 uur

za 7: •  Jubileumviering Vrouwen van Nu afd. Hummelo, Keppel en 

Drempt, met o.m. optreden van Gery Groot Zwaaftink en 

Mees, De Gouden Karper, 13.30-20.00 uur

za 7 en zo 8:
 •  Opentuinenweekend in Drempt, Hummelo, Keppel en 

omgeving, 11.00-17.00 uur

zo 8: •  Rijvereniging Hummelo, onderlinge wedstrijden dressuur 

en springen, Hippisch Centrum Groot Zande, 12.00-17.00 

uur, gevolgd door feestavond

 •  7e editie van hardloopevenement Keppelrun in Hoog-

Keppel, vanaf 10.30 uur

 •  Open dag IJsboerderij ‘de Steenoven’, Broekstraat 2 in 

Hummelo,  11.00-17.00 uur 

 •  Golfclinic Keppelse Golfclub voor belangstellenden, ingang 

Burg. Vrijlandweg 35, Hoog-Keppel, 14.00-15.00 uur

ma 9: •  Laatste dag Kunstwandelroute 2014, landgoed Enghuizen, 

Hummelo

vr 13: •  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, 

Oldenkeppel en Hummelo, dorpshuis De Ruimte te 

Hummelo, 10.00-12.00 uur

za 14: •  Discozwemmen in het Hessenbad, Hoog-Keppel, 19.00-

22.00 uur

 •   Pontifi caal Party, Torenallee 1 in Hummelo, 20.30-01.30 uur

 •  Quick quick slow, dansavond in De Gouden Karper, 

Hummelo, vanaf 20.30 uur

zo 15:  •  KeppelCultuur, Vaderdagwandeling met picknick, 

vertrek 11.30 uur vanaf de dorpskerk Hoog-Keppel 

zo 22: •  Freedance, stijldansavond voor dansparen, Kulturhus Voor-

Drempt, 20.00 uur

di 24 •  Sportdag groepen 5 t/m 8 van de basisscholen DHK in en 

rond sportaccommodaties Hoog-Keppel  

 •  Laatste aspergedag bij aspergeboerderij De Stokhoven, 

Rijksweg 37, Voor-Drempt, 9.00-18.00 uur

do 26: •  Beat, Bubbles & Bites bij Het Wapen van Heeckeren, 

Hummelo, 17.00-21.00 uur

za 28: •  Haringparty met zeemanskoor uit Doesburg, terras Bistro 

Zwarte Schaar, vanaf 19.00 uur

za 28 en zo 29:
 •  Demonstratie bronsgieten door Carel Lanters, galerie 

Espace Enny, Laag-Keppel

  
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 uur

za 5: •  Open dag Sint Joriskerk Voor-Drempt, 11.00-16.00 uur

zo 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
 •  Concert barokensemble zeveN-Draads, rond thema De 

Spaanse tijd, dorpskerk Hoog-Keppel,15.30 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 uur

 •  Tour d’Hummelo, toertocht van 40 km in het kader van Vive 

la France, start Dorpsstraat/Van Heeckerenweg, 19.15 uur 

za 12: •  Kunstmarkt en brocantemarkt in het kader van Vive la France 

in het centrum van Hummelo, 11.00-20.00 uur

 •   Open dag Sint Joriskerk Voor-Drempt, 11.00-16.00 uur

 •  Discozwemmen in het Hessenbad, Hoog-Keppel, 19.00-

22.00 uur

 •  Franse openluchtfi lm op de parkeerplaats De Gouden 

Karper, 22.00 uur 

zo 13: •  Kunst- en brocantemarkt in het kader van Vive la France in 

het centrum van Hummelo, 11.00-17.00 uur

 •  Golfclinic Keppelse Golfclub voor belangstellenden, ingang 

Burg. Vrijlandweg 35, Hoog-Keppel, 14.00-15.00 uur

 •  Uitslag schilderwedstrijd met expositie in het kader van Vive 

la France, dorpskerk Hummelo, 16.00 uur 

wo 16: •  Rondleiding met wijnproeverij, ‘t Heekenbroek, Achter-

Drempt, 15.00-17.00 uur

za 19: • Open dag Sint Joriskerk Voor-Drempt, 11.00-16.00 uur

 •  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 uur

zo 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: •  Open dag Sint Joriskerk Voor-Drempt, 11.00-16.00 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

za 2:  •  Open dag Sint Joriskerk Voor-Drempt, 11.00-16.00 uur

zo 3: •  Wijntafel bij Het Wapen van Heeckeren, Hummelo, 15.00 uur

wo 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 uur

vr 8: •  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, 

Oldenkeppel en Hummelo, Kerkhuis Hoog-Keppel, 10.00-

12.00 uur

 •  Zomerbarbecue in de tuin van Stichting Welzijn Hoog-

Keppel, 17.30-20.00 uur

za 9: •   Open dag Sint Joriskerk Voor-Drempt, 11.00-16.00 uur

 •  Discozwemmen in het Hessenbad, Hoog-Keppel, 19.00-

22.00 uur

zo 10: •  Golfclinic Keppelse Golfclub voor belangstellenden, ingang 

Burg. Vrijlandweg 35, Hoog-Keppel, 14.00-15.00 uur

Samenstelling:  Josée Postmaa
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Eindelijk een televisie 
met stijl: de uwe.

Loewe Connect ID. Combineer 12 kleuren, 3 schermgroot-

tes en meer dan 10 opstellingsvarianten tot uw unieke stuk. 

De Loewe Connect ID is verkrijgbaar van 40 inch (101 cm) tot 

55 inch (140 cm). Altijd perfect uitgerust met briljant beeld 

(Full HD 200 Hz-technologie), indrukwekkend geluid door de 

ingebouwde soundbar (2 x 40 watt) en  handige Smart-

TV-functies (Uitzending Gemist, Videoland, Facebook, etc.) 

die toegang hebben  tot het internet en uw thuisnetwerk. 

Meer weten? www.loewe.tv

My Perfect Entertainment: Ervaar de nieuwe Loewe 

Connect ID. Entertainment van de bovenste plank met een 

aantrekkelijk design. Nu beschikbaar in trendkleur Raspberry.

Veredeld door

In deze ruimte kunt u uw dealerlogo plaatsen. Uw logo dient in zwart/wit te zijn, mag niet groter zijn 

dan het Loewe-logo en dient binnen de stippellijntjes geplaatst te worden. De stippellijntjes mogen 

echter niet mee afgedrukt worden: u moet ze verwijderen. Als u met meerdere Loewe-vakhandelaars 

adverteert, mogen geen logo‘s gebruikt worden én moet eenzelfde lettertype gehanteerd worden.

ELIESEN

Nieuwstad 45, 7201 NL Zutphen. Tel. 0575-543202

Voor al uw landbouw-,  
tuin- en parkmachines 

Wij verkopen tevens ASPEN benzine  

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

Wij zijn uw 

HUSQVARNA-

dealer 

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

huid- en voetverzorgingsinstituut

email info@wildegeest.nl

www.wildegeest.nl
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Activiteitenkalender vervolg

wo 13: •  Rondleiding met wijnproeverij, ‘t Heekenbroek, Achter-

Drempt, 15.00-17.00 uur

za 16: •  Open dag Sint Joriskerk Voor-Drempt, 11.00-16.00 uur

 •  Concours Rijvereniging Hummelo, met dressuur en springen 

voor paarden, Van Heeckerenweg, 9.00-17.00 uur

zo 17: •  Concours Rijvereniging Hummelo, met dressuur en springen 

voor pony’s, Van Heeckerenweg, 9.00-17.00 uur

wo 20: •  Rondleiding met wijnproeverij, ‘t Heekenbroek, Achter-

Drempt, 15.00-17.00 uur

za 23: •  Open dag Sint Joriskerk Voor-Drempt, 11.00-16.00 uur

zo 24: • 14de Keppeltoertocht voor oldtimer tractoren, vertrek vanaf 

de   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 Hummelo

za 30: •  Open dag Sint Joriskerk Voor-Drempt, 11.00-16.00 uur

 •  Rondgang van de Kleine Schutterij in Eldrik en Keppel

za 30 en zo 31: 
 •  Opentuinenweekend in Drempt, Hummelo, Keppel en 

omgeving, 11.00-17.00 uur

zo 31: •  Volksfeest Keppel en Eldrik, oriënteringsrit per fi ets vanaf de 

Hessenhal, 13.00 uur

september 2014

do 4: •  Fietstocht voor 50-plussers, afstand 25-30 km. Start vanaf 

Burg. van Panhuysbrink Hoog-Keppel, 14.00 uur

do 4 t/m za 6: 
 •  Volksfeest Keppel en Eldrik

za 6: •  Quick quick slow, dansavond in De Gouden Karper, Hummelo, 

vanaf 20.30 uur

za 6 op zo 7:
 •  Jongerenactie Nacht Zonder Dak

zo 7: •  Openluchtuitvoering van Shakespeare’s ‘Macbeth’ door de 

Britse theatergroep Illyria, park kasteel Keppel, aanvang 14.00 

uur, park open 12.00 uur

 •  Wijntafel bij Het Wapen van Heeckeren, Hummelo, 15.00 uur

zo 7 t/m wo 10: 
 •  Volksfeest Hummelo

wo 10: •  IVN-kinderactiviteit ‘Water(be)leven’. Start parkeerplaats t/o 

De Hoop, Hummeloseweg 85, 14.00 uur 

 •  Rondleiding met wijnproeverij, ‘t Heekenbroek, Achter-

Drempt, 15.00-17.00 uur

do 11: •  Bridgeclub De Harten Koning, De Gouden Karper, Hummelo, 

19.30 uur
vr 12: •  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel 

   en Hummelo, dorpshuis De Ruimte te Hummelo, 

   10.00-12.00 uur

za 13: •  Seizoensafsluiting openluchtzwembad Hessenbad

za 13 en zo 14:
 •  Open Monumentendagen met als thema Reizen

zo 14: •  Zwemmen voor baas en hond, openluchtzwembad 

Hessenbad Hoog-Keppel 

 •  Golfclinic Keppelse Golfclub voor belangstellenden, ingang 

Burg. Vrijlandweg 35, Hoog-Keppel, 14.00-15.00 uur

zo 14 en ma 15: 

 • Dremptse Kermis

do 18: •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, De Gouden Karper, 

vanaf 9.00 uur

 •  Bijeenkomst Dameskrans Hummelo, dorpshuis De Ruimte, 

14.00 tot 16.00 uur 

 •  Vrouwen van Nu, lezing over Het eetbare erf, De Gouden 

Karper, 19.45 uur

za 20 en zo 21:

 •  ‘Sterke Bollendagen’ op De Warande met verkoop van 

stinzenplanten en verwilderingsbollen, 11.00-17.00 uur

zo 21: •  Open dag met wijn en kunstmarkt, ‘t Heekenbroek, Achter-

Drempt, 11.00-17.00 uur

 •  Open dag Keppelse Golfclub, ingang Burg. Vrijlandweg 35, 

Hoog-Keppel, 13.00-16.30 uur

 •  Freedance, stijldansavond voor dansparen, Kulturhus Voor-

Drempt, 20.00 uur

do 25: •  Beat, Bubbles & Bites bij Het Wapen van Heeckeren, 

Hummelo, 17.00-21.00 uur

 •  Bridgeclub De Harten Koning, De Gouden Karper, Hummelo, 

19.30 uur
za 27 en zo 28:
 •  Tentoonstelling ‘50 jaar wandtapijten in Drempt’, Sint 

Joriskerk in Voor-Drempt, 11.00-16.00 uur

zo 28: •  Hummelse Markt op de parkeerplaats hoek Dorpsstraat/Van 

Heeckerenweg, 10.00-16.00 uur

oktober 2014

do 2: •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, De Gouden Karper, 

vanaf 9.00 uur

zo 5: •  Startzondag Prot. Gem. Drempt en Oldenkeppel. dienst van 

poëzie en muziek met HansBouma.Thema:Bewogen door 

een woord, aanvang 10.00 uur

 •  Wijntafel bij Het Wapen van Heeckeren, Hummelo, 15.00 uur

 •  Freedance, stijldansavond voor dansparen, Kulturhus Voor-

Drempt, 20.00 uur

di 7: •  KeppelCultuur, lezing De geschiedenis van de dorpskerk, 

aansluitend fi lmbeelden Hoog-Keppel van vroeger, 

dorpskerk, 19.30 -22.00 uur

wo 8: •  Vrouwen van Nu, lezing over Weer en Klimaat door Reinier 

van den Berg, De Gouden Karper, 19.45 uur

do 9: •  Bridgeclub De Harten Koning, De Gouden Karper, Hummelo, 

19.30 uur
vr 10: •  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, 

Oldenkeppel en Hummelo, pastoriezaal Voor-Drempt, 10.00-

12.00 uur

za 11: •  Plantenruilbeurs, Kerkstraat 3 in Voor-Drempt, 

   12.00-15.00 uur

 •  Quick quick slow, dansavond in De Gouden Karper, 

Hummelo, vanaf 20.30 uur

zo 12: •  Golfclinic Keppelse Golfclub voor belangstellenden, ingang 

Burg. Vrijlandweg 35, Hoog-Keppel, 14.00-15.00 uur

do 16: •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, De Gouden Karper, 

vanaf 9.00 uur

 •  Bijeenkomst Dameskrans Hummelo, dorpshuis De Ruimte, 

14.00 tot 16.00 uur

zo 19: •  Freedance, stijldansavond voor dansparen, Kulturhus Voor-

Drempt, 20.00 uur

do 23: •  Bridgeclub De Harten Koning, De Gouden Karper, Hummelo, 

19.30 uur
za 25: •  Rondleiding met wijnproeverij, ‘t Heekenbroek, Achter-

Drempt, 15.00-17.00 uur

zo 26: •  Muziektheatervoorstelling ‘What ever happens’ in de 

dorpskerk Hoog-Keppel, 15.00 uur

do 30: •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, De Gouden Karper, 

vanaf 9.00 uur

 •  Beat, Bubbles & Bites bij Het Wapen van Heeckeren, 

Hummelo, 17.00-21.00 uur
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Activiteitenkalender vervolg

november 2014
za 1: •  Rondleiding met wijnproeverij, ‘t Heekenbroek, Achter-Drempt, 15.00-17.00 uur
 •  Quick quick slow, dansavond in De Gouden Karper, Hummelo, vanaf 20.30 uur
zo 2: •   Wijntafel bij Het Wapen van Heeckeren, Hummelo, 15.00 uur •  Freedance, stijldansavond voor dansparen, Kulturhus Voor-Drempt, 20.00 uur
do 6: •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, De Gouden Karper, vanaf 9.00 uur
zo 9: •  Uitvoering gymnastiekvereniging De Sperwer, Hessenhal Hoog-Keppel, zaal open 13.30 uur, aanvang 14.00 uurdo 13: •  Bridgeclub De Harten Koning, De Gouden Karper, Hummelo, 19.30 uur
 •  Vrouwen van Nu, lezing over Wajang, het klassieke poppenspel van Java, De Gouden Karper, 19.45 uurvr 14: •  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en Hummelo, Kerkhuis Hoog-Keppel, 10.00-12.00 uurzo 16: •  Hummelo en Oranje, Kinderfestijn ‘Oranje4Kids’, De Gouden Karper, 14.30 uur

do 20:  •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, De Gouden Karper, vanaf 9.00 uur
 •  Bijeenkomst Dameskrans Hummelo, dorpshuis De Ruimte, 14.00 tot 16.00 uur
za 22: •   Sinterklaasintocht te Laag Keppel
 •  Rondleiding met wijnproeverij, ‘t Heekenbroek, Achter-Drempt, 15.00-17.00 uur
do 27: •  Vrouwen van Nu, middag kerstversieringen maken •  Beat, Bubbles & Bites bij Het Wapen van Heeckeren, Hummelo, 17.00-21.00 uur
 •  Bridgeclub De Harten Koning, De Gouden Karper, Hummelo, 19.30 uur
za 29: •  Toneeluitvoering, georganiseerd door Evenementencommissie Hummelo, De Gouden Karper Hummelozo 30: •  Freedance, stijldansavond voor dansparen, Kulturhus Voor-Drempt, 20.00 uur

december 2014
do 4: •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, De Gouden Karper, vanaf 9.00 uur
zo 7: •  Wijntafel bij Het Wapen van Heeckeren, Hummelo, 15.00 uur
do 11: •  Bijeenkomst Dameskrans Hummelo, dorpshuis De Ruimte, 14.00 tot 16.00 uur
 •  Bridgeclub De Harten Koning, De Gouden Karper, Hummelo, 19.30 uur
vr 12: •  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en Hummelo, dorpshuis De Ruimte te Hummelo, 10.00-12.00 uur
 •  KeppelCultuur, kerstmarkt op de Van Panhuysbrink en concert in de dorpskerk Hoog-Keppel, 18.30-21.00 uurzo 14: •  Freedance, stijldansavond voor dansparen, Kulturhus Voor-Drempt, 20.00 uur
wo 17: • Kerstviering Vrouwen van Nu, De Gouden Karper, 19.45 uur
do 18: •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, De Gouden Karper, vanaf 9.00 uur
vr 19: •  Kerstviering 70-plussers, Prot. Gem. Drempt en Oldenkeppel, Kerkhuis Hoog-Keppel, 14.30-16.30 uur za 20: •  Quick quick slow, dansavond in De Gouden Karper, Hummelo, vanaf 20.30 uur
 •  Kerstconcert muziekvereniging De Eendracht, dorpskerk Hummelo, 19.00 uur
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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
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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.


