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Deze maand vieren onze dorpen weer hun volksfeesten. 

Keppel en Eldrik trappen als eerste af, gevolgd door 

Hummelo en vervolgens is Drempt aan de beurt. 

Veel inwoners maar ook oud-inwoners kijken uit naar 

dit jaarlijkse evenement. Een feest om samen te komen, 

voor gezelligheid, om bij te praten, oude contacten 

nieuw leven in te blazen of nieuwe contacten te maken. 

Een feest dat mensen bindt. 

Het organiseren hiervan zou niet mogelijk zijn zonder 

de inzet van vrijwilligers. Mannen en vrouwen die 

zich belangeloos inzetten om een traditie in ere te 

houden. Omdat ze het leuk of belangrijk vinden, iets 

moois willen neerzetten, de leefbaarheid in het dorp 

in stand willen houden of vanuit maatschappelijke 

betrokkenheid. Zonder vrijwilligers geen volksfeest, 

maar ook geen sportvereniging, kerkgemeenschap, 

activiteiten op school, rommelmarkt op 

Hemelvaartsdag, Vive la France of Mañana Mañana. 

Zonder vrijwilligers zou onze gemeenschap er heel 

anders uitzien en beleefd worden. 

 

Dat wordt nu ook offi  cieel door Den Haag erkent. 

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

kwam in juli jl. met een voorstel voor verruiming van 

de regels om met behoud van een WW-uitkering 

vrijwilligerswerk te verrichten. ‘Vrijwilligerswerk is van 

grote waarde voor de samenleving. Naar schatting 

spannen ruim vijf en een half miljoen Nederlanders zich 

vrijwillig in voor lokale sportverenigingen, buurtcentra, 

maatschappelijke organisaties of andere initiatieven. 

Vrijwilligerswerk vervult op deze manier een belangrijke 

rol bij het functioneren van de samenleving en het 

behouden en versterken van de sociale cohesie’, schreef 

hij in zijn brief aan de Kamer. Hoewel het voorstel nog 

moet worden goedgekeurd, is dit zeker al een stap 

in de goede richting. Steeds vaker zetten werklozen 

hun vrijwilligerswerk immers in om hun kennis en 

vaardigheden uit te breiden. Het kan een opstap zijn 

naar een betaalde baan. 

Maar niet alleen daarom is het goed dat het voorstel 

er ligt. De minister spreekt nu zijn waardering uit voor 

vrijwilligerswerk en dat is precies wat vrijwilligers 

als belangrijk ervaren. Waardering voor het werk 

dat ze verzetten, voor hun tijd die ze investeren in 

de gemeenschap. Vrijwillig maar niet vrijblijvend. 

Vrijwilligers zorgen voor verbinding. En dat is precies 

wat we met De Hessencombinatie ook willen bereiken. 
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Als we van oost naar west door de Broekstraat in Hummelo 

rijden, tellen we hoeveel van de oorspronkelijk boerderijen en 

boerderijtjes nog als zodanig in gebruik zijn. Het is ongeveer 

een derde. De rest wordt bewoond door burgers, net als de 

paar gewone huizen die er ook nog staan. ‘Boeren zijn op het 

platteland veruit in de minderheid. Dat is niet van de laatste 

paar jaar, maar al tientallen jaren zo’, vertelt John Hilhorst (29). 

Hij is melkveehouder in Eldrik en voorzitter van het NAJK. Op 

ons verzoek rijden we op een dinsdagavond met de auto een 

kleine tour door Drempt, Hummelo, Keppel en Eldrik, het ver-

spreidingsgebied van De Hessencombinatie. Al rijdend praten 

we over kwesties in de landbouw waarmee Hilhorst zich als 

NAJK-voorzitter bezighoudt.

Onze route begint op het melkveebedrijf aan de Eldrikse-

weg dat John Hilhorst samen met zijn ouders heeft en waar 

gebouwd wordt om in 2015 160 melkkoeien plus bijbeho-

rend jongvee te kunnen houden. Eerst rijden we een paar 

honderd meter richting Doetinchem en dan rechtsaf een 

stukje de Lendenstraat in om het grasland achter het bedrijf 

te zien. Dan terug en rechtsaf de Eldrikseweg op, richting 

John Hilhorst: ‘Meer 

dan ooit moet de 

boer communiceren 

met zijn omgeving’

John Hilhorst uit Eldrik is melkveehouder en voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongeren 

Kontakt (NAJK). We rijden met hem door Drempt, Hummelo en Keppel en praten over de 

melkveehouderij.

rotonde Enghuizen. Daar linksaf richting brug en Dorpsstraat 

Laag-Keppel. Oversteken bij de stoplichten en via de nieuwe 

rotonde Hummelo in. Hummelo uit via de Van Heeckerenweg 

en dan de Kampermanstraat. Op de Broekstraat eerst rechtsaf 

tot aan de Zelhemseweg. Daar keren we en rijden, al boerde-

rijen tellend, door tot het eind bij de Torenallee. Rechtsaf en 

na honderd meter links de Zomerweg op en na weer honderd 

meter linksaf de Tolstraat in. Bij De Pasop rechtsaf de Room-

straat in, dan linksaf de Tellingstraat in en aan het eind rechtsaf 

de Veenweg op. In Achter-Drempt linksaf weer een stukje 

Zomerweg en dan linksaf de Binnenweg op. In Voor-Drempt 

rechtsaf via de Kerkstraat de Rijksweg op richting Doetinchem 

en in Hoog-Keppel vervolgens rechtsaf de Jonker Emielweg 

op. Aan het eind van de IJsselweg bij loonbedrijf Gebr. Euge-

link rechtsaf de Eldrikseweg op om op nr. 29 weer te eindigen 

op Hilhorsts bedrijf.

Wat we zien is dat er langs de route volop landbouw is, maar 

dat er maar weinig boeren meer zijn. Wel met gemiddeld 

grote bedrijven. ‘De boer is al lang niet meer alleen in het bui-

tengebied’, vertelt Hilhorst. ‘Zijn omgeving is veranderd, het 

Tekst: Leo Tholhuijsen

Foto’s: Wim van Hof
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zijn ook niet allemaal meer plattelanders die er wonen en die 

op voorhand begrip voor hem hebben. Meer en meer zullen 

boeren zich moeten verantwoorden naar hun omgeving voor 

wat ze doen. Als boer ben je steeds meer alleen in je omge-

ving, er is minder direct contact en minder vanzelfsprekend 

begrip. Meer mensen eigenen zich het platteland toe en heb-

ben er een mening over. Dat is niet iets wat overwaait. Vanuit 

de NAJK zeggen we tegen jonge boeren dat ze vanuit dat 

perspectief naar zichzelf en hun omgeving moeten kijken. Ik 

zeg: ‘Denk maar niet dat het weer wordt zoals het ooit was. Dit 

is geen land meer met de helft boeren.’ Dat is soms lastig, maar 

het is ook een feit. Meer dan ooit moet de boer communiceren 

met de samenleving, met zijn omgeving. Praten met mensen 

en luisteren naar mensen. De ene boer heeft dat beter in de 

vingers dan de ander, of het ene bedrijf is er meer geschikt 

voor dan het andere’, erkent Hilhorst als we langs IJsboer-

derij ‘De Steenoven’ aan het eind van de Broekstraat komen. 

Sowieso vindt hij dat verbrede landbouw zorgt voor toege-

voegde waarde voor het landelijke gebied. ‘Bij Ronald Pelgrom 

komt daar nog bij dat het ook een modern, doorontwikkeld 

melkveebedrijf is, waardoor De Steenoven in dit opzicht nog 

een extra ambassadeursfunctie voor de melkveehouderij kan 

vervullen.’

Belangen van jonge boeren

Aan het begin van het rondritje, als we nog maar net vertrok-

ken zijn van zijn bedrijf op de Eldrikseweg, legt Hilhorst uit 

waar de activiteiten van zijn club vooral liggen. Het Neder-

lands Agrarisch Jongeren Kontakt houdt zich logischerwijs 

eerst en vooral bezig met de belangen van jonge boeren. En 

dé kwestie die de jonge boer als ondernemer van oudsher 

vooral bezighoudt, en dus ook de voorzitter, is bedrijfsover-

name. Binnen een gezin of binnen de familie is de genera-

tiewisseling in financieel, maar ook in emotioneel opzicht 

erg ingrijpend. Hilhorst ziet het proces moeilijker worden. 

De moderne, almaar groeiende melkveebedrijven aan de 

Eldrikseweg kunnen er model voor staan. ‘De schaalvergro-

ting, de groeispurt die veel bedrijven maken met het oog op 

het einde van de melkquotering in 2015, maakt dat bedrijven 

zo groot worden dat ze haast niet mee over te nemen zijn, als 

je ook nog rekening wilt houden met andere kinderen in het 

gezin die géén boer worden. De zaak is dat de opvolger het 

bedrijf eigenlijk niet kan overnemen voor de waarde die het 

in het vrije verkeer heeft, terwijl een onderling afgesproken 

overnameprijs de opvolger weer erg bevoordeelt. We  moeten 

toe naar ander vormen van grondeigenaarschap. 

De kaarten worden nu geschud. Op grote bedrijven in Fries-

land en Groningen zit intussen zo enorm veel kapitaal in de 

grond. Zijn deze bedrijven nog op de gebruikelijke manier 

overdraagbaar? Is het houdbaar op deze manier? Hilhorst 

komt zelf met een begin van een antwoord. Exploitatie van 

een boerenbedrijf en het vermogen zouden misschien 

Fraai panorama aan de Korte Broekstraat te Hummelo
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gesplitst kunnen worden. Hoeven niet per se in één hand te 

zijn. Vermogen zou in handen kunnen zijn van verschillende 

familieleden. Maar ja, hoe zit het dan als je een aantal genera-

ties verder bent…?’ 

Weidegang

Het loopt tegen negenen en tijdens de rondrit is maar weinig 

vee buiten te zien. We komen te praten over weidegang, een 

heikele kwestie in de melkveehouderij. Er is onder melkvee-

houders verschil van mening of koeien uit welszijnsoogpunt 

en uit financiële overwegingen nou beter het  jaar rond bin-

nen kunnen staan of dat het beter is om ze ’s zomers de wei in 

te sturen. John Hilhorst is van het kamp dat de koeien buiten 

in de wei laat. Om verschillende redenen. ‘Campina betaalt 

om te beginnen een halve cent per liter extra voor weidemelk. 

Maar weidegang is voor mij ook praktischer, als de koeien het 

gras zelf halen kan ik met minder ruwvoeropslag toe en heb ik 

minder trekkerwerk. Zoals ik ertegenaan kijk, kan beweiding 

ook heel efficiënt toegepast worden. Ik doe aan rantsoen-

beweiding, wat betekent dat de koeien er telkens een klein 

stripje gras bij krijgen. Zo vertrappen ze maar weinig.

En wat je zeker niet moet uitvlakken is dat mensen die langs 

fietsen graag koeien in de wei zien. Dat vinden ze mooi. Die 

weidegang is een mooi voorbeeld van waar we het eerder 

over hadden. Het is een manier om draagvlak in de samen-

leving te houden. Vanuit het NAJK vinden we het daarom  

belangrijk dat weidegang behouden blijft, zodat de kloof niet 

te groot wordt. Zeker, er zijn jonge boeren die vinden dat het 

efficiënter is de koeien binnen te houden, maar ik vraag me 

af of dat niet vaak een gebrek aan kennis is. Beweiding is echt 

een mooi systeem, ook economisch, als je dat planmatig aan-

pakt. Misschien hebben jonge boeren onvoldoende het beeld 

bijgebracht gekregen hoe belangrijk weidegang is.’

Zo min mogelijk vreemde arbeid

In de Tolstraat komen we langs het nieuw gestichte melkvee-

bedrijf met enkele honderden koeien. Het bedrijf is groot, ziet 

er strak uit. De ondernemer, weet Hilhorst, is elders uitgekocht 

voor dorpsuitbreiding, wat in de regel zorgt voor een goede 

financiële basis voor een nieuwe start.

Hilhorst vindt het bedrijf er mooi bijliggen, maar jaloers is hij 

niet. Zelf breidt hij uit naar een bedrijf met 160 stuks melkvee 

dat hij zonder zijn ouders en met zo min mogelijk vreemde 

arbeid kan doen. Daarbij moet er ook nog ruimte blijven voor 

een leven buiten het bedrijf, dus hij gaat zeker geen 14 keer 

per week zelf melken.

Overigens ziet John Hilhorst nu, met zijn ouders erbij en 20 

uur vreemde arbeid, zijn dagen goed gevuld. Zijn voorzitter-

schap van het NAJK vraagt al zo’n 30 à 35 uur per week. Voor 

mensen in loondienst is dat al bijna een fulltimebaan. 

Anders dan in het verleden is het platteland niet langer het exclusieve domein van de boeren. Burgers kijken nu mee. De werkelijkheid is meer veranderd dan direct zichtbaar; veel boerde-

rijen blijken niet meer als zodanig in gebruik. Door betere machines, meer vakmanschap en betere middelen is de agrarische sector minder milieubelastend geworden. Een opvallende, 

spectaculaire  ontwikkeling is de schaalvergroting in de melkveehouderij. Op verschillende plaatsen wordt nog steeds flink gebouwd, zoals het grote melkveebedrijf aan de Tolstraat.

John Hilhorst is om meerdere redenen voorstander van weidegang voor koeien
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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



In den beginne… was er een tuinfeest. In 1973 was Anton 

Kemperman (de broer van Trees, red.) geslaagd voor de 

kweekschool (de latere pedagogische academie basisonder-

wijs) en dat moest gevierd worden. Het was bij Kemperman 

thuis, aan de Groote Beek in Toldijk. Het fuifje was zo geslaagd, 

dat ‘t het jaar erop werd herhaald. Dit keer zonder directe aan-

leiding, zoals geslaagd of een verjaardag. Gewoon feest. In de 

jaren erna kwam er jaarlijks zo’n drie- tot vierhonderd man op 

het tuinfeest af. Buren, vrienden, familie en bekenden. De or-

ganisatie bestond uit ongeveer vijftien man. In 1989 werd het 

laatste tuinfeest gehouden, maar de organisatie was zo hecht 

geworden dat in de volgende zomers weekendjes weg wer-

den georganiseerd, onder andere naar Terschelling. Maar toen 

één van de organisatoren, een leraar, met schoolkamp naar 

Grolloo ging, zei hij: ‘Dit is het! Dit is het helemaal!’De Tuinfeest 

organisatie en een aantal gasten gingen er een weekendje 

naar toe. Op deze prachtige plek midden in het bos in Grolloo 

staat een groepsaccommodatie van Staatsbosbeheer. Geen 

elektra. Heel basic. Met Annelies Hartjes, Trees Kempermans 

en Leo Koenders praten we verder over de club van Grolloo.

Dit is het eerste verhaal in een nieuwe reeks. Het gaat over vriendengroepen. Bijzondere 

vriendengroepen. Bijzonder omdat de geschiedenis van de groep bijvoorbeeld al heel lang 

teruggaat. Of omdat ze iets bijzonders doen samen. Of omdat ze heel hecht zijn en lief en leed 

delen. Al het bovenstaande is op deze eerste vriendengroep van toepassing. Het is de club van 

Grolloo. En bijzonder, dat zijn ze.

Wi-j doet ‘t samen

Annelies (54): ‘De eenvoud is onze basis. We hebben niet 

veel nodig. Iedereen neemt zijn eigen tent mee en iedereen 

heeft zijn eigen taak. We hoeven tegenwoordig niet eens 

meer te overleggen van tevoren. Het weekend staat altijd 

vast bij iedereen.’ Trees (57): ‘En iedereen weet precies wat 

hij moet doen. De één is verantwoordelijk voor het hout, de 

ander houdt de financiën bij en weer anderen zorgen voor de 

inkoop, de barbecue en organiseren spelletjes. Bijvoorbeeld 

waterspelletjes bij de Ieberenplas, vlakbij. ‘Fiets ‘m d’rin’ was 

daarbij een van de toppers.’

Leo (61): ‘En Jan Arntz regelt elk jaar een schans. Of eigenlijk, 

belooft hij elk jaar dat die schans er volgend jaar echt gaat 

komen.’ 

Trees: ‘We hebben een vouwwagen, dat is onze kantine. Verder 

zetten we een grote partytent op met een lange tafel eronder, 

zodat we ook droog kunnen zitten.’

Leo: ‘Met zijn allen om het kampvuur, dat is het allermooist. 

Niks hoeft en alles mag.’

Bijzondere vriendengroepen

De club van Grolloo

Tekst: Maaike Harkink

Foto’s: privécollectie van de vriendengroep
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* 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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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!

6996 DA  Drempt
Mob. 06 50502168
Fax. 084 2269615

. bemuco .n l

www.bemuco .n l

Webcreatie, Pc onderhoud, verkoop nieuwe Pc’s,

randapparatuur en installeren (draadloze) netwerken

Veldweg 5

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

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

Gasthuisstraat 20
6981 CS  Doesburg
Tel: 0313-472778

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

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



Cuby Café

Café Hofsteenge. Midden in het hart van Drenthe ligt 
in bosrijke omgeving het dorp Grolloo. Dit dorpje heeft 
naamsbekendheid gekregen doordat de bekende 
bluesband Cuby and the Blizzards in 1967 een lp 
uitbracht met de titel ‘Groeten uit Grolloo’. Café-Restau-
rant Hofsteenge bestaat al langer dan een eeuw en was 
toentertijd ook het stamcafé van de bandleden van 
Cuby and the Blizzards.  

De samenstelling van de Grolloo-groep:

Rian van Eijden & Johan Wiltvank (Smilde)
Toon Hartjes & Annelies Hartjes-Seegers (Opende)
Leo Koenders & Leonne van Lent (Voor-Drempt)
Bernadette Kemperman & Bob Vrijbergen (Hoog-Keppel)
Trees Kemperman (Achter-Drempt)
Elly Geurts & René van Eijden (Steenderen)
Hans & Ria Joling (Baak)
Jan Arntz & Christa Koster (Voor-Drempt)
Jan Peters (in herinnering) & Petra Wiltvank (Kiel-Windeweer)

Annelies: ‘Zelf ga ik van tevoren altijd even langs de kring-

loop, een klapstoeltje halen, want die stoeltjes overleven dat 

vuur vaak niet. Vroeger bakten de kleintjes broodjes boven 

het vuur. Eerst een stok zoeken in het bos en dan lekker een 

broodje maken.’

Trees: ‘Op zaterdagavond doen de kinderen altijd een spel. 

Een smokkelspel of levend Stratego. En zaterdag overdag 

doet oud en jong mee aan een activiteit. We zijn bijvoorbeeld 

al eens naar een klimpark geweest en hebben een keer een 

uitstapje naar kamp Westerbork gemaakt, wat dicht in de 

buurt is.’ Annelies: ‘Ook zijn we al eens naar het openluchtmu-

seum geweest. Of klootschieten. Maar wat we ook doen, we 

eindigen altijd in de kroeg.’ 

Leo: ‘Johan (Wiltvank, red.) woont in Smilde, dichtbij Grol-

loo. Hij heeft een opgeknapte tractor met platte wagen. En 

daarmee knappen we dan door het bos naar Hofsteenge, het 

plaatselijke café. De gasten op het terras weten vaak niet wat 

ze zien. Komt daar zo uit het bos een trekker met platte wagen 

tevoorschijn, waar dertig man vanaf springt. Het is ook nog 

eens een Grolsch-café. Dat doet ons Achterhoekers natuurlijk 

goed.’

Leo: ‘Met de kroeg hebben we goeie afspraken. We halen daar 

altijd bier en wat de volgende dag over is en lauw geworden, 

mogen we weer inleveren en dat krijgen we dan koud weer 

terug. We halen het vaak zelf uit de kelder en dat laden we dan 

allemaal op onze platte wagen. Dit jaar hebben we er, allemaal 

in het oranje gehuld, de WK-wedstrijd Nederland – Costa Rica 

gekeken samen met de lokale bevolking.’

Annelies: ‘Dat eindigde in een grote spontane polonaise, 

waarop we de vraag kregen of we van de week nog terug-

kwamen. Ook de kleintjes vermaakten zich daar kostelijk. En 

wij als ouders natuurlijk niet minder met een biertje erbij.’

Leo: ‘Ook de kinderen en de aanhang van de kinderen gaan 

vaak mee. Het lijkt wel alsof de aanhang erop geselecteerd 

wordt, want dat gaat altijd hartstikke goed samen. Dan is het 

alsof ze er altijd al bij waren.’

Trees: ‘Op zondagmorgen komen de kleinsten al in vol ornaat 

de tent uit, want dan moet er gevoetbald worden door jong 

en oud. De stoelen aan de kant, een paar kratjes als doeltjes 

en dan kan het beginnen.’

Leo: ‘En het mooiste is dat de oudere jeugd nu zelf al de 

teamindeling en het programma regelt.’

In voor- en tegenspoed

Trees: ‘We zien elkaar altijd één keer per jaar en dan pakken 

we zo de draad weer op. De klik blijft. Er was een jaar dat veel 

van ons vijftig werden. Toen zagen we elkaar wat meer. Afge-

lopen voorjaar is Jan Peters overleden. Eén van de oprichters 

van het Tuinfeest.’

Leo: ‘We zijn natuurlijk in juli weer naar Grolloo geweest en 

dat geeft zo’n weekend wel extra lading. Jan kwam normaal 

altijd aan met zijn Renaultje of een Bassie & Adriaan-wagen. 

Hij had altijd iets aparts. Hij was in voor allerlei stunts en had 

creatieve ideeën. Toen er rond de kerst een ernstige vorm van 

kanker bij hem werd geconstateerd, zei hij: ‘Grolloo maak ik 

nog mee!’. Helaas heeft hij het niet gehaald. We misten hem.’

Annelies: ‘Het was heel knap van Petra (zijn weduwe, red.) dat 

ze wel is gekomen.’

Nooit meer cabaret aan de Groote Beek 
De Gelderlander, zaterdag 8 juli 1989
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Buitengewoon 
opsporingsambtenaar 
André Wolsink 
‘Ik ga niet op alle slakken zout leggen’

Tekst: Leo Tholhuijsen

Foto: Wim van Hof
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enaar 

Het landgoed Enghuizen is voor publiek opengesteld en dat maakt dat een buitengewoon 

opsporingsambtenaar er zo zijn taken heeft. Maar echt gekke dingen komt André Wolsink 

niet tegen.

André Wolsink (40) is een vriendelijke, rustige man in een mild 

uniform in groenachtige tinten. Geen man van grote woorden, 

maar zeker van zijn zaak als het gaat over zijn werk. Eigenlijk 

is hij zo ongeveer het type dat je verwacht bij de dubbelfunc-

tie die hij bekleedt. Wolsink is terreinmedewerker op land-

goed Enghuizen bij Hummelo en daarnaast  buitengewoon 

opsporingsambtenaar (BOA). Dat laatste betekent dat hij 

mensen mag staande houden en zo nodig bekeuren. Volgens 

het proces-verbaal van zijn beëdiging, afgegeven door het 

ministerie van Justitie, is Wolsink bevoegd tot nagenoeg alle 

controles op het landgoed en rapporteert hij aan de korpschef 

van de politie in de regio.

In de dagelijkse praktijk komt het neer op controleren of de 

bezoekers op het landgoed zich een beetje gedragen. Wolsink 

doet dat tijdens zijn werk in dienst van het landgoed, maar 

ook daarbuiten is hij actief. Hij vertelt erover in de keuken van 

het Jagershuis, de prachtige bedrijfswoning op het eiland in 

de vijver van het landgoed. Hij woont daar met zijn gezin nu 

13 jaar.

‘Als het druk is met wandelaars pak ik soms de mountainbike 

en fiets ik de wandelroute langs. De mensen weten dan dat ik 

er ben, en doordat ik tegen de richting in fiets hoeven ze niet 

van me te schrikken. Ze zien me aankomen.’ 

Veel onrechtmatigheden vinden op Enghuizen niet plaats, 

ondanks de vele duizenden bezoekers. Alleen al de kunstwan-

delroute tussen Pasen en Pinksteren trekt gemiddeld bijna 

tienduizend bezoekers. Dit jaar waren het er elfduizend.

‘Die kunstroute begon 15 jaar geleden met misschien 500 à 

600 man; moet je nu kijken. Afgelopen Pasen was het haast 

een grote polonaise die we voorbij zagen komen. Zelfs op 

maandagochtend zag je mensen lopen. De laatste tijd is het 

weer wat rustiger. Het laten loslopen van honden komt het 

vaakst voor en zelfs dat wordt minder. De boete is honderd 

euro, dan leer je het snel af. Verder let ik erop dat de mensen 

op de paden blijven. Het landgoed is particulier terrein, het 

is voor bezoekers opengesteld met dien verstande dat men 

op de opengestelde wegen en paden blijft. Parkeren bij het 

koetshuis mag niet, daar moet ik ondanks de borden die er 

duidelijk staan af en toe iets van zeggen. ’s Avonds na zons-

ondergang is het landgoed niet opengesteld. Dat is vanuit de 

natuurschoonwet geregeld. Het landgoed is ’s avonds dicht, 

maar als iemand na Pontificaal een keer ’s nachts op weg 

naar huis in de  Broekstraat de korte route over het landgoed 

neemt... Ach, dan laat ik dat maar.’

Heel spannende dingen gebeuren niet op het landgoed. Van 

stroperij is nauwelijks sprake al heeft dat nog wel altijd de aan-

dacht. Liefdespaartjes treft Wolsink in het weekend ook niet 

aan. ‘Wel bij de Broekstraat en bij de oude Aviko. En laatst was 

er een keer wat baldadigheid van jongeren met een laserpen. 

Daar ben ik toen met de auto heen gereden om ze weg te 

sturen. Maar je kunt zeggen dat ik niet op alle slakken zout ga 

leggen...’ 

In 1986 kwam André Wolsink als 

twaalfjarige met zijn ouders te wonen 

op het Jagershuis. Hij deed lts, zaag- 

en jachtcursussen en een cursus BOA. 

Na eerst op loonbedrijven gewerkt te 

hebben, kwam hij in november 1999 

op proef op Enghuizen. Het grootste 

gedeelte van het werk bestaat uit 

onderhoud aan bossen en weilanden 

van het ruwweg 500 hectare grote 

landgoed. Dat betekent snoeien, 

dunnen, kaalslag en in originele staat 

herstellen van elementen (bruggen, 

afrasteringen) van de 150 hectare 

grote historische buitenplaats.
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Column Jeroen Huis in ‘t Veld
Voorzitter HC‘03

Foto: Wim van Hof

De geboorte van 

een nieuwe held
Godsamme, wat waren we trots toen onze held Klaas-Jan de penalty onberispelijk inschoot. 

Helaas mocht ons clubicoon in het verdere verloop van het WK geen grote rol van betekenis 

meer spelen. Terwijl we stiekem natuurlijk hadden gehoopt dat hij in de basis zou staan, de 

show zou stelen en Oranje triomfantelijk naar de wereldtitel zou leiden. 

De bewuste penalty heb ik op een wel bijzondere manier beleefd. Ik keek de wedstrijd bij 

vrienden. Toen Klaas-Jan klaarstond, belde mijn vrouw Corine die thuis keek: ‘Spannend, hè?’ 

‘Ja’, zei ik, ‘superspannend.’ In afwachting van de aanloop, tijdens het stuitermoment, hoor 

ik Corine aan de andere kant van de lijn gillen: ‘Hij zit erin!!’ Het duurde een halve seconde 

voordat ik mijn eerste gedachte bij deze uitspraak kon uitschakelen en me realiseerde dat 

Klaas gescoord was, terwijl hij op ons grote scherm pas een aanloop aan het nemen was. 

Lang leve streaming via internet en de vertraging die daarbij hoort. Desondanks werd het 

een late avond en een korte nacht door de euforie van de overwinning.

Afgelopen week had ik weer een korte nacht. Ik lag een tijd wakker. Dat gebeurt me eigenlijk 

nooit. Dat kwam door perikelen rond de jeugdafdeling van HC’03. Dit jaar zijn er veel 

opzeggingen, met name als gevolg van de teamindeling. Sowieso vind ik het al vervelend 

als kinderen stoppen of ouders of leiders ontevreden zijn, maar nu had ik er echt last van. 

Met een aantal bestuursleden proberen we de jeugdcommissie bij het indelingsproces 

zo goed mogelijk te ondersteunen. En niet alles gaat daarbij goed. In een aantal gevallen 

kunnen we mensen inderdaad beter informeren of betrekken in gemaakte keuzes. Maar ik 

zie in de commissie toegewijde vrijwilligers die in deze periode avond aan avond bezig zijn 

om iedereen zo veel mogelijk recht te doen en het naar de zin te maken. Wat een nieuwe 

teamindeling  extra lastig maakt zijn opzeggingen ná afl oop van het seizoen. Dat blijkt 

tegenwoordig steeds vaker te gebeuren, terwijl opzegging volgens de regelementen maar 

tot 1 juli kan. Het is een fenomeen, dat ik uit mijn eigen jeugd helemaal niet ken. Vond je in 

de loop van het seizoen je sport niet meer leuk en besloot je te stoppen, dan gaf je dat tijdig 

door. Voor het einde van het seizoen moet de vereniging immers weten waar ze aan toe is. 

Dat is in 30 jaar tijd duidelijk veranderd en wat mij betreft niet ten goede. Ik vind dat ouders 

zich moeten realiseren wat het eff ect is als hun kind op het laatste moment of te laat opzegt. 

Het kan een hele nieuwe teamsamenstelling noodzakelijk maken, wat ook weer gevolgen 

heeft voor die van andere teams. Dat heeft weer impact op de kinderen, die er al op hadden 

gerekend in een bepaald team te zitten. En vervolgens zijn er dan ouders die hun onvrede 

uiten over deze gang van zaken en in sommige gevallen weinig begrip blijken te hebben 

voor de begeleiding die dit ondanks alles zo goed mogelijk probeert op te lossen. We 

realiseren ons dat goede communicatie hierbij cruciaal is. Met ondersteuning van de KNVB 

gaan we daar dit jaar mee aan de slag. Het bestuur, de jeugdcommissie en natuurlijk de 

leiders en de ouders. Met allemaal hetzelfde doel: dat onze kinderen plezier in het spelletje 

hebben en houden, en zich ontwikkelen. 

Ik ben ervan overtuigd dat we in de toekomst miscommunicatie kunnen voorkomen en de 

onderlinge samenwerking kunnen verbeteren. En dat moet ook, want de jeugd heeft de 

toekomst! We blijven proberen in die toekomst een nieuwe Klaas-Jan af te leveren. En dan 

misschien wel een met een hoofdrol in de fi nale van een WK. Zou hij al geboren zijn?

Een goed en sportief nieuw seizoen gewenst en… kom ’s an in ’t Hessenhuus!

Opdat onze 

kinderen plezier 

in het spelletje 

hebben en 

houden...
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Autocrossers 

Rik Pasman en 

Stan Overbeek

Tekst: Japer Hazelaar

Foto’s: Wim van Hof en archief Rik 

Pasman en Stan Overbeek
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‘Ik ben inmiddels vier keer kampioen geworden van Mid-

den- en Oost-Nederland’, zegt Pasman. ‘Nu is het tijd om 

landelijk succes te hebben.’ De Hummelose coureur rijdt in de 

Keverklasse, een van de onderdelen binnen de autocross. De 

originele Volkswagen Kever, waar de klasse op gebaseerd is, 

vind je echter niet terug. ‘Alleen de bodemplaat en het dak zijn 

origineel’, legt Rik uit.

De opzet van de sport is vrij simpel. Men neme een weiland 

zonder begroeiing. Je maakt hier een rond parcours en laat de 

autocrossers los. Terwijl het zand, de modderkluiten en tegen-

standers aan alle kanten om hen heen zwermen, proberen de 

coureurs zo snel mogelijk over de finish te komen. Er zijn per 

wedstrijd verschillende zogenaamde manches, wedstrijden 

binnen de wedstrijd. Degene met de hoogste totaalscore over 

de verschillende manches mag zich de kampioen noemen.

De verwachtingen voor dit seizoen waren hoog bij Pasman: 

‘Dit jaar wilde ik voor de top vijf gaan in het Nederlands Kam-

pioenschap (NK).’ Het NK is een serie wedstrijden verspreid 

door het hele land waarin de Nederlands Kampioen autocross 

wordt bepaald. ‘Ik rijd daar tegen gasten die een drie keer zo 

groot budget hebben. Als er iets kapot gaat, kunnen zij het 

meteen repareren. Ik ben veel afhankelijker. Tot nu toe werd ik 

twee keer negende in het algemeen klassement. Het geeft me 

echt een enorme kick als ik de grote jongens bij kan houden.’

Het noodlot sloeg deze zomer echter toe voor Pasman. Na 

eerdere motorschade tijdens een NK-wedstrijd in Veulen 

(Venray) kreeg de auto midden juli in Kerkdriel zijn genade-

klap. De motor doet het niet meer. ‘Het seizoen is nu voorbij, 

weer pech’, zegt Pasman. ‘Elke keer als je schade rijdt, vooral 

als je de auto eindelijk weer strak in orde hebt, doet het pijn’, 

verzucht de 27-jarige autocrosser.

Dus staat de omgebouwde Kever voorlopig stil in een schuur 

naast het huis van de oom, opa en oma van Pasman aan de 

Hummelose Broekstraat. ‘Dat is waar the magic happens’, aldus 

Pasman. Tijdens het gesprek is de oom van Pasman druk bezig 

Hummelo. Dorp van de motorcross. Te midden van al het motorgeweld van de Heksenplas 

vallen autocrossers in het dorp nauwelijks op. Toch timmeren Hummeloërs Rik Pasman (27) 

en Stan Overbeek (16) aardig aan de weg in deze tak van sport.

met sleutelen aan de auto. ‘Hij (oom Jan, red.)  is de reden dat 

ik in de Keverklasse ben gaan rijden. Toen ik achttien was, liet 

Jan mij voor het eerst rijden in een wedstrijd. Ik was gelijk 

verkocht.’

Het begon een kleine tien jaar geleden als een hobby, maar 

inmiddels ziet Pasman het niet meer zo. ‘Als je tienduizenden 

euro’s uitgeeft aan zo’n auto kun je het geen hobby meer 

noemen. Mijn Kever kost nieuw bijna veertigduizend euro.’ 

Pasman hoeft gelukkig niet alles alleen te betalen. Hij heeft 

verschillende sponsoren. ‘Allemaal uit de regio. Dat vind ik be-

langrijk. Mijn sponsoren helpen me nu ook met mijn kapotte 

motor.’

Een van die sponsoren is autobedrijf Overbeek, waar Stan 

Overbeek (16) opgroeide. Inmiddels rijdt Stan in de Junioren-

klasse, maar daar heeft hij lang op moeten wachten. ‘Ik was 

als klein kind elke dag op het bedrijf. De ene na de andere 

auto kwam daar voorbij. Ik moest en zou zelf een auto heb-

ben, maar ik mocht maar niet rijden.’ Op zijn dertiende kon 

Overbeek zich eindelijk inschrijven voor de Juniorenklasse 

bij de autocross. Zijn eerste rijervaring was een race. ‘Voor de 

wedstrijd dacht ik wel even van: Waar ben ik aan begonnen? 

Maar als de helm eenmaal opstaat, is alle spanning weg. Dan 

is het gewoon gaan.’ Inmiddels rijdt hij in een Suzuki Swift 

GTI. ‘Die stond toevallig nog bij ons op het bedrijf’, zegt de nu 

16-jarige coureur. Er moest nog wel gesleuteld worden om de 

Suzuki klaar te maken voor de autocross. ‘Je sloopt alles eruit, 

stopt er een kooi in en bent klaar om te rijden.’

Met soms wel meer dan honderd kilometer per uur over een 

veredeld weiland scheuren, je moet het maar durven. Toch 

vinden Pasman en Overbeek autocrossen niet gevaarlijk. ‘In 

ieder geval lang niet zo gevaarlijk als de motorcross’, zegt 

Pasman. ‘Er gelden allerlei veiligheidsvoorschriften waaraan 

je moet voldoen. Helmen, gordels, een rolkooi… zo kan ik 

nog wel even doorgaan. Uiteindelijk kun je in een botsauto 

Naam:   Rik Pasman

Geboortedatum:  24-05-1987

Auto:   Verlaagde Kever

Klasse:   Keverklasse (tot   

   1600 cc)

Mooiste prijzen:  Viermaal kampioen  

   Midden-Oost 

   Nederland

Naam:   Stan Overbeek

Geboortedatum:  29-04-1998

Auto:   Suzuki Swift GTI

Klasse:   Juniorenklasse (tot  

   1300 cc)

Mooiste race:  Derde plaats autocross  

   Ruurlo
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ook geblesseerd raken. Natuurlijk gaat het in de autocross 

een stuk harder, maar gevaarlijk vind ik het niet.’ Ongelukken 

kunnen de twee zich nog wel herinneren. ‘In mijn eerste jaar 

in de cross had ik mijn laatste en hopelijk enige ongeluk’, zegt 

Overbeek. ‘Ik ging over de kop, maar bang ben ik er niet van 

geworden.’ De schade aan Overbeek zelf viel mee. Zo niet bij 

een ongeval van Pasman. ‘Twee jaar geleden vloog ik bij een 

NK-wedstrijd in Gendringen over de kop. Mijn vingers waren 

tot hier opgestroopt’, zegt Pasman, wijzend naar zijn bovenste 

vingerkootjes. ‘Maar ik wilde gelijk weer rijden.’

Pasman ziet zeker talent bij de jonge Stan Overbeek. ‘Hij be-

gint net en mist nog wat ervaring, maar hoe vaker hij rijdt, des 

te beter hij wordt. Laatst reed hij een erg goede wedstrijd in 

Ruurlo.’ Overbeek valt hem bij: ‘Daar werd ik derde. Ik vond het 

mijn mooiste race tot nu toe.’

Stan Overbeek ziet Pasman als een soort mentor. ‘Rik helpt mij 

bijvoorbeeld met mijn bochten, leert me timen wanneer ik 

beter kan schakelen.’ Pasman vult aan: ‘Je probeert gewoon zo-

veel mogelijk met elkaar te praten rond de wedstrijden. Helaas 

kunnen we elkaar niet altijd aan het werk zien.’ Stan besluit: 

‘Maar ik heb veel aan de tips van Rik.’

Of Stan ook in de Keverklasse gaat rijden, is nog maar de 

vraag. Hij kan tot zijn achttiende, dus nog twee jaar, met de 

junioren meerijden. ‘Volgend jaar wil ik op het NK rijden in de 

Juniorenklasse, maar dan ben ik wel afhankelijk van de loting. 

Daarna kijk ik verder. Dit seizoen had ik eigenlijk ook al lande-

lijk willen rijden. ’ 

In de toekomst wil Overbeek, net als anderen in zijn familie, de 

autowereld in: ‘Ik wil graag naar de Hogeschool Arnhem Nij-

megen (HAN) om Automotive (opleiding autotechniek, red.) te 

doen. Docenten van de HAN hebben mij zien racen en waren 

onder de indruk. Ik kan misschien in hun raceteam.’ Welke rich-

ting hij qua racen op wil, weet Overbeek nog niet. ‘Het maakt 

mij niet uit of het zand of de weg is. Ik wil gewoon rijden.’

‘We zijn elkaars grootste fan’
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Woonzorgcentrum is thuis midden 
in het Hummelose dorpsleven
Hyndendael koestert het huiskamergevoel

De deur staat ook letterlijk zoveel mogelijk open en een 

drempel is niet te bekennen. Je hoort bij binnenkomst de 

biljarters om de hoek al bezig. Het biljart is een voorbeeld 

van de voorzieningen waar ook ouderen, die niet in het 

zorgcentrum wonen, gebruik van maken. Dat gebeurde 

al langer, en inmiddels weten steeds meer mensen dat 

Hyndendael er niet alleen is voor de bewoners. 

Die ontwikkeling mag zich wat Tanja Wanningen, 

teammanager thuiszorg bij Markenheem, betreft zo snel 

mogelijk doorzetten. “Iedereen is van harte welkom hier. 

We willen graag onze wijkfunctie uitdragen. Loop binnen 

als je een vraag hebt of kom eten als je alleen bent en het 

vervelend vindt om alleen te eten!”

Veel samen doen

Ouderen een fi jne en zinvolle dag geven. Dat is voor Josien 
Sloetjes een belangrijke drijfveer om in Hyndendael 

te zorgen voor een gevarieerd aanbod aan activiteiten. 

Sinds negen jaar is ze in het Hummelose zorgcentrum 

activiteitenbegeleidster. ”De mensen moeten zich hier 

prettig voelen, daarom doen we ook veel dingen samen. 

Met het WK hadden we bijvoorbeeld een voetbalpoule. De 

winnaar krijgt een rolletje drop. Geweldig leuk!”

Met enige regelmaat is er een themaweek. Dat kan een 

thema zijn geïnspireerd door een voetbalkampioenschap, 

het koningshuis of een aansprekende actualiteit. In het 

halletje is dat vaak meteen te merken. Er wordt veel 

werk gemaakt van de aankleding, dat zorgt meteen bij 

Op de hoek van de Van Heeckerenweg en de Dorpsstraat wordt nog gesleuteld aan plannen om 
het pleintje en omgeving in te richten als de huiskamer van Hummelo. Even verderop aan de 
Keppelseweg is zorgcentrum Hyndendael al volop bezig een huiskamer voor Hummelo te zijn. 
Niet alleen voor de bewoners, ook voor inwoners van Hummelo die langer zelfstandig blijven 
maar wel graag meedoen aan een activiteit, gezellig samen willen eten of willen genieten van 
een optreden.

binnenkomst al voor sfeer en gezelligheid. 

Activiteiten die regelmatig terugkeren zijn bijvoorbeeld de 

bingo-bijeenkomsten, de beweeggroep, koersbal, zo nu en 

dan koken en bakken en de denksport. “Vroeger hadden 

ze het over geheugentraining, maar dat vinden we geen 

goede term. Wij noemen het hier denksport.’’ 

Regelmatig zijn er grotere activiteiten, zoals optredens van 

een koor of een accordeonist. Deelname aan activiteiten 

kost niks en staat open voor iedereen, benadrukt Josien. 

“Je betaalt alleen het kopje koffi  e.”

Wondverpleegkundige 

Net als Josien werkt Helga Geurts, afkomstig uit Drempt, 

al zo’n negen jaar bij Hyndendael. In februari maakte ze 

de overstap naar de thuiszorg.  Als wondverpleegkundige 

wordt ze ingeschakeld wanneer er bijvoorbeeld vragen 

zijn over een wondje of doorligwonden.

Dat kan in Hyndendael of een van de andere zorgcentra 

van Markenheem zijn, maar ook bij de mensen thuis.

“Wij geven wondzorg en bieden ziekenhuis verlengde 

zorg, zoals bijvoorbeeld het zwachtelen bij een open been. 

Deze zorgtaak heeft tot gevolg dat mensen daarvoor niet 

zo vaak naar het ziekenhuis hoeven.”

Ze houdt nauw contact met de dermatoloog en de 

wondconsulenten van het Slingeland Ziekenhuis.  “Dat 

gaat telefonisch en via email. Als er vragen zijn kan ik 

een foto van een wond mailen en als het nodig is direct 

telefonisch advies krijgen.”

Duofi ets
De felgekleurde duofi ets die met enige regelmaat 

die graag fi etsen maar het niet meer zelfstandig 

Hummelo en omgeving langs fi etsen, maar ook 

Hyndendael of bellen om te vragen of de fi ets 
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advertorial

entrum is thuis midden 

Ouderen een fi jne en zinvolle dag geven. Dat is voor Josien 

“Je betaalt alleen het kopje koffi  e.”

Ze ervaart in de praktijk dat veel mensen Hyndendael 

wel kennen, maar niet weten dat dit onder de vlag van 

stichting Markenheem valt. En dat Markenheem naast het 

Hummelose zorghuis ook in Doetinchem en Bronckhorst 

nog vier centra heeft én in beide gemeenten het complete 

pakket thuiszorg aanbiedt. “De mensen hebben keuze in 

zorgorganisatie. Als je onder behandeling bent van een 

specialist mag je zelf kiezen welke thuiszorgorganisatie de 

wondzorg uitvoert.”

Volledig pakket

Met het medisch-technisch handelen team dat sinds 

juni ingezet wordt kan Markenheem een volledig 

pakket bieden. Aan alle vragen, van huishoudelijk 

werk, verzorging en verpleging bij mensen thuis tot 

specialistische verpleging, kan met eigen mensen en eigen 

diensten tegemoet worden gekomen. 

De organisatie is daarmee klaar voor ontwikkelingen zoals 

een verdere afbouw van verzorgingshuisplekken. “Daar 

kun je niet omheen, dat is een feit’, stelt Tanja Wanningen. 

”Mensen blijven langer thuis wonen. Met de zorgteams en 

de specialisten hebben we deskundigheid en specialismen 

in huis om daar op in te spelen.”

De medewerkers, die Markenheem met een eigen 

academie ook zelf opleidt, blijven bij door cursussen 

en trainingen. Vorig jaar hebben alle medewerkers 

bijvoorbeeld nog een gastvrijheidstraining gedaan. Dit 

jaar staat een til- en transfertraining op het programma, 

in samenwerking met fysiotherapeuten van Fitwijzer. Het 

lijkt te onderstrepen dat iedereen bij de medewerkers van 

Markenheem in goede handen is.

Zorgcentrum Hyndendael

Keppelseweg 35

6999 AN Hummelo

T: 0314 381041

E: info@markenheem.nl

I: www.markenheem.nl

Vrijwilligers

Naast zorg voor de activiteiten is Josien Sloetjes 

ook vrijwilligerscoördinator. Ze weet als geen 

ander hoe belangrijk en onmisbaar de inzet van 

vrijwilligers is. Markenheem telt in totaal zo’n 

600 vrijwilligers die actief zijn in de zorgcentra 

De Bleijke (Hengelo), De Zonnekamp (Zelhem) 

Croonemate en Schavenweide (Doetinchem) en 

Hyndendael. Verder zijn er nog dagactiviteiten in 

Keijenborg en Halle.

Voor Hyndendael zijn 50 vrijwilligers actief. 

Wie belangstelling heeft om ook als vrijwilliger 

aan de slag te gaan kan even binnenlopen 

bij Hyndendael of mailen (vrijwilligers@

markenheem.nl) of bellen (0314 376010) voor 

meer informatie.

Duofi ets
De felgekleurde duofi ets die met enige regelmaat 
in Hummelo opduikt hoort bij zorgcentrum 

Hyndendael. Daar zijn ze blij met het fraaie 

vervoermiddel, dat onder andere de Vrienden van 

Hyndendael mogelijk hebben gemaakt. Ouderen 

die graag fi etsen maar het niet meer zelfstandig 
kunnen, krijgen zo toch de kans er op uit te gaan. 

Bewoners van het zorgcentrum komen zo in 

Hummelo en omgeving langs fi etsen, maar ook 
anderen mogen er gebruik van maken. Wie 

belangstelling heeft kan even binnenlopen bij 

Hyndendael of bellen om te vragen of de fi ets 
enkele uren of een dag beschikbaar is, tegen een 

kleine vergoeding.

Thuiszorg

Voor vertrouwde zorg aan huis, ook in Hummelo 

en Zelhem, kunt u een beroep doen op thuiszorg 

van Markenheem. Onze verzorgenden en 

wijkverpleegkundigen werken in kleine teams. Zij 

kunnen u helpen als het gaat om het verzorgen 

en verbinden van een wond, het toedienen 

van medicijnen en andere verzorgende en 

verpleegkundige handelingen bij u thuis. 
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Eerste vrouwen-

voetbaldag HC’03 

Tekst: Anke Goossens

Foto’s: Anke Goossens en Marlou Baks

Vrouwen- en meisjesvoetbal is tegenwoordig booming. Reden 

genoeg voor HC’03 om een Commissie Dames op te richten 

die zich specifiek bezig houdt met het voetbal voor deze doel-

groep en alle zaken daaromheen. Eén van de speerpunten van 

de commissie is het vrouwenvoetbal binnen onze vereniging 

op de kaart te zetten. Aan het begin van de zomer is men daar 

zeker al in geslaagd door een dag te organiseren die helemaal 

in het teken stond van vrouwen en voetbal, zowel voor leden 

als niet-leden. 

Deze eerste vrouwenvoetbaldag vond plaats op zondag 25 

mei jl. En één ding werd al snel duidelijk: vrouwenvoetbal is 

niet alleen populair, maar ook heel erg gezellig! Met een op-

komst van ongeveer vijftig vrouwen en meiden, zonnig weer 

en een fantastische sfeer was de dag bij aanvang al geslaagd. 

Hoofdtrainer André Simmelink startte aan het eind van de 

ochtend de training waarbij spelvormen, partijvormen en 

individuele balbehandeling centraal stonden. Tijdens de lunch 

kon iedereen even bijkomen van de eerste training en van de 

strijd om de ‘penaltykiller van de dag’.

Na de lunch volgde er nog een individueel toernooi in rou-

lerende partijvormen. Deze zeer geslaagde dag werd vervol-

gens afgesloten met een welverdiend drankje en een goed ge-

vulde goodiebag en met dank aan de personen en bedrijven 

die deze dag hadden mogelijk gemaakt: Etos Spijker, Sport 

2000 Claus, Huid-en voetverzorgingsinstituut Wil de Geest en 

Vrumona.
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Penaltykiller Sara Kip

Eindwinnaar Cathy Klein Reesink

Groepswinnaar Monique Veeneman De Hessencombinatie | september 2014 25
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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! 



Er is een nieuwe loot aan de stam der verbazingwekkende 

tv-programma’s.

Stellen waarbij niets meer bindt behalve de angst voor een 

kostbare echtscheidingsprocedure wordt nu de mogelijkheid 

geboden om binnen twee dagen tot een echtscheiding te ko-

men door ze samen in een fraai hotel onder te brengen waar 

ze onder het oog van het Nederlands publiek kunnen ruziën 

over wie de citruspers krijgt en wie de foto’s van de hond. 

(Ik dacht overigens nog even dat in het digitale tijdperk het 

verdelen van foto’s geen probleem meer zou zijn, maar in de 

afl evering die ik zag, bleek niets minder waar.) 

Verbazingwekkend was echter dat aan het einde van de twee 

dagen partijen hun convenant ondertekenden, waarna de 

presentatrice enthousiast uitriep dat zij ‘nu offi  cieel waren 

gescheiden’. Scheiden gaat namelijk in Nederland nog altijd 

via de rechter en dat enkel na indiening van een verzoekschrift 

door een advocaat. De echtscheiding komt vervolgens tot 

stand door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking bij 

de burgerlijke stand.

Als er ergens een wet is aangenomen die zegt dat echtschei-

ding ook kan worden uitgesproken door Goedele Liekens, dan 

heb ik dat gemist. (Trouwens een opvallende keuze als presen-

tatrice: voor zover ik weet was zij juist een deskundige op het 

gebied van het (heel) dicht bij elkaar brengen van mensen…)

Veranderingen zijn echter op komst. 

In 2013 zijn ruim 76.000  stellen in Nederland gehuwd. In dat-

zelfde jaar zijn ruim 33.000 van echt gescheiden. Dat dit een 

enorme belasting geeft voor onze rechtspraak spreekt voor 

zich. U ziet de minister denken: dat moet eenvoudiger (lees: 

goedkoper) kunnen. 

Op 8 december 2013 presenteerde de Staatssecretaris dan ook 

zijn conceptwetsvoorstel ‘Wet scheiden zonder rechter’. In de 

kern komt het erop neer dat echtgenoten en geregistreerde 

partners zonder minderjarige kinderen binnenkort kunnen 

scheiden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, mits zij in 

persoon bij hem verschijnen en elkaar ten overstaan van hem 

het ‘nee-woord’ geven. 

Tekst: Jeroen te Lindert

Foto: Wim van Hof

van de notaris
En wat is daarop uw antwoord?
... Nee

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 woont hij 

in Voor-Drempt.

Echtscheiding op eenzijdig verzoek bij de ambtenaar van de 

burgerlijke stand behoort uiteraard niet tot de mogelijkheden, 

omdat scheiden zonder rechter wilsovereenstemming tussen 

de aanstaande ex-echtgenoten vereist. Dat is wat mij betreft 

nog wel een punt van zorg. Uit ervaring weet ik dat enige 

gelijkheid tussen de partners nog wel eens ontbreekt (en mis-

schien daarmee ook wel de vrijwilligheid). Maar blijkbaar dient 

de ambtenaar van de burgerlijke stand te beoordelen of van 

deze wilsovereenstemming sprake is. 

Voor een bepaalde kinderloze groep waarbij nog voldoende 

overleg mogelijk is en waar geen sprake is van een ingewik-

keld vermogen kan het scheiden bij de ambtenaar van de 

burgerlijke stand een relatief eenvoudig en vooral goedkoper 

alternatief zijn. En al zal niet iedereen hier gelukkig mee zijn, 

de huwelijksbelofte is al lang niet meer wat deze ooit was. 

Nog even en dan geldt voor elk huwelijk: ‘Tot de dood ons 

scheidt’… of Goedele Liekens.

Tip van de notaris

Komt de wet erdoor dan 
bestaat ook niet langer een 
verplichting tot het maken van 
een echtscheidingsconvenant. 
Al moeten we daarbij niet 
vergeten dat het soms 
veel ingewikkelder is dan 
mensen zelf beseff en. Bij 
complexe vermogenssituaties, 
ingewikkelde huwelijkse- of 
partnerschapsvoorwaarden, 
al dan niet met hypotheek 
belaste onroerende zaken, 
waaronder de echtelijke 
woning, een of meerdere auto’s, eff ecten of andere beleggingen, 
levensverzekerings- en lijfrentepolissen, ondernemingsvermogen 
enz. lijkt het mij verstandig – ook al zijn partijen het in eerste 
instantie eens over de wijze van verdeling – dat zij blijven kiezen 
voor scheiden via de rechter, omdat er dan een advocaat aan te pas 
komt die goed juridisch advies kan geven. Of wellicht niet via een 
rechter maar wel met hulp van een notaris of mediator. 
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De Pierik in Eldrik

Groeten uit …

Het uiterste zuidwesten van ons verspreidingsgebied heeft als gebiedsnaam ‘de Pierik’. Vanaf de 

Eldrikseweg richting Angerlo kan men linksaf de Pieriksestraat in. Het linkerdeel van de weg is nu 

gemeente Bronckhorst, het rechterdeel gemeente Zevenaar.

Tekst: Rinus G.M. Rabeling

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

Het is een bijzonder deel van onze voormalige gemeente. Een 

agrarisch gebied dat in het verleden, net als de rest van Eldrik, 

veelvuldig te maken heeft gehad met hoogwater. Soms was 

dat kwelwater maar regelmatig een complete overstroming. 

Als het water in de Rijn en de IJssel een dusdanige hoogte had 

dat afvoer bij de stuw in Doesburg niet meer mogelijk was, 

overstroomde de dijk langs de Oude IJssel. In de loop der jaren 

worden in de regio diverse waterstaatkundige verbeteringen 

uitgevoerd, maar pas na de bouw van het stoomgemaal Be-

vermeer (1965) is deze situatie definitief verleden tijd. 

Uiteraard heeft een en ander invloed gehad op de bodem-

gesteldheid van de buurschap Eldrik en vooral ook die in de 

Pierik. Het is vele eeuwen een drassig gebied geweest met 

mede daardoor buitengewoon interessante natuurwaarden. 

In het oosten van ons land en het naburige Westfalen wordt 

vanaf de 16e eeuw de naam Pierik, Pyrick of Peryck, regel-

matig gebruikt voor lage en moerassige graslanden. Dit is 

ook hier het geval. In latere tijd krijgt het woord ook nog een 

tweede betekenis. Het gaat daarbij om een perk, een omtuin-

de ruimte, waar het vee ’s avonds bijeen wordt gedreven. In de 

literatuur is er met name sprake van schapen, maar ook veel-

vuldig van varkens en koeien. Het woord inperken is hiervan 

afgeleid. Bijzonder is dat deze beide betekenissen veelvuldig 

in combinatie worden aangetroffen.

In Eldrik treffen we de naam Pierik al aan in 1355 (een slag op 

Pieric) en 1408 (den Pyrick). Ook vermeldingen in 1617, 1638, 

1668, 1723, 1748, 1770, 1797, etc.

De Eldrikse Pieriksestraat

Zoals vermeld is de helft van de Pieriksestraat ‘ons’ gebied. 

Reeds in de 17e eeuw zijn diverse bouw- en weilanden bezit 

van de Heerlijkheid Keppel en vormden toen al het uiterste 

zuidwesten van het landgoed. Dit geografische gegeven is altijd 

van toepassing gebleven: ten tijde van de gemeente Keppel 

(1795), na het samengaan met Hummelo in 1818, en in 2005 bij 

de gemeentelijke herindeling tot gemeente Bronckhorst. Vele 

eeuwen dus al een soort drielandenpunt: Hummelo en Keppel-

Wehl-Angerlo en thans Bronckhorst-Doetinchem-Zevenaar.
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We komen dit ‘uiterste puntje’ ook al vroeg tegen via een 

bijzondere veldnaam. Op de Stardt (1457), Startmaetken 

(1494), Startmaetgen (1538), Staertsslach (1615), Steert (1617), 

Startmaatje (1638, 1783), Startmaetien (1643), Keppelschen 

Start (1651), Startmatie (1796), etc.

We zien dat deze ‘staart’-naam in de 15e eeuw al wordt ge-

bruikt. Ook in die tijd hebben we te maken met een grensge-

bied. In de 14e eeuw grenzen het Hertogdom Kleef (waartoe 

dan ook Wehl behoort) en het Graafschap Zutphen via het 

Richterambt Doesborgh hier aan elkaar. De daar toen aanwe-

zige zandweg is altijd een kleine handelsverbinding geweest 

tussen Kleef en Doesburg.

Drie boerderijen met een lange geschiedenis

Aan de oneven kant van de Pieriksestraat vinden we drie boer-

derijen die alle wat naam betreft een hoge ouderdom hebben. 

Uiteraard is de vorm van zo’n hoeve meermaals veranderd. 

Aanpassing van bouwmateriaal, bouwvalligheid en vooral 

brand zijn redenen dat tot in onze tijd regelmatig een nieuwe 

boerderij wordt gebouwd.

Baarbroek (Pieriksestraat 1), vinden we als veldnaam al in 

1408, 1457, 1466 en latere jaren (Barlebrueck, Barlbroeck, Bar-

broeck, Bairkens Bairbroeck). In 1615 vinden we hier de eerste 

vermelding van een boerderij: Erve Baerkens Baerbroeck (als 

Baerbroeck of Bairbroeck ook in 1644, 1698, 1731, 1753, 1777, 

etc.). In 1660 als Kaatstede (keuterboerderijtje) Baerbroeck 

met bouw- en weiland. In 1783 worden de opstallen van 

Barlebroek gekocht door A.W.C.W. van Pallandt en komt het in 

bezit van Keppel.

Kleine Pierik (Pieriksestraat 3), is een naam die natuurlijk 

verband houdt met de gebiedsnaam Pierik. Een veel oudere 

boerderij is de (Grote) Pierik, tegenover de kleine variant op 

Angerlo’s gebied. Zoals bekend is de naam in dit gebied al 

heel oud. De eerste keer dat we een ‘huis op erve de Kleine 

Pierik’ in archieven aantreffen is in 1770 en in 1774 wanneer 

het eigendomsrecht wijzigt. Wanneer de eerste boerderij op 

deze plek is ontstaan is niet bekend.

In onze tijd weten we dat op 24 maart 1924 de boerderij tot 

aan de grond toe afbrandt. De bewoners, het vee en een 

gedeelte van de inboedel worden gered. Na herbouw slaat het 

noodlot opnieuw toe. Omstreeks 18 maart 1939, ’s morgens 

om vier uur, staat de boerderij opnieuw in lichterlaaie. Het 

gezin (ouders en vijf kinderen) kan zich met moeite in veilig-

heid brengen. De levende have ‘twee koeien, twee kalveren, 

varkens, ongeveer een veertig stuks kippen en een kunstmoe-

der met tachtig kuikens’ komen om.

Keppelsche Staart (Pieriksestraat 5), is de ‘drie-landenpunt-

boerderij’. De oudste veldnamen met deze naam hebben we 

hiervoor al genoemd. Van de eerste bebouwing op deze plaats 

is in de archieven veel minder te vinden. In 1651 vinden we een 

vermelding als bezit van het Gasthuis van Keppel waarbij het 

onduidelijk is of hier sprake is van een boerderij met wei- en 

bouwland.

Aan het eind van de 18e eeuw is sprake van het ‘huisje Kep-

pelsche Staart op grond van Erve Rabenslag’ (Eldrikseweg 22, 

R.R.). A.W.C.W. van Pallandt tot Keppel en zijn vrouw kopen de 

opstal van dit huisje op 21 november 1796 van Berend Scheper 

en Barber Boerboom voor 35 gulden. 

In 1957 slaat ook voor de Keppelsche Staart het noodlot toe. 

Tijdens een zware storm breekt op zondagmorgen 8 december 

een hevige brand uit in de boerderij van de familie Pastoors, 

de toenmalige bewoner. Zowel het woonhuis als de schuren 

branden tot de grond toe af. Zeven koeien en zeven varkens 

komen om in de vlammenzee, evenals de totale inboedel, de 

landbouwwerktuigen, vele vrachten hooi en stro en de gehele 

graanoogst. In het volgende jaar wordt op deze plek weer een 

nieuwe boerderij gebouwd. De Keppelse Staart (vanaf 1958 

niet meer met sch) is tot ongeveer het jaar 2000 in het bezit 

van Keppel gebleven.

Kleine Pierik na de brand van 1939Kleine Pierik omstreeks 1900

Keppelsche Staart, 1950

Keppelsche Staart na de brand van 1957



Tekst: Henk ten Zijthoff 

Foto’s: Bas Weetink

Naast de inwoners van Drempt, 

Hummelo of Keppel die hier geboren 

en getogen zijn, is een groot deel 

ook ‘import’. Zij komen van elders uit 

het land of van buiten Nederland. 

In deze en de komende uitgaven 

vertellen een aantal van deze 

nieuwe dorpelingen hoe zij hier 

terechtkwamen en hoe het 

plattelandsleven bevalt. 

Sandra Derksen
Nieuwe dorpelingen
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Hoe komt een zelfstandig grafi sch vormgeefster uit Twente 

aan de Brinkenhorst terecht? Was dat toeval of keuze? 

Sandra gaat er eens even goed voor zitten. ‘Ik ben geboren in 

Deldenerbroek. Mijn ouders hadden daar een pluimveebedrijf. 

Ik ken het platteland dus goed, speelde als meisje veel buiten 

en fi etste tijdens m’n middelbare schooltijd elke dag naar 

Almelo. Dat is veertien kilometer heen en veertien kilometer 

terug. Weer of geen weer.’ 

Na de middelbare school gaat Sandra naar de Kunstacademie 

in Kampen. ‘Kampen was toen nog een kleine studentenstad 

en de academie zat in de voormalige Van Heutszkazerne, pal 

aan de IJssel. Een prachtige locatie al kon het er in de winter 

steenkoud zijn. Vanuit het lokaal van modeltekenen, boven in 

het gebouw, had je een fantastisch uitzicht op de IJssel. In de 

winter van ‘87 heb ik daar kruiend ijs gezien. Een vriendin van 

mij liep zomaar over de enorme ijsschotsen naar de overkant!  

Levensgevaarlijk... Er waren meerdere opleidingen in Kampen, 

maar allemaal kleinschalig. Veel was er niet te beleven, dus 

studenten zochten elkaar op om er iets leuks van te maken. Ik 

kwam met veel disciplines in contact. Een totaal ander leven 

dan in Deldenerbroek!’ 

 

Na haar studie komt Sandra terecht in Hilversum. ‘Ik kreeg 

een baan aangeboden bij de NCRV en kon er aan de slag als 

vormgever van de gids en ander drukwerk. Zo kwam ik in het 

Westen terecht. Als oosterling had ik daar geen moeite mee. 

De omgeving van Hilversum is qua natuur prachtig en Amster-

dam en Utrecht zijn lekker dichtbij. Het kostte wel enige tijd 

en moeite om nieuwe mensen te leren kennen. Ik ging in de 

avonduren aan de slag als vrijwilliger voor het fi lmhuis en dat 

bleek een goed idee. Met een enthousiaste en gedreven groep 

mensen heb ik er de groei en professionalisering meegemaakt 

van fi lmhuis naar fi lmtheater.’ 

Je zou denken: Sandra zit gebeiteld in Hilversum. In het 

oosten gaat weliswaar de zon op maar in het Westen is altijd 

iets nieuws te beleven. Toch loopt het anders. Sandra ontmoet 

Bart en binnen de omroep beginnen de reorganisaties. Sandra 

is daar nuchter over: ‘De NCRV was een goede werkgever en 

een levendig bedrijf, maar de reorganisatie pakte voor mij 

artistiek gezien beperkend uit. Ik vond dat ik nog niet genoeg 

bagage had om als zelfstandig ontwerper aan de slag te gaan 

en besloot te solliciteren. Ik kwam terecht bij ontwerpbureau 

Proforma in Amersfoort. Daar heb ik heel veel geleerd en 

vooral de zakelijke kant van het vak goed leren beheersen.’

In 1999 wordt dochter Joanne geboren en groeit de wens om 

terug te gaan naar de provincie. Als de vestiging van Proforma 

naar Rotterdam verhuist, besluit Sandra om niet mee te gaan. 

Ze begint voor zichzelf en gaat samen met Bart op zoek naar 

een nieuwe stek. Bart komt uit Friesland, maar Friesland trekt 

niet. De IJssel blijkt een beter oriëntatiepunt en zo komt het 

gezin in Doesburg terecht. ‘Een sfeervol Hanzestadje, dat leek 

ons wel wat. We hebben er vijf jaar met veel plezier gewoond, 

maar we wilden meer ruimte en dichter bij de bossen. Bart 

komt uit de Friese Wouden en ik was gewend aan de bossen 

van Twente. Tijdens een fi etstocht zagen we een huis aan 

de Brinkenhorst in Hoog-Keppel te koop staan en waren we 

meteen enthousiast. Dat werd opnieuw verhuizen!’

Weleens spijt gehad van de verhuizing? 

‘Geen moment’, lacht Sandra. ‘In een dorp gaan wonen was 

voor ons een bewuste keuze. Je hebt een auto nodig, want je 

boodschappen kun je niet even snel naast de deur halen. En 

ook voor het uitgaansleven moet je niet in Hoog-Keppel zijn. 

Maar dat weet je als je voor het platteland of het dorp kiest.’ 

Wat staat daar tegenover? ‘In Hoog-Keppel hebben we hele 

leuke mensen in de buurt. Een prima basisschool op loopaf-

stand. Een fi jn zwembad voor ontmoeting en recreatie. En veel 

groen om ons heen, we zitten dicht op de natuur. Ik doe aan 

hardlopen en het is zó mooi om hier rond te rennen! Hoog-

Keppel is ook een dorp waar je goede contacten kunt hebben 

zonder dat er een sfeer van verplichtingen ontstaat. Ik vind 

het gevoel van saamhorigheid in Hoog-Keppel erg prettig. En 

het volksfeest is natuurlijk heel bijzonder. Zoiets hadden we 

nog nooit meegemaakt, het was voor ons een verrassende 

cultuurshock!  

Wil je tenslotte nog iets kwijt? 

‘Schrijf maar op’, zegt Sandra: ‘Hoog-Keppel met de bossen en 

het coulisselandschap houden ons erg goed in vorm! ’ 

De Twentse Sandra Derksen (46) kwam negen jaar geleden in Hoog-Keppel wonen. Samen met 

partner Bart van der Wal (51) en dochters Joanne (14) en Sarah (12). Verzeild in Hoog-Keppel 

vanwege de ruimte en het bos .
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SpaZone 

gaat per 1 augustus 

verhuizen naar 

nieuwe locatie: 

Uitmaat 29-31 in Giesbeek

Uw Wellnessleverancier voor Achterhoek en Liemers.

- Zwembaden
- Overkappingen
- Warmtepompen
- Zonnecollectoren
- Waterbehandelingsproducten

- 4Seasonsspas
- Sauna’s
- Infraroodcabines
- Stoomcabines
- Onderhoud /reparatie alle merken

Openingstijden:

Maandag t/m donderdag op afspraak
Vrijdag: 10.00 uur tot 18.00 uur

Zaterdag: 10.00 uur tot 16.00 uur
Zondag: Gesloten

Spazone   Eekstraat 2-b   6984 AE    Doesburg

T 0313-482865   M 0648688260   E info@spazone.nl 

Meipoortstraat 4  •  Doesburg  •  www.ter-steeg.euMeipoortstraat 4  •  Doesburg  •  www.ter-steeg.eu

Meipoortstraat 4  •  Doesburg  •  www.ter-steeg.eu
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-Yoga- -Tai-Chi-Tao- -Energetische healing-



Voor Harrie staat het altijd al wel vast. Hij wil graag in de 

voetsporen treden van zijn vader die een garagebedrijf heeft. 

Bezig zijn met techniek en sleutelen aan auto’s. In 1966 begint 

hij als leerling-automonteur. Ook zijn broer Jos komt in het 

bedrijf en vanaf 1972 zijn ze samen actief in de vof Gebr. Pel-

grom. Harrie doet de auto’s en de benzinepomp en Jos zorgt 

voor de schadeherstelafdeling.

Vader Pelgrom verkoopt in die tijd uiteraard ook nieuwe 

auto’s. Hij is niet merkgebonden en kan in 1969 dus ook de 

Daf 55 aan de familie Bolt leveren. Na zestien jaar komt de 

auto weer in bezit van het bedrijf. De Daf heeft slechts 57.000 

km gereden, is altijd bij hen in onderhoud geweest en de car-

rosserie is nog puntgaaf. Zelfs de oude Pelgrom-sticker is nog 

onbeschadigd aanwezig. 

In die tijd is een Daf 55 geen echte handelswaar meer. Harrie 

besluit de auto zelf te houden, als een soort waardering en 

zelfs liefde voor een fraai en uniek Nederlands product. Maar 

ja, een ondernemer is altijd druk en het regelmatig maken 

en genieten van een ritje komt er eigenlijk niet van. De auto 

wordt gestald in een hoekje van de werkplaats en komt daar 

ruim vijfentwintig jaar niet meer van de plek. Totdat deze 

ruimte nodig is voor de opslag van winterbanden. Het begint 

weer te kriebelen. De auto wordt van het stof ontdaan. In 2010 

begint Harrie in zijn beperkte vrije tijd aan een technische 

grote beurt. Restaureren hoeft niet, daarvoor is het model in 

Harrie Pelgrom (63) werkt in 1969 in de garage van zijn vader aan de Broekstraat in Hummelo. Hij is 

erbij als zijn vader een nieuwe Daf 55 sedan verkoopt aan de familie Bolt uit Hummelo. Na 16 jaar 

trouwe dienst keert de auto weer terug en ontfermt Harrie zich over een puur Nederlands product…

een veel te goede staat. Broer Jos geeft de carrosserie nog een 

opfrisbeurt. De oorspronkelijke kleur, een soort Engels rijtuig-

groen, is nog steeds aanwezig en oogt enigszins chique. 

Van Doorne’s Aanhangwagen Fabriek N.V.

De merknaam Daf begint eigenlijk op 1 april 1928, als Hub van 

Doorne de ‘commanditaire vennootschap Hub van Doorne’s 

Machinefabriek’ opricht. Hub begint in een kleine werkplaats 

in Deurne. In 1932 wordt de naam van het bedrijf veranderd in 

‘Van Doorne’s Aanhangwagenfabriek N.V.’. Na de Tweede We-

reldoorlog zijn luxe auto’s en vrachtwagens zeer schaars. Dit is 

een grote kans voor Daf. In 1949 begint men met de productie 

van trucks en trailers. 

De economische situatie en het succes van Daf Trucks maakt 

het mogelijk voor Hub van Doorne om zijn droom te verwe-

zenlijken: de productie van een eigen luxe auto. Hij wil een 

auto ontwikkelen die betaalbaar is voor de gewone mens en 

die is uitgerust met een automatische versnellingsbak. Deze 

zit ook in zijn Buick Dynaflow. Maar een dergelijke traditio-

nele transmissie is te groot, te complex en te zwaar om toe 

te passen in een kleine auto. In de winter van 1954 krijgt Hub 

van Doorne het idee om riemen te gebruiken, net als veel van 

de machines die in zijn fabriek met een riem aangedreven 

worden. 

De verdere ontwikkeling van de variomatic transmissie komt 

Harrie Pelgrom uit Hummelo:

‘Echt Nederlands fabricaat met 

een pienter pookje…’

Tekst: Rinus G.M. Rabeling

Foto’s: Wim van Hof
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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

Henk T
eunisse

n

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

Restauratie / renovatie
Binnen- en buitenwerk

Wandafwerking
Beglazing, enkel en isolerend

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

info@renaultkleine.nl | www.autodoesburg.nl

   

         
 








 



  

   
    




   








 



op gang. In februari 1956 wordt een experimentele versie 

ingebouwd in een bestaande auto en veelvuldig getest. 

Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een ontwerp voor een 

vierpersoonsauto. Op 9 september 1956 is de eerste auto klaar 

en in 1957 worden enkele auto’s gebouwd die vooral voor 

promotiedoeleinden worden gebruikt. De auto wordt aan het 

publiek gepresenteerd op de AutoRAI in februari 1958. De 

reacties zijn overweldigend, er worden 4.000 auto’s besteld. 

Op 23 maart rollen de eerste productieauto’s van de lopende 

band, de Daf 600. Het is de eerste kleine auto met automaat. 

De variomatic is een continu variabele transmissie met twee 

rubberen riemen die tussen twee schijven traploos nieuwe 

overbrengingsverhoudingen realiseert. Het is de eerste 

continu variabele transmissie voor auto’s die ooit in productie 

is genomen. Het principe is bij velen bekend als ‘het pientere 

pookje’, anderen noemen het een ‘bretel-aandrijving’.

Daf 55

Na de eerste Daf 600 volgen nog diverse andere modellen. In 

december 1967 komt de 55, het wordt een grote verandering 

voor Daf. Het is de eerste Daf met een 4-cilinder-in-lijn water-

gekoelde motor. De motor, een 1.100 cc, wordt geleverd door 

Renault. Het koetswerk van de 55 lijkt op de 44. De 55 is in 

het begin slechts beschikbaar in één versie en heeft iets meer 

luxe dan de vorige versies. Later komt er naast de sedan ook 

een coupé en een combi-uitvoering. Voorts is er een kit om de 

auto te upgraden naar de Daf 55 Marathon. In 1972 wordt de 

55 vervangen door de 66.

Zoals eerder aangegeven is de toepassing destijds van de 

variomatic in kleine auto’s helemaal nieuw voor die tijd. Maar 

ook in de huidige tijd wordt het CVT-principe (Continu Varia-

bele Transmissie) nog steeds door Van Doorne in Nederland 

geproduceerd voor onder andere de Nissan Micra en de 

nieuwste Nissan Juke. In 1975 wordt de personenautotak van 

Daf verkocht aan het Zweedse Volvo.

Harrie geniet bij elk ritje weer van zijn bijzondere auto, al is het 

in de zomermaanden door het degelijke heldere glas wel een 

kleine broeikas. Het geeft ook veel bekijks. Je ziet de mensen 

al denken, daar heb je weer zo’n oud mannetje in een Dafje… 

Maar de voldoening is groot.

Daf 55 Sedan 1969

Aandrijving:    variomatic 

 met twee riemen

Carrosserie: sedan, 2 deurs

Inzittenden: 4

Brandstof: benzine

Motor: 4 cilinder, 4 tact

Cilinderinhoud: 1108 cc  

Verbruik: ongeveer 1 op 11,5

Afmetingen: 388 x 154 cm (l x b)

Wielbasis: 225 cm

Gewicht: 785 kg

Max. snelheid: 136 km/u
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Dit zijn ze dan: de 56 leerlingen van De Bongerd, De Klimtoren 

en De Woordhof samen, die in juli jl. hun vertrouwde basis-

school hebben verlaten en inmiddels uitgewaaierd zijn naar 

het vervolgonderwijs. Op de drempel van hun basisschooltijd 

hebben ze op de sportaccommodatie in Hoog-Keppel nog 

eenmaal lekker gesport, gedanst en gespeeld tijdens de jaar-

lijkse sportdag voor de basisscholen van Drempt, Hummelo 

en Keppel. Hier nog als stoere oudsten van hun school, om in 

september als brugklaspieper weer onderaan te beginnen. 

Dagelijks fi etsen ze nu fl inke afstanden naar scholen in Dieren, 

Tekst: Josée Postmaa

Foto: Wim van Hof
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Velp, Zutphen of Doetinchem. Een hele overgang. Niet langer 

de bekende en vertrouwde gezichten vóór en in de klas en 

les krijgen in één lokaal, maar in een heel nieuwe omgeving 

met merendeels nieuwe klasgenoten per lesuur of blokuur, 

wisselen van lokaal en leerkracht. Leuk, spannend en zeker in 

het begin heel vermoeiend door alle nieuwe indrukken, lange 

dagen en al het huiswerk dat na thuiskomst ook nog gemaakt 

moet worden.

Veel succes en ook veel plezier gewenst!     
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Het is nu zestig jaar geleden dat bovenstaande foto werd ge-

maakt. Een foto van één van de twee klasjes van de kleuterschool 

aan de Rijksweg in Laag-Keppel, het gebouw waar sedert 1964 

een cafetaria is gevestigd.

Zestig jaar is een hele tijd. Het was dan ook niet eenvoudig om 

de juiste namen bij de kleuters te vinden. Op vijf na is dit gelukt. 

Daarna begon een moeilijke maar boeiende speurtocht naar de 

huidige woon- of verblijfplaats van de klasgenootjes. Slechts zes 

kinderen zijn in het vroegere Hummelo en Keppel blijven wonen. 

De rest was uitgevlogen, tot in Noorwegen toe!

Na vele uren zoeken op internet, in adresboeken en allerlei andere 

bronnen; en na 142 e-mailberichten en het voeren van 73 tele-

foongesprekken kwamen 23 kinderen en de kleuterleidster ‘weer 

thuis’.

De reacties waren buitengewoon enthousiast en een enkel heel 

oud contact werd opnieuw aangeknoopt.
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Klasgenoten van toen, 
wat is er van hen 
geworden?

Samenstelling: Joke Rabeling-Oijen

Foto’s: collectie Joke Rabeling-Oijen, Rinus G.M. Rabeling

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 kleuterklas van de kleuterschool in Laag-Keppel in 1954.

Kleuterschool Laag-Keppel 1954

1. Juf Tine Kusters, 2. Jannie van Amerongen, 3. Bertie Bruins, 4. Henk Kosstede, 5. Hanneke van Donselaar, 6. Janneke Bloemendaal, 7. Juf Betsy Klomp, 

8. Cateautje van Panhuys, 9. Hennie Eenkhoorn, 10. Marietje Bos, 11. Bertie Maandag, 12. nn, 13. Betsy Pardijs, 14. Koos van Donselaar, 15. Bart Ditzel, 16. nn, 

17. Hermien Klein Essink, 18. Jannie Wassink, 19. Eline Harmsen, 20. Henk Bluemink, 21. nn, 22. Ton Wiendels, 23. Jan Snippe, 24. nn, 25. Johnny Klein Hesselink, 

26. Hans ‘t Hooft, 27. Joke Oijen, 28. Wim Rosier (?), 29. Hennie Willemsen, 30. Peter van Zadelhoff.
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Het was natuurlijk voor iedereen erg moeilijk om zestig jaar terug 

te gaan naar een pril kindergeheugen om te herkennen en te 

herinneren. De indrukken op 4- en 5-jarige leeftijd zijn natuurlijk 

minimaal, maar boeiend was het te vernemen hoe de verdere 

‘carrière’ van eenieder zich heeft ontwikkeld.

Nr. 01 - JUF TINE KUSTERS (1932)

‘Ik ben in 1959 getrouwd met Jacques Driessen. Samen kregen 

we een dochter, Jolien. Ook zij is werkzaam in het onderwijs. 

Ik heb een kleindochter van 16 jaar, zij zit in de 5e klas van het 

gymnasium. Ik heb tot 1989 gewerkt als hoofdleidster in het 

dorp Rheden. 

Mijn man is in 2002 overleden en sindsdien woon ik in een ap-

partement in Velp. Jolien en haar gezin wonen nu in ons huis.

Ik ben inmiddels wel invalide door een streptokok die er, na 

een heupoperatie, is ingeslopen waarna mijn totale heup is 

verwijderd. Tegenwoordig zijn er hulpmiddelen waardoor ik 

nog geheel zelfstandig kan functioneren. Gelukkig heb ik nog 

vele hobby’s.

Voor herinneringen heb ik wel diep moeten graven, maar dit 

schiet me nog te binnen.

Achter de school was de tuin, die nu allang afgekeurd zou zijn. 

Vies zwart zand. Het gebouw was van mevrouw Van Pallandt, 

die er totaal niets aan liet doen, waardoor de vloer begon te 

verzakken. De kinderen die van buiten het dorp kwamen en 

‘s morgens met het busje van Trip werden gebracht, bleven 

tussen de middag over. Soms als ik een verhaaltje vertelde 

en het heel stil was in de klas, kwam er een muisje om de 

hoek kijken. We waren dan met elkaar heel stil en vonden dat 

prachtig.

Doordat de school uitbreidde werd er nog een leidster aange-

nomen, Janny van Eck. Nog steeds heb ik contact met haar. 

Ze woont in Veldhoven.

Ik heb tien jaar in Laag-Keppel gewerkt, maar toen Jolien werd 

geboren ben ik er zes jaar uit geweest. Al die jaren waren een 

feest voor mij. Heel lang heb ik nog contact gehad met Annie 

Veldhorst. Helaas is ze enige jaren geleden overleden. Af en 

toe rijd ik nog wel eens door Laag-Keppel en zie dan dat het 

gebouw er nog net zo uitziet als in 1954.

Van Bets Klomp is mij weinig bekend, alleen dat ze ooit naar 

Utrecht is vertrokken.

Joke, ik hoop dat je iets aan mijn verhaaltje hebt. Het is niet 

veel wat ik me kan herinneren, het is ook al 60 jaar geleden, 

maar dat jouw vader bieleman was weet ik nog goed.’

Nr. 02 - JANNIE VAN AMERONGEN (1949)

‘Ik woonde in ‘t Zandgat in Laag-Keppel (Van Pallandtlaan, 

J.R.). Ik kan me niet meer herinneren of ik een boezemvriendin 

had. Ik heb op de lagere school in Hoog-Keppel gezeten en 

heb tot mijn dertiende jaar in Laag-Keppel gewoond. Daarna 

zijn we naar Doetinchem verhuisd en daar heb ik gewoond 

tot mijn 21ste jaar. In 1970 ben ik getrouwd met Wim Derksen 

en in 1971 verhuisd naar Dieren. Daar woon ik nog steeds. Ik 

heb twee kinderen en twee kleinkinderen en ben inmiddels 

zestien jaar weduwe.

Na de huishoudschool ben ik gaan werken als verkoopster, 

later bij Misset op de afdeling postverzending. Ik heb met 

niemand uit die tijd contact, ook nooit gehad. Altijd met veel 

plezier naar de kleuterklas gegaan. Dat kun je wel zien op de 

foto, waar ik naast juf Kusters sta.’ 

Nr. 03 - BERTIE BRUINS (1949)

‘Wel verrassend om zo opeens te worden gevraagd naar herin-

neringen uit de diepten van mijn geheugen. Het zijn er helaas 

niet bar veel en dat zal komen doordat ik niet lang op school 

zat. In mijn herinnering vanaf eind 1953, toen er een derde 

kind bij ons werd geboren en een druktemaker minder wel 

goed uitkwam. Om laten we zeggen vergelijkbare redenen 

werd ik zo eind 1954 al een voortijdige schoolverlater, tot ik in 

1955 naar de Van Schuylenburchschool in Hoog-Keppel kon.

Wij woonden niet ver van de school, aan de Van Pallandtlaan, 

toentertijd een halfverharde weg die alleen aan onze kant 

bebouwd was. Wij woonden op 99B (later vernummerd), met 

naast ons Eline Harmsen, daarnaast de familie Bloemendaal 

(Janneke) en dan de familie Bluemink (Henk), dan Oosterink 

en daarnaast weer John Klein Hesselink. Nog weer twee 

huizen verder woonde de familie Eenkhoorn. Totdat die naar 

Amsterdam (?) verhuisde speelde ik veel met Hennie. John is 

degene met wie ik het meest optrok. We scheelden een jaar 

en zaten later ook op dezelfde school en universiteit, maar niet 

bij elkaar. In de Van Pallandtlaan liepen overigens zo ongeveer 

alle kinderen bij elkaar in en uit. 

Nr. 28 lijkt sterk op Wim Rosier, die later bij mij op de Ds. van 

Dijkschool (mulo) in de klas zat en die voor zover ik weet na 

zijn middelbare landbouwschool in de jaren 70 naar Canada is 

vertrokken.

Wat mijzelf betreft, ik woon nu in Leiden en ik ben daar 

terechtgekomen via diverse adressen: Oosterbeek, Nijmegen, 

Zwolle, Houten, Voorschoten, Leidschendam en Den Haag. 

Ik ben niet meer getrouwd en heb twee kinderen. Ik werk nu 

al weer jaren als onderzoeker/jurist bij het Bureau Nationale 

Ombudsman. Na de Ds. van Dijkschool heb ik twee jaar op 

Ruimzicht (hbs) gezeten, toen een paar jaar gewerkt en daarna 

Nederlands recht gaan studeren aan de Radboud Universiteit 

in Nijmegen.

Speciale herinneringen aan de kleuterschool heb ik dus 

weinig, wel aan de kinderen uit de buurt, en degenen die naar 

dezelfde scholen gingen (Cato, Janneke, John, Eline, Wim, 

Henk, Peter).

Met John had ik vandaag na ruim 30 jaar weer contact, met 

de rest niet. Maar af en toe hoor je wel eens iets. Een van mijn 

zussen is bevriend met de zus van Cato, een andere zus woont 

in Hummelo.

Mocht je ooit nog wat schrijven over de volgende bestem-

ming van de school ‘Snackbar Bulten’, de enige hangplek in de 

verre omtrek, dan kan ik je denk ik beter helpen.’

Nr. 04 - HENK KOSSTEDE (1949)

‘Ik woonde destijds in Hoog-Keppel aan de Dubbeltjesweg 4, 

het huisje wat zo dicht aan de weg staat met de grote over-

hangende boom ernaast.

Van de periode op de kleuterschool weet ik niet veel meer 

ook niet meer met wie ik het meeste omging of bevriend was. 

Waarschijnlijk was dat Peter van Zadelhoff, in ieder geval wel 

op de lagere school. Later ook veel omgegaan met Peter, 

Tonnie Wiendels en Johnny Klein Hesselink.

Tot m’n 17e heb ik in Hoog-Keppel gewoond, daarna in Lange-

rak en vervolgens in Doetinchem.

In 1975 ben ik getrouwd met Mariët Bos. We hebben twee 

dochters Taika en Debby die beiden met hun partners samen-

wonen in Doetinchem en resp. Arnhem. We hebben nog een 

dochter gehad, Suzette die helaas als baby overleden is.
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Alfun Events
Postbus 180
6980 AD Doesburg

Tel: 03 13 - 48 44 98  
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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

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

SuPERMARKT AAlDERINK
1200 m2 winkelplezier! 750 m2 parkeerruimte!

DORPSSTRAAT  14-16  STEENDEREN

Vind ons op



Kleinkinderen zijn er nog niet maar Debby is zwanger en 

verwacht in december haar eerste kind.

Na de mulo en de meao in militaire dienst geweest, hierna 

kortstondig bij Aviko gewerkt en vervolgens bij de Gemeente 

Spaarbank Doetinchem. Daarna in diverse functies bij ach-

tereenvolgens de Bondsspaarbank, VSB Bank, Fortis Bank en 

tenslotte ABN Amro Bank. In 2010 gebruik gemaakt van een 

vertrekregeling en sindsdien met vervroegd pensioen.

Mijn grootste hobby is voetbal. Ik ben van 1982 tot aan de 

fusie in 2003 voorzitter van H en K geweest en daarna be-

stuurslid van HC’03 en nu bestuurslid van de overkoepelende 

stichting. En... ik voetbal nog steeds. Ontmoet daardoor nog 

ontzettend veel mensen uit mijn jeugdjaren, zowel bij het 

voetbal als daarbuiten.’

Nr. 05 - HANNEKE VAN DONSELAAR (1950)

‘Na de lagere school ben ik met Hennie Minkhorst en Margreet 

van Til enkele jaren naar Ruimzicht in Doetinchem gegaan. 

Toen ik 15 jaar was ben ik overgegaan of overgestapt naar de 

mms op de Van Limburg Stirumschool in Arnhem.

Na de schoolperiode ben ik de verpleging ingegaan in 

Utrecht. Dit beroep heb ik veertig jaar uitgeoefend op al-

lerlei plaatsen, o.a. Utrecht, Nijmegen, Velp en Arnhem, en in 

verschillende functies, zoals leidinggevende, specialistisch 

verpleegkundige oncologie, urologie.

Ik ben nooit getrouwd, heb wel bijna dertig jaar een vaste 

relatie gehad, acht jaar geleden is deze relatie op de klippen 

gelopen. Ik heb geen kinderen.

Op mijn 59ste ben ik gestopt met werken. Ik ben nu alleen-

staand, of alleengaand zoals je wilt. Ik werk nu als vrijwilliger 

in de Wereldwinkel in Duiven en geniet van mijn vrijheid en 

besteed mijn tijd aan de vele hobby’s die ik heb, onder andere 

ambachtelijk weven, bloemschikken, naaien en een beetje 

quilten. En ik woon samen met mijn dierbare zwarte Labrador 

Judy. Het kon spannender (...ahum), vind je niet? Het is zoals 

het is.’

Nr. 06 - JANNEKE BLOEMENDAAL (1949)

‘Ik ben geboren en heb gewoond aan de Van Pallandtlaan 

B101, nu nummer 11.

Ik weet niets van mijn kleutertijd op de Laag-Keppelse school, 

wel dat ik daarna in Hoog-Keppel naar de Zoar kleuterschool 

ben geweest. Zal wel te jong zijn geweest. Daarna heb ik de 

huishoudschool gedaan. In de schooljaren heb ik veel ge-

speeld met Eline Harmsen, die woonde naast ons maar ik weet 

niet waar ze nu woont.

Ik ben in 1971 getrouwd met Ab Vlastuin en wij hebben twee 

zonen (van 36 en 35) en vijf kleinzonen. De oudste is 10, zijn 

broer is 8 en van de jongste zoon zijn ze 6, 3 en 1 jaar. Natuur-

lijk ben ik ook oppasoma. Met veel plezier werk ik in Biblio-

theek Cultura te Ede. Inmiddels woon ik daar alweer 42 jaar op 

Mariëndaal, met een prachtig uitzicht en geniet elke dag weer 

van die mooie luchten.’ 

Nr. 07 - JUF BETSY KLOMP

Helaas is het niet gelukt haar huidige adres te achterhalen.

Nr. 08 - CATEAUTJE VAN PANHUYS (1949) 

‘Ik woonde destijds in Hummelo, op de Greffelinkallee (het 

burgemeestershuis).

Na de kleuterschool ging ik naar de lagere school in Hoog-

Keppel. Na de middelbare school vertrok ik voor een jaar naar 

Engeland, en ben daar op school geweest. Daarna heb ik een 

jaar in een kindertehuis in Libanon gewerkt. Terug in Neder-

land heb ik gewerkt in een kindertehuis en op kantoor van de 

Sociale Dienstverlening. 

Gehuwd, een zoon, maar later gescheiden. Daarna hertrouwd 

met een Noorse man, Trygve Stensland. Hij was weduwnaar. 

Hij heeft vier zoons, waaronder een tweeling. Mijn zoon en ik 

verhuisden naar Noorwegen en daar wonen we alweer dertig 

jaar. Daar volgde ik een opleiding kleuterleidster en werd ik 

directrice van een kleuterschool. In Noorwegen is de kleuter-

school geen deel van de basisschool, de kleuterschool staat 

op zichzelf. Precies zoals wij dat vroeger in Nederland ook 

hadden. 

Mijn man en ik hebben ook een huis in Nederland, in Fries-

land. Daar zijn wij ook vaak. 

Ik heb Hummelo en Keppel natuurlijk nooit vergeten, dus daar 

gaan we soms weleens heen. Dan komen er weer allerlei fijne 

jeugdherinneringen boven! Zo ook nu weer, toen ik die mooie 

foto van mijn kleuterklas zag. Ik herinner mij veel kinderen uit 

die tijd. En juf Kusters natuurlijk ook. 

Ik heb helaas geen contact meer met mijn vroegere klas-

genootjes. Zo gaat dat als je al jaren niet meer in Hummelo 

woont. Maar wat een fijne plek was dat, om te wonen en op te 

groeien!! 

Dan even wat duidelijkheid over mijn voornamen, hoe heet ik 

nu eigenlijk?

Ik heet eigenlijk Catharina Cornelia. Maar mijn roepnaam werd 

Cateautje (gespeld op z’n Frans). Op school gebruikten ze 

blijkbaar de Nederlandse spelling: Catootje. Later toen ik wat 

ouder was begon men mij Cateau te noemen. 

Maar toen ik een puber was begon ik de naam Cateau wat 

‘truttig’ te vinden. Dat vonden mijn vriendinnen ook. Toen 

veranderde ik mijn roepnaam in ‘Kitty’ (kun je best ook van 

‘Catharina’ afleiden). Ik werd op den duur alleen nog maar 

Kitty genoemd. Maar het gaf niks als iemand mij nog Cateau 

noemde. Ik luisterde ook naar die naam. Dat zou ik zelfs nu 

ook nog doen. 

Maar... toen verhuisde ik naar Noorwegen... en toen zei mijn 

man na een tijd: ‘Jij hebt eigenlijk zulke prachtige voornamen: 

Catharina Cornelia, en dan laat je je Kitty noemen!’ Ik vond 

dat toen eigenlijk ook zo, en dacht erover na... Maar Catharina 

Cornelia is wel een wat lange naam. Ik dacht dan maar geen 

roepnamen meer, ik ga gewoon een van mijn voornamen 

gebruiken en dat wordt dan Catharina! 

Ik gebruik nu al jaren mijn naam Catharina, vandaar dat ik dat 

automatisch neerschreef in mijn vorige mail. Maar mijn zusjes 

zeggen nog vaak Kitty en dat is ook prima. Andere mensen die 

mij van vroeger kennen kunnen mij ook nog Kitty noemen. 

Geen probleem. Ik ben gewend dat ik soms bij mijn ‘oude 

namen’ wordt genoemd. Geeft niks.’ 

Nr. 09 - HENNIE EENKHOORN (1949)

‘Ten tijde van de foto woonde ik met mijn ouders, broers Tom 

en Boy en zus Tineke op de Van Pallandtlaan in Laag-Keppel, 

nu woon ik in Lelystad.

M’n beste vriendinnetje op de kleuterschool was Marietje Bos, 

ik zou het wel leuk vinden wat meer over haar te weten te 

komen.
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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 
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

- 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?

√
√
√

√
√

√
√
√
√
√



Tot mijn zevende hebben we in Laag-Keppel gewoond. 

Daarna tot mijn zeventiende in Amsterdam Oud-West, waarna 

mijn ouders vetrokken naar Lopik (Utrecht).

Zomers gingen we altijd logeren bij tante Tiny en ome Leo 

Vanmaris aan de Hessenweg in Hoog-Keppel. Ik heb nog altijd 

fijn contact met mijn nicht Nora.

Ben getrouwd geweest, maar helaas werd ik na een huwelijk 

van 25 jaar ingeruild voor mijn beste vriendin. Ik heb twee 

kinderen, dochter Sandra (36) en zoon Bas (bijna 33) en twee 

prachtige kleindochters; dus een mooi gezin waar ik volop van 

geniet.

Ben werkzaam als chauffeur gehandicaptenvervoer en doe 

dit, met heel veel plezier, al zo’n vijftien jaar.

Ik woon in Lelystad samen met mijn oudste kleindochter 

(door omstandigheden) waar we een rijk gevuld leven leiden 

met heel veel lieve mensen om ons heen.

Helaas is mijn mama in 2000 overleden en acht jaar geleden 

overleed ook mijn oudste broer Boy.

Papa wordt in december 88 dus dat is ook een mooie leeftijd. 

Ik hoop dat ik nog heel lang van hem mag genieten. Hij woont 

ook in Lelystad.’

Nr. 10 - MARIETJE BOS (1950)

‘Ik woonde destijds tegenover de kleuterschool aan de (toen 

nog zogeheten) Rijksstraatweg. Ik was vriendinnetje met 

Hennie Eenkhoorn en het was een schok voor me toen ze 

plotseling ging verhuizen; de eerste keer dat het me duidelijk 

werd dat niets blijft zoals het is. Maar ook zelf ben ik later 

vaak verhuisd, naar Leeuwarden, Amersfoort, Utrecht, Tilburg, 

Amsterdam, Bussum en Hilversum. 

Ik ben nu met keuzepensioen, wat ik me kon veroorloven om-

dat ik altijd fulltime gewerkt heb; als secretaresse/producer/

organisatiemedewerker/medisch secretaresse/medewerker 

bureau selectie en detentie en hoe ze me nog meer genoemd 

hebben. Ik had een hbo-diploma creatieve therapie drama 

op zak, maar ik liep al snel stuk op de starre structuren van de 

grotere instellingen. Toen heb ik een typediploma gehaald en 

ben ik van het een in het ander gerold. Daarbij was ik net de 

tijd vooruit dat je voor elke werkzaamheid weer een apart di-

ploma moet hebben. Ik kon het me veroorloven mijn nieuws-

gierigheid te volgen en elke paar jaar een stukje verderop te 

gaan. 

Mijn dochter is ‘de vreugde van mijn bestaan’, zelf woon ik nu 

naar volle tevredenheid in mijn uppie.   

Van de juffen herinner ik me bijna niets. Wat me te binnen 

schiet is dit: we moesten papier in stukjes scheuren en vervol-

gens van elk rafelig flardje benoemen wat het was. Dat vond 

ik nogal verdacht, het was immers duidelijk dat het een stukje 

papier was. Maar de juf bleef aandringen dat ik er iets in moest 

zien, waarop ik maar lukraak voorwerpen ging noemen die me 

voor de geest kwamen. Het eerste wat ik verzon was: was-

handje; maar ik voelde me behoorlijk in de maling genomen.’

Langs de kleuterschool liep een klein paadje naar de woonboot van o.a. de familie Snippe en naar de sluis met de sluiswachterswoning van de familie Wiendels.
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Hekwerken en Omheiningen

Uitvaartverzorging

PATRIMONIUM

( lid Nardus)

Dag en nacht bereikbaar 

tel.: 0313-474909

www.patrimoniumdoesburg.nl

Rouwcentrum:  Meipoortstraat 74, Doesburg

inlichtingen en administratie: 0313-475787

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



Nr. 11 - BERTIE MAANDAG (1950-2010)

Verteld door echtgenoot Wil Maandag-Steijn 

‘Bertie is geboren in de Dorpsstraat en groeide op aan de 

Rijksweg, waar hij, in het ouderlijk huis, tot aan zijn overlijden 

in 2010, met veel plezier heeft gewoond met mij en onze 

dochters Irma en Annet en zoon Bart. 

Uit de overlevering zijn uit zijn kleuterperiode geen specifieke 

herinneringen bekend en moeten we het doen met de uit-

drukking op zijn gezichtje tijdens het maken van de foto (hij 

was nog maar net op school!) 

Bertie (later Bart) was een echt buitenkind en was na school-

tijd meestal te vinden op de boerderij van Geert Winkelhorst 

en Anton Stoltenborg, of in de natuur, waar hij zich naar 

hartenlust kon uitleven (dikwijls ook tot grote ergernis van 

jachtopzichter Bouw!) en de basis legde voor de gepassioneer-

de valkenier die hij later is geworden. Hij kende zijn directe 

leefomgeving als geen ander en sloot zich naast de Valke-

niersvereniging Nederland later ook aan bij de plaatselijke 

Wildbeheereenheid (WBE), waarin hij zijn kennis en interesse 

kon delen en uitdragen.

Van beroep werd Bart timmerman, aanvankelijk bij de firma 

Schreurs aan de Hummeloseweg, dat later werd overgedra-

gen aan Claus B.V. in Doesburg, alwaar hij jarenlang met veel 

plezier heeft gewerkt. 

Omdat hij in zijn eigen geboorteplaats is blijven wonen, heeft 

hij nog regelmatig contacten onderhouden met dorpsgeno-

ten uit zijn jeugd, wat zijn ‘thuisgevoel’ in Laag Keppel ver-

sterkte en waardoor ook hij voor velen in onze gemeenschap 

lang een bekend persoon is gebleven.’ 

Nr. 12 - ONBEKEND

Nr. 13 - BETSY PARDIJS (1950) 

‘Destijds woonde ik in de Dorpsstraat te Laag-Keppel, nu in 

Hengelo (Gld). 

Ik ben gehuwd met Harrie van den Toren, we hebben twee 

kinderen en twee kleinkinderen.

Momenteel ben ik werkzaam in de thuiszorg.

Ook ik heb de kleuterschool, zoals die nog in mijn geheugen 

ligt, als goede herinnering ervaren.

Het wandelen naar het bos, het buiten spelen achter de 

school, het zingen bij de piano als de juf erop speelde.

Tijdens de lagereschoolreünie van 10 jaar geleden heb ik nog 

enkele ‘kleuters’ gesproken.’

Nr. 14 - KOOS VAN DONSELAAR (1948)

‘Tijdens de klassenfoto woonde ik in Hummelo aan de Kep-

pelseweg op ’t Zand.

Op de kleuterschool had ik geen speciale vriendjes of vrien-

dinnetjes, ook heb ik geen herinneringen aan de jaren op deze 

school. Na de lagere school in Hummelo (meester Jan Boland) 

ging ik naar het Gemeentelijk Lyceum in Doetinchem. Daarna 

heb ik rechten gestudeerd op de universiteit in Utrecht.

Achtereenvolgens heb ik gewoond te Hummelo, Utrecht, 

Drachten en Apeldoorn.

Ik ben getrouwd en vader van drie kinderen. We hebben vijf 

kleinkinderen.

Onlangs ben ik gestopt met mijn advocatenkantoor in Apel-

doorn.’

Nr. 15 - BART DITZEL (1950)

‘Ik ben opgegroeid op ‘Kasteelzicht’ aan de Tellingstraat in 

Drempt. Ik speelde veel met buurjongen Peter van Zadelhoff, 

we gingen samen naar de kleuterschool en werden op de fiets 

weggebracht door huishoudster Dinie Bruil. Peter verhuisde 

naar Eldrik en vanaf dat moment werd ik opgehaald door het 

busje van Trip.

Van de kleuterschool herinner ik mij vooral de grote zwarte 

kachel. Af en toe legden we er een stuk gum op wat ontzet-

tend begon te stinken. De juffrouw was daar niet blij mee.

Na de lagere school in Voor-Drempt heb ik de landbouw-

school in Zelhem bezocht en daarna altijd gewerkt in de 

agrarische sector (Loonbedrijf Seegers, Drempt).

Ik ben getrouwd met Krystyna, we hebben een dochter en 

wonen nu in Baak.’

Nr. 16 - ONBEKEND

Nr. 17 - HERMIEN KLEIN ESSINK  (1950)

‘Ik woon vanaf 1974 in Hummelo en ben in dat jaar getrouwd 

met Henk Jolink (overleden in 1985). We hebben twee kinde-

ren en twee kleinkinderen.

Ten tijde van de foto  woonde ik in de Dorpsstraat in Laag-

Keppel, een straat met veel kinderen van mijn leeftijd dus er 

was altijd iemand om mee te spelen.

Mijn lagere schooltijd heb ik op de Van Schuylenburchschool 

in Hoog-Keppel doorgebracht. Na de lagere school ging ik 

naar de huishoudschool en daarna heb ik de Inas-opleiding 

gedaan (een opleiding voor verzorgende beroepen). Omdat 

ik te jong was voor de verpleegstersopleiding ging ik als 

overbrugging als gezinshulp werken, dat is me toen zo goed 

bevallen dat ik de opleiding gezinsverzorgster ben gaan doen 

in Hengelo (Ov). Na de opleiding heb ik met heel veel plezier 

bij de Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening in Doe-

tinchem gewerkt, vooral de samenwerking met maatschappe-

lijk werk vond ik erg prettig.

De herinneringen aan de kleuterschool zijn vooral dat we fijn 

buiten konden spelen, volgens mij waren er schommels en 

een grote zandbak. Als we binnen speelden vond ik het leuk 

om te schilderen of te kleien. Wat me opvalt op de foto zijn de 

prachtige strikken die de meisjes in hun haren hebben. Ik had 

ook altijd een strik in mijn haar maar omdat ik heel glad haar 

had, zakte die altijd af. Aan het eind van de dag hing hij op 

mijn oor of ik was ‘m helemaal kwijt; erg lastig voor een actief 

spelende kleuter. Ik was dan ook stinkend jaloers op Hennie 

Willemsen en Cato van Panhuys, die prachtige ‘kromme krul-

len’ hadden waardoor die strik keurig op zijn plaats bleef. Mijn 

‘rechte krullen’ waren een ramp.’

Nr. 18 - JANNY WASSINK (1950)

‘Ik ben geboren in het huis naast de toenmalige Coöperatie in 

Hummelo. Het adres was A 26, Hummelo. Ik heb er gewoond 

tot mijn negende jaar. In 1959 zijn wij verhuisd naar Almelo. 

Na de middelbare school in Almelo heb ik de  sociale acade-

mie in Hengelo gedaan. In juni 1973 ben ik getrouwd met 

Gertjan Stekelenburg en zijn we in Groningen gaan wonen. 

Van daaruit zijn we naar Ten Boer verhuisd (1976) waar we nog 

wonen. We hebben twee dochters die in oktober 2012, een 

week na elkaar, hun eerste kind hebben gekregen, Hanna en 

David. De jongste dochter verwacht begin september haar 
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VOORVERKOOP:
Voorverkoop: €12,50
Kassa: €15,-

EETCAFÉ

DE  TOL

Kei jenborgseweg 1

7021  KP  Zelhem
Tel:  0314 641808
www.cafedetol .nl

Voorprogramma:
Edelweiss Kapelle

11.00 UUR BIJ

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)

XYCLESERVICE MOSTERDTOCHT

Voor informatie en inschrijving: 

www.xycleservice.nl, tel: 0313-412727 , info@xycleservice.nl

Georganiseerd door:
Zondag 
28 september!
De Xycleservice Mosterdtocht 
is een gezins-fi etstocht over 
een afstand van ongeveer 
25 kilometer door de nabije 
omgeving met onderweg leuke 
paden, bezienswaardigheden en 
uitzichten. 

U kunt starten tussen 11.00 en 
13.00 uur en de fi nish is mogelijk 
tot 17.00 uur. De start is bij 
Xycleservice, Leigraafseweg 33F 
in Doesburg. De route wordt 
d.m.v. pijlen aangegeven en voor 
eventuele pech onderweg zijn 
er servicewagens. Deelname aan 
deze tocht is gratis en geheel op 
eigen risico!

Vooraf inschrijven is niet 
noodzakelijk maar wel gewenst 
i.v.m. de mogelijke opkomst voor 
de organisatie.
 
U kunt zowel telefonisch als via 
de mail uw deelname kenbaar 
maken, ook kunt u zich in 
de winkel van Xycleservice 
aanmelden. Inschrijving bij de 
start op zondag 28 september is 
ook mogelijk !!! 

Voor meer informatie en 
inschrijving: 
www.xycleservice.nl, 
tel: 0313-412727, 
info@xycleservice.nl
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tweede kind. Na mijn studie ben ik werkzaam geweest bij de 

Openbare Bibliotheek (t.b.v. het bibliotheekwerk in bejaarden- 

en verpleegtehuizen) en de Groninger Blindenbibliotheek. 

Vervolgens heb ik 25 jaar gewerkt als indicatiesteller in de 

zorg. Hiermee ben ik gestopt in 2009.

Ik heb maar een klein deel van mijn jeugd doorgebracht in 

Hummelo en Keppel. De klassenfoto van de kleuterschool 

bevindt zich in mijn fotoalbum, veel gezichten komen mij 

bekend voor. Uit overlevering weet ik dat ik niet graag naar 

de kleuterschool ging. Mijn zusje Berthy was in februari 1954 

geboren en in maart van dat jaar werd ik vier. Mijn moeder 

beloofde me elke morgen dat ze me op kwam halen zodra 

Berthy in bad geweest was. Verder weet ik dat Juf Tine in 

die tijd bij ons op kamers woonde. Zij bewoonde de voorste 

slaapkamer (aan de straatkant) boven. Ik weet niet of zij mij ’s 

morgens mee naar school nam of dat mijn moeder mij bracht.                                                                                                                                          

In mei 2005 heb ik deelgenomen aan de lagereschoolreünie 

in Hummelo. Bijzonder is het klasgenoten van toen jaren 

later opnieuw te ontmoeten en de herkenning, die daarmee 

gepaard gaat. Sindsdien mail ik af en toe met Henny Wullink-

Minkhorst. Vijf jaar geleden hebben mijn man en ik Hummelo 

en Keppel per fiets verkend. Onze  VW-camper konden we 

kwijt op de camping van de familie Remmelink in Drempt. 

Natuurlijk ook langs het oude kleuterschoolgebouw gefietst. 

Vaag heb ik nog een beeld van het klaslokaal. In 2011 hebben 

we een ’Evers-familiedag’ gehouden op Siebieverden in Eldrik. 

In mijn jeugd de boerderij van onze opa en oma Evers. Op 

deze wijze houd ik mijn geboortestreek levend.’

Nr. 19 - ELINE HARMSEN (1950)

‘Ten tijde van de klassenfoto woonden we in de Van Pallandt-

laan, Laag-Keppel. Later heb ik nog in Doesburg gewoond en 

nu in Holten.

Mijn vaste boezemvriend/-vriendinnen waren Johnny Klein 

Hesselink, Cato van Panhuys en Hermien Klein Essink. Ik heb 

geen contact met klasgenootjes van de kleuterschool uit die 

tijd.

Ik ben getrouwd met Ben van den Brink. We hebben twee uit-

wonende kinderen, dochter in Amsterdam, zoon in München, 

en hond Mia.

Ik heb gewerkt als apothekersassistente, later als receptionis-

te/hospitalityservice. Sinds 15 december 2013 ben ik gestopt 

met werken.

Ik zat als 3-jarige al op school (anders te weinig leerlingen) en 

kreeg een virale hersenvliesontsteking. Net als enkele andere 

kinderen lag ik in quarantaine in Ziekenhuis Velp. Was heel 

akelig en is een slechte herinnering. Ik heb helaas niet veel 

herinneringen aan de kleuterleidsters, wel aan de poppen-

hoek, het speelplein en de grote zwarte kachel.

Ik ging daarna naar de christelijke school in Hoog-Keppel en 

raakte bevriend met Arien Netjes. Helaas uit het oog verloren, 

maar recent gehoord dat haar zoon getrouwd is met de doch-

ter van een kennis en dat haar man een collega was van mijn 

moeder. Dat hoorde ik van mijn moeder tijdens het bezoek 

aan het onlangs gehouden Vive la France in Hummelo. Heel 

leuk dat daarna het telefoontje van Joke en Rinus kwam.

Overigens ben ik later in Holten Stefaline Tiernigo uit Hum-

melo nog tegengekomen, zij bezocht vroeger de bibliotheek 

in Laag-Keppel die door mijn moeder gerund werd. Ben ook 

Bennie Jolink nog eens tegengekomen, mijn ouders waren 

bevriend met zijn ouders en ik met zijn zussen Coby en Aleid.

Met mijn moeder nog een keer kasteel Keppel bezocht, wat 

ook bijzonder was. Ik was daar vroeger wel geweest en na-

tuurlijk ook langsgevaren met de gondelvaart. Ik rijd altijd nog 

graag door de Dorpsstraat en kijk naar de plek van de ijsbaan 

en denk aan het heerlijke zwemmen in de Oude IJssel.’

Nr. 20 - HENK BLUEMINK (1949)

‘Ik ben opgegroeid aan de Van Pallandtlaan in Laag-Keppel. 

Mijn boezemvriend op de kleuterschool was Hans ’t Hooft. Van 

andere dingen of voorvallen op de kleuterschool kan ik mij 

niets meer herinneren.

Na de kleuterschool en lagere school heb ik opleidingen 

gevolgd voor automonteur en in dat vak altijd gewerkt; o.a. bij 

Sevink in Doetinchem en Garage Bergsma in Hummelo.

Ik ben getrouwd en we hebben twee kinderen en wonen nu 

via Westendorp in Varsseveld.’

Nr. 21 - ONBEKEND

Nr. 22 - TON WIENDELS (1949)

‘Ik ben geboren te Kampen. Kort hierna zijn we verhuisd naar 

Laag-Keppel. 

We woonden bij de oude sluis; het pad in naast de kleuter-

school. De meesten kennen deze plek wel van de roeiboten-

verhuur. Van de bewaarschool kan ik mij eigenlijk weinig 

herinneren. Na mijn middelbare school ben ik bij de Postbank 

(tegenwoordig ING) gaan werken in Arnhem.

Inmiddels woon ik alweer 39 jaar in Drempt, samen met mijn 

vrouw Annie. We hebben twee zoons. In november ga ik met 

pensioen.’

Nr. 23 - JAN SNIPPE (1949)

‘In de periode van de kleuterschool woonde ik met mijn fami-

lie op een woonboot in de Oude IJssel, achter het schooltje bij 

de sluis. Mijn beste vriend in die tijd was Hans ’t Hooft.

Van de school kan ik mij vooral de imposante eik op het speel-

pleintje bij de zandbak herinneren. Ook weet ik nog dat we 

regelmatig naar het bos gingen. Het lopen op mijn klompjes 

ging niet zo goed, dus was ik apetrots toen ik mede daardoor 

mijn eerste leren schoenen kreeg. Het was een prettig klasje.

Vanuit Laag-Keppel zijn we verhuisd naar Doetinchem en 

daarna heb ik gekozen voor de binnenvaart. Ik heb daarvoor 

mijn kapiteinsdiploma binnenvaart behaald en was in het 

bezit van het Rijnpatent (speciaal voor het mogen varen op de 

Rijn). De wateren van Nederland en België waren veertig jaar 

mijn thuis. De haven van Doesburg fungeerde als thuishaven 

voor het schip. 

Ik woon nu in Sittard en heb een vriendin en een zoon.’

Nr. 24 - ONBEKEND

Nr. 25 - JOHNNIE KLEIN HESSELINK (1950)

‘Tot mijn 26ste levensjaar heb ik in de Van Pallandtlaan 

gewoond. Dat was na de oorlog de eerste straat met nieuw-

bouwhuizen. Mijn vader en moeder zijn vlak na de oorlog 

getrouwd en hebben veel moeite gedaan om daar een huis 

te krijgen. Ze waren al wat ouder en hadden nog maar weinig 

tijd om kinderen te krijgen. Ik ben enig kind gebleven, maar 

dat was niet zo’n probleem omdat de Van Pallandtlaan een 

kinderrijke buurt was. Ik had dus veel vriendjes en vriendinne-

tjes, die bijna allemaal ook in de kleuterklas zaten.

Na de middelbare school en kweekschoolopleiding ben ik psy-

chologie gaan studeren in Nijmegen en daar ook gaan wonen. 
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GROTE  OCCASIONSHOW  

ZONDAG 28 SEPTEMBER 

van 10 – 18 uur                               
Bon voor 1 gratis 

ijsje tijdens de 

occasionshow
Autobedrijf Overbeek  •  Dorpsstraat 4  •  6999 AC  •  Hummelo 

tel. 0314-381674  •  www.autobedrijfoverbeek.nl 
info@autobedrijfoverbeek.nl 

Iedereen die een auto koopt tijdens de show maakt 
kans op een prijs van € 200.000,-.

Voor kinderen tot 12 jaar is er een ballonwedstrijd en 
op het dorpsplein is tevens een Hummelse markt.

BIJ AANKOOP VAN EEN 

AUTO VANAF € 4.500,-

AFLEVERING MET HET

AUTOSHOWPAKKET

* NATIONALE AUTOPAS

* 6 MAAND BOVAG GARANTIEPAS

* AFLEVERINGSBEURT

* 1 JAAR MOBILITEITSGARANTIE

* NIEUWE A.P.K.

Uitgebreid assortiment auto’s

Zeer scherpe prijzen 

Diverse merken, modellen, 

prijsklassen 

OVERBEEK
AUTOBEDRIJF 

48

    

                                                                                   

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)

Nieuwbouw   Verbouw   Onderhoud   Renovatie/Restauratie

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



Mijn eerste baan was in het verpleeghuis Antonius in IJs-

selmonde, een deelgemeente van Rotterdam. Ik deed daar 

onderzoek naar het functioneren van een afdeling voor 

terminale zorg. Daar heb ik Inge leren kennen, die leiding-

gevende was van de afdeling. In 1986 zijn we getrouwd, maar 

toen werkte ik al bij de Universiteit van Leiden en later bij de 

Erasmus Universiteit in Rotterdam. Vanaf 1990 heb ik gewerkt 

bij het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden, 

dat later is opgegaan in TNO. Ik heb veel onderzoek gedaan 

naar de relatie tussen arbeid en gezondheid en hoe je de 

gezondheid van werkenden kunt verbeteren. In 2002 ben ik 

gepromoveerd aan de Universiteit van Leiden op een onder-

zoek naar de aanpak van werkstress. Begin dit jaar ben ik met 

pensioen gegaan. Inge en ik wonen sinds 1986 in Krimpen 

aan den IJssel. We hebben geen kinderen.

Van de kinderen in de kleuterklas heb ik nog heel lang con-

tact gehad met Bert Bruins. Onze vaders en moeders kwamen 

vaak bij elkaar en ook toen de familie Bruins naar Oosterbeek 

verhuisde, gingen Bert en ik nog vaak bij elkaar op bezoek. 

Ik ben nog bij het huwelijk van Bert geweest, maar daarna 

werd het contact minder, omdat we allebei een drukke baan 

kregen. Door dit verhaal zijn we weer met elkaar in contact 

gekomen.

Van de kleuterschoolperiode weet ik niet zo heel veel meer. 

Wat ik me kan herinneren is dat we een keer met de klas via 

de Kolenweg het bos in gingen om paddenstoelen te pluk-

ken. Daarna mochten we niet meer met onze vingers in de 

mond zitten, totdat we op school onze handen gewassen 

hadden. Wat ik me ook nog kan herinneren is dat het een keer 

een vrolijke boel in de klas was die, toen ik even naar de wc 

moest, klaarblijkelijk uit de hand gelopen was. Toen ik weer 

binnenkwam zaten alle kinderen met de handen over elkaar 

en de rechterwijsvinger voor de mond als teken dat er niet 

meer gepraat mocht worden. Het zijn vooral goede herinne-

ringen die ik nog voor me kan halen als ik terugdenk aan de 

kleuterschoolperiode. De blije en spontane gezichtjes van de 

kinderen op de foto geven mijn gevoel over die periode goed 

weer, evenals de lieve zorg en aandacht van juffrouw Kusters 

en juffrouw Klomp voor ons.’

Nr. 26 - HANS ’T HOOFT (1949)

‘Ik ben opgegroeid in Laag-Keppel en daarna verhuisd naar 

de A.G. Noijweg in Hoog-Keppel.

Van de kleuterschooltijd kan ik mij niets herinneren. Via de 

Van Schuylenburgschool ben ik naar de mulo in Doetinchem 

gegaan. Daarna diverse autotechnische opleidingen gevolgd 

en gestart met een garagebedrijf.

Ik heb op vele plaatsen gewoond, waaronder in Frankrijk. Nu 

wonen we in Baak.

Ik ben getrouwd en we hebben twee kinderen. Een zoon heeft 

het garagebedrijf overgenomen, helaas is onze andere zoon 

tijdens het crossen verongelukt. We hebben een kleinkind.

Op dit moment ben ik actief in de vastgoedsector.’ 

Nr. 27 - JOKE OIJEN (1950)

‘Ik ben geboren in Hoog-Keppel, maar woonde destijds in de 

Dorpsstraat te Laag-Keppel. Nu woon ik al meer dan veertig 

jaar in Voor-Drempt. 

Ik ben gehuwd (1973) met Rinus Rabeling, we hebben twee 

kinderen en vier kleinkinderen.

Na de middelbare school en handelsavondschool ben ik 

werkzaam geweest in het bankwezen, later heb ik jarenlang 

de administratie verzorgd voor de drukkerij/uitgeverij van 

mijn man.

Betreffende de kleuterschool heb ik erg prettige herinnerin-

gen aan juf Tine Kusters. Tijdens mijn middelbare schooltijd 

ging ik zelfs op vrije momenten regelmatig naar het schooltje 

om te helpen.

Enkele klasgenootjes (Hermien Klein Essink, Betsy Pardijs en 

Hennie Willemsen) woonden ook in de Dorpsstraat zodat we 

ook buiten schooltijd met elkaar  speelden in de toen nog 

rustige ‘Keppelse straote’. 

Uiteraard waren er later ook op de lagere school in Hummelo 

diverse kinderen uit deze kleuterklas. 

Enkelen die in onze regio zijn blijven wonen, heb ik natuurlijk 

nog weleens gesproken en kunnen volgen.

Een bijzonderheid op deze foto is de kruiwagen op de voor-

grond. Ik heb nog een foto van de kleuterschool van onge-

veer 1928 met mijn ouders (Peter Oijen en Mientje Besselink) 

samen in dezelfde kruiwagen.’

Nr. 28 - WIM ROSIER (?)

Nr. 29 - HENNIE WILLEMSEN (1950)

‘Tijdens mijn kleuterjaren woonde ik samen met mijn ouders 

en broer Willem in de Dorpsstraat in Laag-Keppel. Later zijn we 

verhuisd naar de Eldrikseweg in Eldrik.

Van de kleuterschool kan ik mij niets meer herinneren, wel van 

het spelen met buurkinderen in de Dorpsstraat.

Na de lagere school ben ik naar de huishoudschool in Doetin-

chem gegaan en daarna heb ik altijd gewerkt (38 jaar lang) bij 

Bennie en Tjat Smeenk. Eerst op boerderij Poelwijk in Eldrik en 

later aan de Keppelseweg in Hummelo.’

Joke (Rabeling) Oijen op de stoep van ‘de Olde Schole’ in 2014.
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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

Advocatenkantoor Kloppenberg richt zich vooral op  

strafzaken en houdt zich verder bezig met erfrecht, 
burenrecht, huurrecht en arbeidsrecht. 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

All-round 

Schoonheidsspecialiste

Kleuren consulente

Nagelstyliste

●

●
●

Hulsevoortseweg 7

6996DG Drempt

T: 0313-479002

M: 06-12694970

E: info@dinekepelgrom.nl

I:  www.dinekepelgrom.nl



Nr. 30 - PETER VAN ZADELHOFF (1950)

‘Ik ben geboren op boerderij ‘de Telling’ in Drempt. In het voor-

jaar van 1954 zijn we verhuisd naar de ‘Slonde’ in Eldrik. Dit 

was de boerderij van opa Pennekamp. Mijn vriendje in Drempt 

was Bart Ditzel.

In 1975 ben ik, nog steeds tot tevredenheid, getrouwd met 

Jannie. We hebben een zoon (uitwonend) en een dochter (nog 

thuis).

Ik heb achtereenvolgens gewoond in Drempt, Eldrik, Vorden, 

Cuyk en nu in Voor-Drempt.

Joke Oijen, Henk Kosstede, Tonny Wiendels en Bart Ditzel kom 

ik nog regelmatig tegen.

De kleuterschool bestond uit twee lokalen. De lokalen hadden 

houten vloeren met grote kieren. Als je dus een blokje liet val-

len was dit meestal verdwenen. 

Elk lokaal had een grote ronde kolenkachel die behoorlijk stonk.

Vanuit Drempt werd ik gezamenlijk met Bart Ditzel op de fiets 

in een kinderzitje, voor- en achterop, naar school gebracht. 

Toen wij naar Eldrik zijn verhuisd is Bart een aantal dagen niet 

naar school geweest omdat hij niet alleen op de fiets wilde 

zitten.

Met het speelkwartier was het altijd dringen om zo snel 

mogelijk buiten te komen en een kruiwagen te bemachtigen 

anders moest je het doen met een schepje of een emmertje of 

helemaal niets omdat er onvoldoende speelgoed was.

Toen wij in Eldrik woonden werden mijn broer en ik gezamen-

lijk met Herman Veltink door ome Manus (oudoom) in een 

T-Ford naar de kleuterschool gebracht. Wij moesten dan altijd 

Het oude kleuterschooltje in 2014, sedert december 1964 in gebruik als cafetaria.

opletten bij het oprijden van de Wehlsedijk en bij de Rijksweg 

in Laag-Keppel, omdat ome Manus slechtziend was. Hij las 

de krant met een vergrootglas. Terug was voor hem niet zo’n 

groot probleem omdat hij dan alleen maar rechtsaf hoefde te 

slaan. 

Met Joke Oijen heb ik na de lagere school de openbare mulo 

in Doetinchem bezocht. Na de middelbare school heb ik tot 

mijn 34ste jaar nog diverse opleidingen gevolgd.

Na mijn diensttijd heb ik vanaf 1972 gewerkt bij Gieterij Does-

burg, de Keppelsche IJzergieterij, Keppel Kunststoffen, Aviko, 

Colt in Cuyk (waar we ook twee jaar hebben gewoond), Van de 

Griend ‘s-Hertogenbosch.

In 1981 kwam ik weer terug bij Gieterij Doesburg als kwa-

liteitsmanager. Van eind jaren tachtig tot 2000 heb ik deze 

functie gecombineerd met QA Manager voor Gietburg 

(handelsfirma) en Doesburg Components (bewerkingsbedrijf ) 

in Nieuw-Bergen (Limburg). Voor deze functies heb ik veel 

gereisd binnen Europa, Noord- & Midden-Amerika en Zuid-

Oost Azië. 

In 1992 en 1993 heb ik voor Gietburg ten dele ook in Chrudim 

(Tsjechië) gewerkt. De bedoeling was om hier een gieterij 

over te nemen. Uiteindelijk is dit niet doorgegaan omdat er 

door Václav Havel een wet werd gemaakt dat buitenlandse 

bedrijven geen meerderheidsbelang mochten hebben. Sinds 

2000 ben ik alleen nog actief voor Gieterij Doesburg waarbij ik 

tevens verantwoordelijk ben voor Milieu en Arbo.

Volgend jaar, als ik 65 word, ben ik van plan nog wel een aan-

tal dagen te blijven werken.’
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Tekst: Richard Kok

Foto: Frank Lambertz

‘Leuk om te doen, 

zolang het geen 

verplichting is’

Gerard Maalderink start Facebook-pagina 

over Drempt
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Het Nederlands elftal plaatst zich op het WK in Brazilië voor de 

halve fi nale. Op de Facebook-pagina over Drempt verschijnt 

een foto van een woonblok in de Gildeweg getooid met 

oranjevlaggetjes. De website van Sité Woondiensten is door 

een storing offl  ine. Via Facebook worden Dremptenaren geïn-

formeerd over de dode website. Zumba Fitness Drempt komt 

met nieuwe lessen. Op de Drempt-pagina op Facebook wordt 

de posting gedeeld.

De Facebook-pagina van Drempt is er voor nieuwtjes, om 

service te verlenen voor bedrijven en organisaties, en om 

activiteiten te ondersteunen op het gebied van publiciteit. 

Sinds half maart 2013 is de pagina in de lucht en een kleine 

driehonderd Facebookers hebben de pagina de status ‘Vind ik 

leuk’ gegeven, zodat postings op de pagina terechtkomen in 

de timeline van de volger.

Initiatiefnemer van het deze webactiviteit is de 50-jarige Ge-

rard Maalderink, woonachtig op Het Slag in Voor-Drempt en 

opgegroeid een paar honderd meter verderop in de 

Ds. de Graaff weg. Maalderink houdt zich tijdens de studie 

mts elektrotechniek hobbymatig bezig met etherpiraterij. Zen-

den zit hem al vroeg in de genen. Die ‘zendingsdrang’ kwam 

anderhalf jaar geleden weer opborrelen, toen hij op Facebook 

allerlei virtuele dorpspleinen zag ontstaan. ‘Ik raakte geïnspi-

reerd door de dorpspagina van Hummelo en ben toen een 

pagina voor Drempt gestart. Volledig anoniem, want ik wist 

niet of het wel wat zou worden. Ik ben toen wat mensen gaan 

uitnodigen om de pagina ‘te liken’. Zelfs mijn vrouw en doch-

ter heb ik uitgenodigd, zonder te zeggen dat ik erachter zat. 

Ze wisten van niets. Toen mijn dochter Joanne meedeed met 

Gelderlands New Topmodel en ik haar foto plaatste, had ze het 

door. Mijn vrouw kreeg het later door’, beschrijft Maalderink 

zijn eerste bouwstenen van digitaal Drempt.

Tropisch Sint-Maarten

Facebook is met 1,23 miljard maandelijks actieve gebruikers 

het meest gebruikte social medium in de westerse wereld. Van 

de 1,23 miljard Facebookers zijn er 757 miljoen dagelijks actief. 

In ons land telt Facebook 9 miljoen geregistreerde accounts, 

die in toenemende mate actief zijn in groepen. Groepen 

rondom thema’s, producten en plaatsen. Massa is niet alleen 

kassa voor Facebook. De imposante cijfers bieden de moge-

lijkheid om particuliere initiatieven snel te laten groeien. Ook 

wel buzzen genoemd in de wereld van sociale media.

Spectaculair buzzen doet Drempt op Facebook nog niet. Wel is 

er serieuze belangstelling van inwoners uit Voor- en Achter-

Drempt of andere belangstellenden om de pagina te volgen. 

‘Het verbaast me dat ik aan de 300 volgers zit. Drempt is niet 

zo groot. De groei is gelijkmatig gegaan. Leuk is ook dat je 

oud-inwoners van Drempt tegenkomt op Facebook. Zo had 

ik laatst een foto geplaatst van het ouderlijke huis van Ellen 

Sociale media verbindt mensen, bedrijven en organisaties. Dremptenaar Gerard Maalderink 

ziet de kracht van Facebook en timmert met zijn pagina over Drempt aan de weg. Zonder 

uitgekiend plan, maar met enthousiasme en plezier als drijfveer. ‘Zolang het geen verplichting 

wordt, geniet ik volop van het bijhouden van de Facebook-pagina over Drempt’.

van Holland in de Kerkstraat. Direct daarna is Ellen de pagina 

Drempt gaan volgen en blijft ze nu vanuit haar woonadres op 

het tropische Sint-Maarten op de hoogte van wat er in haar 

voormalige woonplaats allemaal gebeurt. Ik denk dat onge-

veer tweederde van de volgers uit Drempt komt en de rest van 

de volgers bestaat uit oud-Dremptenaren of mensen die iets 

met Drempt hebben.’

GoPro minivideocamera

Maalderink werkt niet met een uitgekiend plan of redactie-

statuut. Hij publiceert met de losse hand en geeft daarbij aan 

positieve berichten de voorkeur. ‘Nee, ik voel me geen dorps-

reporter. Ik vind het gewoon leuk om te doen, waarbij het 

leukst is dat ik alles zelf in de hand heb. Ik voel geen enkele 

verplichting. Gemiddeld deel ik zo’n 20 berichten per week en 

plaats ik er een stuk of vijf. Ik heb best veel ideeën om meer 

te doen met de pagina, maar dan kan het een verplichting 

worden en dat wil ik niet.’

De bronnen die Maalderink gebruikt om berichten te plaat-

sen zijn divers. Zo leest hij de krant en speurt hij op internet 

naar berichten, foto’s of video’s waarin Drempt een rol speelt. 

Zo spotte hij op YouTube een fi lmpje van iemand uit Achter-

Drempt die een rondje had gereden met een GoPro mini-

videocamera. Ook maakt hij al jaren foto’s van de jaarlijkse 

kermis. En afgelopen maanden publiceerde hij foto’s van de 

bouw van het kulturhus. Niet dat de bronnen van Maalderink 

opdrogen, maar nieuwe berichten zijn altijd welkom. Maal-

derink roept mensen op om oude foto’s, berichten en video’s 

van Drempt te sturen. Hoe dat moet? Gewoon de Facebook-

pagina van Drempt volgen en dan een bericht sturen.

Andere lokale communities op Facebook met 

actuele content en veel volgers uit ons gebied:

Hummelo

Pontifi caal 2.0

Je bent een Hummeloër als…

Gildeschool Drempt (besloten groep)

Keppelrun

HC’03 

In Keppel 
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Persoonlijke slaapoplossing door 
innovatieve Slaaptest

Gezond slapen en tevreden klanten centraal 
bij Morgana

Iedereen heeft het wel eens ervaren tijdens een dagje 
naar het strand. Lekker op de handdoek liggen in de 
zon, maar er na een paar minuten achter komen dat het  
toch nog niet zo fi jn ligt. Je schuift wat met heupen en 
schouders, maakt op die plekken een kuiltje in het zand 
en dan is het opeens wel comfortabel.
Hessel Lubbers schetst het beeld om duidelijk te 
maken dat het samenspel tussen de ondergrond en je 
lichaamsbouw bepaalt of je lekker ligt. Op het strand, 
maar zeker ook in bed, op zoek naar een goede nachtrust. 
Juist om die informatie in kaart te brengen kwam in 2010 
een innovatief meetsysteem beschikbaar, dat volledig 
paste in de fi losofi e van Morgana. Het opmerkelijke 
meet-bed is ontwikkeld door beddenfabrikant Ergosleep 
in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven. 
Na het invoeren van een aantal gegevens zoals gewicht, 
lengte en dominante slaaphouding rolt er na 8 minuten 
liggen een geheel op je lichaam toegesneden bed-advies 
uit: je persoonlijke slaap-DNA.

In meters gemeten is het een kleine verhuizing, die Morgana op de meubelboulevard in 
Doetinchem ondergaat. Het plein wordt schuin overgestoken naar het Aupingpand. Maar de 
verandering is groot omdat Hessel Lubbers kiest voor een totaal andere aanpak. Geen rijen met 
bedden zoals in een traditionele zaak, maar een innovatieve omgeving waar het persoonlijk 
slaap-DNA van de klant centraal staat.

Meer ondersteuning

Tijdens het liggen op het meetbed krijg je informatie 
over je lichaamsbouw en hoe het bed zich daarop 
aanpast. Je voelt de veranderingen, merkt meteen dat 
je beter ligt met meer steun op belangrijke plekken. 
Een bed moet naast comfort ook ondersteuning bieden, 
legt Hessel uit. “Dat zijn twee verschillende dingen. Een 
comfortabel matras zorgt er voor dat je lekker ligt. Een 
matras dat daarnaast ook ondersteuning biedt zorgt er 
voor dat je fi t ontwaakt.”

Het advies dat er uitkomt is een grafi ekje met je 
persoonlijke slaap-DNA met daaraan gekoppeld het 
advies voor de bodeminstellingen van het bed, welk 
matras daar het best bijpast en ook welk kussen het 
meest geschikt is. 
Met een goed bed dat een goede ondersteuning biedt 
kun je gezondheidsproblemen voorkomen. Hessel 
Lubbers ervaart dat ook mensen met aandoeningen 

fi bromyalgie (een reumatische aandoening aan de weke 

lovend, kreeg veel meer nachtrust”, vertelt Hessel.

Morgana telt in Nederland 12 winkels. Het zijn 

met alle vragen bij ons terecht.”
In dat beeld past ook de 90 dagen slaapgarantie, die 

na die 90 dagen altijd op om te horen hoe het 
bevalt.” In reviews is een groot aantal ervaringen 

promoten, dat zit in onze fi losofi e. De meetcabine krijgt 

De producten in de nieuwe winkel worden medio 2015 

”We hopen vooral ook dat het een winkel is die de 
consument inspireert!” 

7007 CB Doetinchem
T: 0314 392058
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toch nog niet zo fi jn ligt. Je schuift wat met heupen en 

Juist om die informatie in kaart te brengen kwam in 2010 

paste in de fi losofi e van Morgana. Het opmerkelijke 

aanpast. Je voelt de veranderingen, merkt meteen dat 

voor dat je fi t ontwaakt.”

Het advies dat er uitkomt is een grafi ekje met je 

er veel baat bij kunnen hebben, zoals een dame met 
fi bromyalgie (een reumatische aandoening aan de weke 
delen red.), die hooguit enkele uren per nacht kon slapen. 

Op proef 
“Ze twijfelde na het opmeten van haar slaap-DNA erg 
of ze tot aankoop over moest gaan omdat ze al van alles 
geprobeerd had. We boden haar aan het bed een maand 
op proef te gebruiken en dat ze het daarna zo terug 
kon doen. Ze heeft het bed wél gehouden!  Ze was heel 
lovend, kreeg veel meer nachtrust”, vertelt Hessel.

Persoonlijke slaapoplossing 

Morgana staat voor gezond slapen. We bieden de klanten 
een persoonlijke slaapoplossing. In de beddenwereld 
zijn veel dozenschuivers, die groot inkopen en weinig 
onderscheid hebben in het bed dat ze de klant verkopen. 
Dat willen we niet.  Wij kiezen voor de persoonlijke 
benadering.“ 
Hij maakt de vergelijking met de schoenenwereld, waar 
je goedkoop terecht kunt maar ook kunt kiezen voor 
kwaliteit, pasvorm en levensduur.

Met de verhuizing in het najaar naar het nieuwe pand 
verandert er meer dan alleen de locatie, vertelt Hessel. 
“We willen een laagje dieper adviseren en gezond slapen 

Tevreden klant staat voorop

Morgana telt in Nederland 12 winkels. Het zijn 
allemaal ondernemers die een passie hebben voor 

gezond slapen en tevreden klanten, zegt Hessel 

Lubbers. Dat vinden ze belangrijk. “Op internet zul 

je geen klachten over Morgana vinden. Als er iets is 

wordt dat direct opgelost. De consument kan ook 

met alle vragen bij ons terecht.”
In dat beeld past ook de 90 dagen slaapgarantie, die 
Morgana biedt. Dat geeft de klant  zekerheid  bij de 

aanschaf van een slaapsysteem. “Zijn er  na levering 

aanpassingen nodig, dan regelen we dat. We bellen 

na die 90 dagen altijd op om te horen hoe het 
bevalt.” In reviews is een groot aantal ervaringen 
van klanten terug te lezen.

promoten, dat zit in onze fi losofi e. De meetcabine krijgt 
daarin een centrale plek voor het bepalen van je slaap-
DNA.

Inspireren

De producten in de nieuwe winkel worden medio 2015 
voorzien van digitale prijsaanduidingen, die ook nog 
eens interactief zijn. De klant kan zelf de samenstelling 
wijzigen en direct zien wat dat met de prijs doet. 
Interactieve toepassingen maken ook deel uit van de 
website van Morgana. 
Wat Hessel Lubbers betreft worden de klanten net 
zo enthousiast over de nieuwe omgeving met de 
vernieuwende aanpak als hij en zijn team dat nu al zijn.
”We hopen vooral ook dat het een winkel is die de 
consument inspireert!” 

Morgana Doetinchem

Woonboulevard Doetinchem

Doetinchemseweg 83

7007 CB Doetinchem
T: 0314 392058
E: doetinchem@morgana.nl

I: www.morgana.nl
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Na de lagere school kiest Henk Hulshof voor een technische 

vervolgopleiding. Zijn hele werkzame leven, o.a. bij de PGEM 

(en later Nuon), zal hij zich met elektrotechniek bezighouden. 

Maar altijd blijft er de drang naar het tekenen en schilderen. 

Op de middelbare school beleeft hij meer plezier aan het vrij 

tekenen dan aan alle technische tekenopdrachten. Ook twee 

ooms, die werkzaam zijn bij drukkerij Misset in Doetinchem, 

stimuleren hem. Zij hebben door hun beroep veelvuldig con-

tact met vormgevers en lithografen en tonen Henk regelmatig 

hun werk.

Als hij in de beginjaren zeventig zijn vrouw Joke leert ken-

nen, komt hij daardoor veelvuldig in Aalten. Hier maakt hij 

kennis met de bekende kunstenaar Piet te Lintum. Hij heeft 

veel waardering voor zijn werk en gaat regelmatig bij hem op 

bezoek. De veel oudere Te Lintum (1909) is graag bereid deze 

leergierige jongeling de eerste kneepjes van het schildersvak 

bij te brengen. Op zijn beurt koopt Henk diverse werken van 

de schilder. Vriendin Joke verrast hem op zijn verjaardag met 

zijn eerste echte schilderskist. Tubetjes verf, penselen, palet en 

een kleine doekje. De kunstenaar Henk Hulshof is geboren.

De eerste jaren

Voor een jongen die in zijn jeugd vele uren ‘in het veld en 

langs de Oude IJssel’ doorbrengt is het Achterhoekse land-

schap al snel een geliefkoosd onderwerp voor zijn schilderijen. 

Hij houdt van de gemoedelijkheid van de streek. De gastvrij-

heid en de eenvoud, dit past bij hem. Hierin ligt natuurlijk ook 

de verwantschap die hij voelt met Te Lintum. 

Inmiddels is Henk getrouwd en in Drempt gaan wonen. Daar 

ontwikkelt hij zich als autodidact en gaat nu ‘echt’ schilde-

ren. Eerst figuratief, zoals de meeste schilders beginnen. In 

water- en olieverf schildert hij het landschap met de karakte-

Op de kleuterschool en de lagere school in Doetinchem is Henk Hulshof (68) altijd al in de 

weer met potlood en kleurtjes. De kleine schetsboekjes van de lagere school zijn destijds door 

zijn moeder liefdevol bewaard, ze vormen nu een waardevol document in de persoonlijke 

geschiedenis van deze kunstenaar.

ristieke Saksische boerderijtjes, de vervallen stromijt aan de 

Bielemansdijk in Halle of de besneeuwde velden, met aan de 

horizon Hoog-Keppel. Ook verdwenen boerderijtjes in Drempt 

zet hij aan de hand van oude foto’s op het doek.

De realistische schilders van de Haagse School en de Veluwe-

zoom hebben zijn grote belangstelling. Vooral de opbouw 

van de schilderijen van Weissenbruch spreekt hem erg aan. 

In diezelfde tijd komt Henk ook in contact met de Dremptse 

fijnschilder Cees Roorda, die zich gespecialiseerd heeft in zeer 

gedetailleerde natuuronderwerpen, met name vogels. Tech-

nisch steekt Henk ook hier weer het een en ander van op. 

In 1980 organiseert Henk in het kader van activiteiten in het 

nieuw geopende dorpshuis in Drempt een expositie van het 

werk van Cees Roorda. Cees nodigt Henk uit om in een hoekje 

ook een aantal schilderijen aan de inwoners te tonen. Tot 

zijn eigen grote verbazing verkoopt Henk zeven van de tien 

meegebrachte werken. De reacties zijn erg positief en op veler 

verzoek start Henk het jaar daarop een schilderclubje. Elke 

maandagavond komt men bij elkaar in het dorpshuis. Henk 

geniet van het werken met gelijkgestemden, van het elkaar 

stimuleren en vooral van het leren van elkaar.

Een nieuwe fase

In 1987 gaat Henk serieus op zoek naar een eigen atelier. Het 

wordt zelfs een ‘schilder- en expositieruimte’, het oude kerkje 

aan de Hummeloseweg in Laag-Keppel. Het bedehuis is ooit 

gebouwd in 1880 en dit jaartal wordt ook de naam: Galerie 

1880.

De karakteristieke landschappen zijn een soort DNA voor hem 

geworden. Ze maken deel uit van zijn denken en doen. Toch is 

er een grote metamorfose gaande. De landschappen evolue-

ren naar een vorm van abstractie. Er ontstaat een geheel ander 

Bij Henk Hulshof 

schijnt altijd de zon
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Spiritueel Centrum Boerderij de Vrije Geest in Toldijk

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

Yoga, mediumcirkel, massages & voetreflex

Bed & Breakfast in mooie complete studio’s

Mediumconsulten van Medium Jaco Elken.

We ontvangen U graag!

    www.boerderijdevrijegeest.nl          Wolfsstraat 3, Toldijk

. 
en  

. 
en  

. 
en  

Oo

. 
en  

. 
en  

. 
en  

. 
en  

. 
en  

. 
en  

. 
en  

. 
en  

. 
en  

. 
en  

. 
en  

. 
en  

Ambachtelijk ijs sinds 1997

r. 
en  

ticulier. 
en  

r. 
en  

r. 
en  

. 
en  

. 
en  

. 
en  

. 
en  

200 smaken op maat
diverse ijskarren
rondleidingen

www.ijsvandesteenoven.nl

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
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kleurgebruik: witte sloten, blauwe bomen en rode en oranje 

velden. Hij experimenteert met vlakverdeling en kleurgebruik 

op gevoel. Er komt een fel groen, zacht paars en een krachtig 

roze. Maar altijd is er het heldere rood, oranje, wit, blauw, 

groen, zwart en geel.

De veranderingen in het warme, felle kleurgebruik vinden 

wellicht ook zijn oorsprong in de vele vakanties die Henk en 

Joke maken naar Zuid-Frankrijk. Het Franse landschap is voor 

Henk een grote inspiratiebron. Hij kan hier intens genieten 

van het eenvoudige Franse leven en is altijd weer onder de 

indruk van het overweldigende kleurenpalet van gouden zon-

nebloem- en graanvelden, paarse lavendel en de vlammende 

rode accenten van de klaprozen. Henk maakt hier schetsen 

en aantekeningen die hij later, terug in Laag-Keppel, op zijn 

doeken uitwerkt. De kleuren die hij toepast worden vaak nog 

overweldigender en de abstractie van het landschap ontstaat 

onder zijn handen. Overigens laten ook de indrukken die Henk 

heeft opgedaan tijdens reizen naar Toscane, Noord-Spanje, 

Zuid-Duitsland en Denemarken hun sporen na. Met name de 

Deense knalgele koolzaadvelden.

Per toeval komt Henk Hulshof in die tijd in contact met de 

in 1930 geboren schilder Eef van Brakel. Van Brakel maakt 

dezelfde ontwikkeling door als Henk: van impressionist naar 

expressionist. Ze praten veel over de techniek van het mengen 

en Van Brakel leert hem zijn doek eerst egaal voor te schilde-

ren met een basiskleur.

Altijd schijnt de zon

Op bijna alle schilderijen van Henk schijnt de zon. Meestal in 

een ronde vorm, vaak zachtgeel of vuilwit als rustig onderdeel 

van de gelijk getinte lucht erachter. Af en toe ook wel opval-

lend stralend als de lucht blauw of bijna donkerpaars is. Als 

de zon opgaat of ondergaat gloeit de hele hemel met warme 

en opzwepende rood- en oranjetinten. Henk vindt het een 

belangrijk onderdeel in zijn landschappen, het staat symbool 

voor vrolijkheid en warmte. Een sombere dag of slecht weer 

heeft geen invloed op zijn humeur en al helemaal niet op zijn 

werk.

Ook in de serene sfeer van zijn ‘neogotische’ galerie komen de 

warme, sprekende kleuren prachtig uit. Henk is buitengewoon 

ingenomen met de keus van destijds om het kerkje te kopen. 

Kunst of Art

Vanuit Galerie 1880 begon Henk ongeveer twintig jaar 

geleden al met een kunstverhuurconcept. Naast eigen 

werk was ook werk van andere kunstenaars beschikbaar.

Enkele jaren geleden hebben Henks zonen Mike en 

Rick het concept vernieuwd en uitgebreid. Onder de 

naam Kunst of Art bieden zij een compleet pakket van 

diensten en producten rondom kunst, zoals uitleen, 

verkoop, samenstelling van kunstcollecties, relatiege-

schenken en schilderworkshops. Kunst of Art heeft zijn 

basis in Galerie 1880 aan de Hummeloseweg 4a te Laag-

Keppel en uiteraard vormt het werk van Henk Hulshof 

een belangrijk bestanddeel van de kunstcollectie die 

beschikbaar is.

Vele bezoekers komen hier kennisnemen van zijn werk en 

gaan met een warm en zonnig gevoel huiswaarts.

Regelmatig organiseert Henk exposities met werk van andere 

schilders. Onder meer van Jan te Wierik, Herman Brood, Jan 

Homan, Corneille en Anton Heyboer. Schilders met werk waar 

je ook vrolijk van kunt worden.

Na vele jaren gedreven bezig zijn met zijn passie is het verba-

zend te zien hoe Henk Hulshof met zijn werk naam heeft ge-

maakt. Hij ontwikkelde een geheel eigen stijl, geen eenheids-

kunst, maar werk dat ook bij kenners indruk achterlaat. Het is 

direct herkenbaar als een ‘echte Hulshof’, een ‘zonnetje’ in huis.
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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
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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.

Huiswerk- en studiebegeleiding 

voor leerlingen van het 

Voortgezet Onderwijs

Cursussen spreekvaardigheid Spaans

Spaans leren spreken voor vakantie of werk

Marieke van der Wagt       

06 – 1421 3434

www.undostres.nl      w
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Vraag oude mensen wanneer ze in hun leven te veel risico 

hebben genomen en het verrassende antwoord is meestal: 

eigenlijk nooit. Te weinig risico wel. Hoe ouder je wordt, 

hoe meer spijt je kunt krijgen van de dingen die je juist niet 

gedaan hebt. Een wijze les. Neem als voorbeeld werk. Veel 

mensen laten de keuze van hun werk vaak vooral bepalen 

op grond van zekerheden in plaats van criteria als toekomst-

kansen of hoe leuk een bepaalde baan lijkt. Dames en heren, 

hierbij een oproep: neem risico, toon lef en het leven wordt 

mooier. En dan bedoel ik niet risico’s nemen in fysieke zin; in 

het verkeer of op de Heksenplas. Dat raad ik, gezien meer-

dere slechte ervaringen met allerlei gebroken beenderen tot 

gevolg, juist weer af. En ik bedoel ook niet uw heimelijke wens 

naar allerlei onsmakelijke en domme seksuele escapades, ik 

noem het maar even, ten overvloede. Die risico’s bedoel ik dus 

niet!

Het blijkt dat zeer 

succesvolle mensen 

hun succes te danken 

hebben aan cruciale 

keuzes op het gebied 

van originaliteit, out 

of the box denken en 

vooral lef. De ballen 

hebben om andere 

zekerheden te laten varen. Barack Obama bijvoorbeeld was 

een van de eerste studenten ooit die aan Harvard afstudeerde 

en niet koos voor een goedbetaalde baan die elke student 

daar aangeboden krijgt. Hij koos ervoor om welzijnswerker 

in de slechtste wijken van Chicago te worden, bijna zonder 

salaris. Iedereen verklaarde hem voor gek, maar de jonge en 

ambitieuze Obama maakte dit niks uit. Hij liet zijn hart kiezen 

en niet zijn hoofd. Deze keuze leverde hem uiteindelijk geen 

achterstand, maar juist een voorsprong op. Deze man is, zoals 

Nelson Mandela het mooi zou verwoorden, the captain of his 

own soul geworden. En deze, voor een buitenstaander, on-

logische keuzes van eigenwieze Barackjen hebben hem juist 

de belangrijkste man van de wereld gemaakt. Nu is macht op 

Gijs Jolink (43) is bekend van Jovink & the 

Voederbietels en is mede-eigenaar van 

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

de Zwarte Cross en Mañana Mañana 

organiseert. 

van Gijs
Neem risico

zich natuurlijk geen reden om gelukkig te worden. Maar dat 

niet jijzelf, maar iets of iemand anders beslist over jouw leven 

terwijl je zelf eigenlijk andere keuzes zou maken, kan je wel 

ongelukkig maken. 

Lef. Ondernemen is ook lef tonen. Niet eens zozeer je in de 

schulden steken met een lening, daar hoef je an sich niet veel 

lef voor te hebben. Maar wel om zekerheden te laten varen. 

De sociale zekerheden, de zekerheid van een maandelijks 

salaris, de zekerheid van een baan, van de inhoud van je werk. 

Altijd al echt voor jezelf willen beginnen? Doe het gewoon. 

Vaak bu-j te bang.

Ik weet nog goed dat toen ik afstudeerde mijn begeleider 

me vroeg: ‘En nu, wat ga je nu doen?’ Ik antwoordde: ‘In een 

rockband spelen.’ De wenkbrauwen vlogen bijna van zijn 

voorhoofd. ‘Denk er nog maar eens over na jongen’, sprak hij 

vaderlijk, ‘er liggen kan-

sen voor je in dit vak.’ 

Mijn begeleider was 

een aardige man, maar 

ik hoefde er niet meer 

over na te denken. 

Ook al moesten we de 

eerste jaren rondkomen 

van fl . 400,- per maand. 

Het was de beste keuze 

van mijn leven. Het bracht ons alles wat we wilden, vooral 

creatieve dingen verzinnen en vreselijk veel lachen samen. 

Later konden we fi nancieel ook oogsten wat we in het begin 

gezaaid hadden. Na vijftien jaar werd het tijd voor wat anders 

en besloot ik, tot ieders grote verbazing, te stoppen met de 

band. Dat was achteraf gezien de op een na beste keuze van 

mijn leven. Soms moet je ook het lef hebben om te beseff en 

dat het niet genoeg is als iets alleen maar leuk is. Het vuur 

brandt misschien weer harder als je het lef hebt opnieuw het 

roer volledig om te gooien. Waarom niet? Doe het mensen. 

Ik kan het iedereen, als je tenminste niet helemaal tevreden 

bent, van harte aanbevelen. U hoeft alleen een beetje lef te 

hebben. Succes!

Foto: Wim van Hof
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Het maaien van de drie voetbalvelden en het trainingsveld 

is weliswaar uitbesteed, maar daarnaast blijft er meer dan 

genoeg werk over op en langs de velden. Henk Kosstede, 

coördinator van de vrijwilligers die het terrein onderhouden: ‘ 

Toen de gemeente begin 2013 stopte met het maaien en on-

derhouden van de velden, hebben we een professionele partij 

ingeschakeld om dat voor ons te regelen. GMA uit Velswijk 

maait in het groeiseizoen gemiddeld twee keer per week de 

velden. Ze rollen de velden, brengen kunstmest aan en indien 

nodig verticuteren en vertidrainen ze de grasmat. En eens 

in de paar jaar is groot onderhoud van de velden noodzake-

lijk. De grond wordt dan losgemaakt en opnieuw ingezaaid. 

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

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

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

Vooral rondom de goals is dat dan echt nodig. Ook dat werk 

is tegenwoordig uitbesteed aan een professional. Alle andere 

werkzaamheden en dat zijn er nogal wat, worden uitgevoerd 

door een vaste groep vrijwilligers.’

Henk Tankink is een van die vrijwilligers die bijna dagelijks 

even naar het sportpark fietst om te kijken of er nog iets 

gedaan moet worden. Niet alleen om wat om handen te heb-

ben, maar ook omdat hij het belangrijk vindt dat alles er netjes 

bij ligt. ‘Tijdens droge periodes besproeien we natuurlijk de 

velden. We hebben vier grote sproeiers die regelmatig verzet 

moeten worden. Dat kost tijd maar het resultaat is altijd direct 

De onmisbare 
vrijwilligers van HC’03

Tekst en foto’s: Ceciel Bremer
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an HC’03

zichtbaar. Daarnaast zijn we het hele jaar door alert op mollen. 

Als we ze signaleren, zetten we klemmen om te voorkomen 

dat de grasmat wordt vernield. Gemiddeld vangen we zo’n 

twintig mollen per jaar. Een karweitje waar je echt geduld voor 

moet hebben.’

Ook Theo Pelgrom is meerdere keren per week op het sport-

park aanwezig en neemt diverse klusjes  voor zijn rekening. 

Zo heeft hij onlangs met Geert Mentink, Evert-Jan Katgert en 

Guus van Zadelhoff tegels gelegd onder de zitjes op het derde 

veld.

Gedurende het voetbalseizoen zorgen Guus van Zadelhoff, 

Jan Bremer, Theo Pelgrom en Henk Tankink elke vrijdagmid-

dag voor de belijning van de drie velden zodat er in het week-

end kan worden gevoetbald. Henk, Theo en Guus doen het 

voorwerk: het exact meten en uitzetten van de lijnen en cirkels 

en vervolgens trekken Guus en Jan de lijnen met behulp van 

een kalkwagen. Dit heel precieze werk is door de jaren heen 

voor deze heren inmiddels routine geworden.

De broers Johnny en Wilbert ter Horst en Ronny Booltink 

zorgen samen voor het groenbeheer langs de velden. Niet al-

leen omdat door regelmatig snoeien struiken en bomen beter 

groeien, maar ook om te voorkomen dat takken te dicht langs 

het veld gaan groeien waardoor het maaien wordt bemoei-

lijkt. Daarnaast zorgen zij dat de looppaden langs de velden 

onkruidvrij zijn wat het geheel een verzorgde indruk geeft.
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Gewoon Goed!

Garage Schel B.V.

de Koppeling 1 T 0313-490760 I www.garageschel.nl
6986 CS Angerlo F 0313-482344 E info@garageschel.nl

Café - slijterij
d’n Uutkiek

Dorpsstraat 65 - Angerlo

0313 - 475 091

WARENHUIS

Véél winkels onder één dak

Markt 7 • Doesburg • Tel. 0313 - 47 23 13 Ook op maandagavond geopend!



Samenstelling: Josée Postmaa

Foto’s: Mike Honders, Harold Pelgrom, Jeroen Garritsen  

VARIA

Kermisviering 2014

Gaat ook Drempt meer 
straten versieren?
In het juninummer bleken deze kop en onderkop te zijn weggevallen. Daardoor kreeg 
de tekst over straatversiering als kermistraditie en de hieraan gekoppelde oproep aan 
de inwoners van Drempt helaas niet de aandacht die het verdiende. Eind juli hebben 
we bij Kees Boumeester, voorzitter van het kermiscomité, toch even geïnformeerd of de 
oproep desondanks eff ect heeft gehad. ‘Er gebeurt hier genoeg…’, was kort en krachtig 
het antwoord. 
We zullen het zien. Nog een week en dan is het ook in Drempt zover– als laatste van 
onze oude gemeente. Alvast heel veel plezier gewenst!

Vrijwilligers bedankt! 

In deze Varia veel aandacht voor vrijwilligers en vrijwilligerswerk. 
Maar eerst een rectifi catie.

Toen het bestuur van HC’03 een paar jaar geleden besloot 

tot de bouw van een nieuw clubhuis dat als multifunctionele 

accommodatie moest dienen voor alle inwoners en verenigin-

gen uit Drempt, Hummelo en Keppel, was dat een moedige 

beslissing. Iedere bezoeker van de oude kantine begreep de 

noodzaak wel, maar nieuwbouw in deze tijd en met weinig 

middelen? Zou dat echt lukken?  

Het was inderdaad een hele uitdaging om de bouw van ‘t 

Hessenhuus fi nancieel rond te krijgen. Er was veel geld nodig. 

Maar niet alleen dat. Om ’t Hessenhuus te realiseren waren  

ook denkers en doeners nodig. Handige mannen, stoere man-

nen, sterke mannen, praktische vrouwen, doorzetters, aanpak-

kers, doortastende vrouwen, leiders, verkopers, pingelaars, 

netwerkers, slimmeriken. Kortom, mannen en vrouwen met 

veel kwaliteiten die als vrijwilliger tijd en energie willen steken 

in onze gemeenschap. Die geloven in het idee dat een multi-

functionele accommodatie ons bindt en zal blijven verbinden, 

en die zich daarvoor wilden inzetten om dit met elkaar te rea-

liseren. Tegen al deze vrijwilligers zegt het bestuur: ‘Hartstikke 

bedankt voor jullie bijdrage aan het geweldige eindresultaat!!’
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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.

66

Zonwering * Rolluiken * Garagedeuren

Somfy besturing & draadloos alarmsysteem * Veranda-overkapping * Raamdecoratie 

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



Stichting Vrienden van Hyndendael 

maakt extraatjes mogelijk

In woonzorgcentrum Hyndendael in Hummelo krijgen de 

bewoners de benodigde dagelijkse zorg en doet men er alles 

aan om hen hier een prettig en veilig thuis te bieden. Naast de 

professionele zorg- en dienstverleners vormen de vrijwilligers 

hierbij een onmisbare schakel. Ook de stichting Vrienden van 

Hyndendael vervult daarbij een rol. Zij stelt zich ten doel de 

bewoners actief en indirect te ondersteunen en maakt activi-

teiten en voorzieningen mogelijk waarvoor de middelen vaak 

ontbreken in de reguliere fi nanciering. Met het aanbieden van 

deze extraatjes, onder andere op het gebied van recreatie en 

ontspanning, biedt de stichting een bijdrage aan het welzijn 

van haar oudere inwoners.

Zo waren er deze zomer twee heugelijke gebeurtenissen: de 

overdracht van een duofi ets en een dagje uit voor de bewo-

ners van Hyndendael.

De vraag of de aanschaf van een zogeheten duofi ets te 

realiseren zou zijn, kreeg de stichting dit voorjaar. Het idee 

dat oudere bewoners daarmee de mogelijkheid hebben om 

samen met familie of een vrijwilliger per fi ets van de voor hen 

zo vertrouwde omgeving te kunnen genieten, sprak erg aan. 

Om zich een beeld te kunnen vormen welke soort fi ets het 

moest gaan worden en aan welke eisen deze moest voldoen, 

is het bestuur gaan kijken bij Van Raam in Varsseveld (spe-

cialist in aangepaste fi etsen). Daarna werd overgegaan tot 

het verwerven van de benodigde gelden en ook dit proces 

verliep wonderbaarlijk snel. Na overleg met diverse instanties 

kwamen de Stichting Kruiswerk Hummelo en Keppel en de 

Stichting Steunfonds maatschappelijke dienstverlening ‘de 

Graafschap’ met een positief besluit om de fi ets te sponsoren. 

Ook de fi etsleverancier, Fietshuis Jansen te Zelhem (tevens 

inwoner van Laag-Keppel), deed een fl inke duit in het zakje. En 

zo kon, voorafgaande aan het dagje uit, de nieuwe aanwinst 

worden gepresenteerd. 

Inmiddels heeft Jan Scholten uit Laag-Keppel zich aangebo-

den als fi etsvrijwilliger. Op maandag, dinsdag en vrijdag is hij 

van 14.00-16.00 uur beschikbaar om met oudere inwoners 

eropuit te trekken. De aanmelding verloopt via de receptie 

van Hyndendael.

Jaarlijks organiseert de stichting Vrienden van Hyndendael 

een activiteit voor bewoners, personeel en vrijwilligers van 

zorgcentrum Hyndendael. Dit jaar was de keus gevallen op 

een bootreis van Doesburg naar Zutphen vice versa. Voor 

vertrek – en nadat om 10.00 uur de koffi  e met een gebakje 

was genuttigd – vond eerst de overdracht van de duofi ets 

plaats. Na dit feestelijke moment werd het gezelschap van in 

totaal 65 personen per auto naar de IJsseloever in Doesburg 

vervoerd en met enige inspanning aan boord gebracht. Door 

de extreem lage waterstand was het namelijk alleen mogelijk 

via een loopbrug op het bovendek te komen en vervolgens 

moest iedereen langs een tamelijk smalle trap naar het bene-

dendek. Dankzij de geweldige medewerking van de vrijwil-

ligers verliep deze actie heel veilig en vlot. Daarna werden de 

trossen losgegooid en ging het in rap tempo stroomafwaarts 

richting Zutphen. Onderweg werd door de bemanning van 

de rederij koffi  e met krentenwegge aangeboden en tegen de 

middag kon worden genoten van een uitstekende lunch. 

Accordeonist Dick Wagenvoort vermaakte de reizigers

intussen met voor eenieder bekende melodieën. 

Nadat vanuit Zutphen de terugreis werd ingezet, dacht menig-

een al snel weer in Doesburg te arriveren, maar toen bleek 

dat stroomopwaarts varen toch heel wat meer tijd in beslag 

neemt. Tegen de tijd dat de toren van Doesburg dan toch in 

zicht kwam, was vrijwel iedereen al naar het bovendek gehol-

pen. Daar kon worden genoten van prachtig weer en een nog 

beter uitzicht. Na het aanmeren werden alle deelnemers met 

hulp van de onmisbare vrijwilligers naar de klaarstaande auto’s 

gebracht en tegen 16.30 uur arriveerde het hele gezelschap 

weer op de thuisbasis in Hummelo. Daar kon worden terug-

gekeken op een zeer geslaagde dag. Iedereen had genoten 

van de reis, het lekkere eten, maar bovenal van de gezellig-

heid. Het organiseren van zo’n dag vergt veel voorbereiding 

en inspanning, maar met wat het oplevert is het die moeite 

dubbel en dwars waard. 

Vrienden van Hyndendael is iedereen die hieraan een bijdrage 

heeft geleverd dan ook zeer erkentelijk!
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   • Volksfeest Hummelo
wo 10: •  Vrouwengroep Drempt, dagje uit naar o.a. Gorssel en Zutphen

   •  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:  •  Seizoenstart 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 Hoog-Keppel

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

zo 14:  •  Zwemmen voor baas en hond, openluchtzwembad Hessenbad 

Hoog-Keppel 
   •  Gratis 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:   •  Seizoenstart ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, De Gouden 

Karper, vanaf 9.00 uur
   •  Dameskrans Hummelo, start van het nieuwe seizoen, dorpshuis De 

Ruimte, 14.00-16.00 uur 

   •  Vrouwen van Nu, lezing door Michiel Bussink over Het eetbare erf, 

De Gouden Karper, 19.45 uur 

   •  ‘Sterke Bollendagen’ met verkoop van stinzenplanten en  

verwilderingsbollen, De Warande te Laag-Keppel, 

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

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

Keppel, 13.00-16.30 uur
   •  Zondagmiddag in Hummelo, concert in de dorpskerk met Birgit 

Sachtleven, dwarsfl uit en Kirsten van Oort, piano; aanvang 15.00 

   •  Freedance, stijldansavond voor dansparen, dorpshuis Voor-

Drempt, 20.00 uur
do 25:   •  Jaarlijks reisje voor ouderen, georganiseerd door Club 60+

   •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, dorpshuis Voor-Drempt, 14.00-

16.00 uur
   •  Business, Bubbles & Bites bij Het Wapen van Heeckeren, Hummelo, 

   •  Bridgeclub De Harten Koning, De Gouden Karper, Hummelo, 19.30 

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

Voor-Drempt, 10.00-17.00 uur

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

Heeckerenweg, 10.00-16.00 uur

za 4 t/m vr 31:
   •  Bowlingtoernooi voor buurten, verenigingen, bedrijven, etc., 

dorpshuis Drempt, tussen 19.00 en 23.00 uur

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 Hans Bouma. Thema: Bewogen door een woord, 

   •  Wijntafel bij Het Wapen van Heeckeren, Hummelo, 

     15.00 uur
   •  Freedance, stijldansavond voor dansparen, Kulturhus Voor-

Drempt, 20.00 uur
   •  HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, sportpark ’t Doornslag, 

Achter-Drempt, 20.00 uur

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

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 

vr 10:  •  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en 

Hummelo, pastoriezaal Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

   •  Alles Behalve Rommel Markt in de dorpskerk te Hummelo, inbreng 

van spullen 14.30-17.00 uur, verkoop 19.00-21.00 uur

za 11:   •  Plantenruilbeurs, Kerkstraat 3 in Voor-Drempt, 12.00-15.00 uur

   •  Kinder- en tienerkledingbeurs, dorpshuis Drempt, 10.00-12.00 uur

   •  Alles Behalve Rommel Markt in de dorpskerk te Hummelo, 10.00-

13.00 uur
   •  Quick quick slow, dansavond in De Gouden Karper, Hummelo, vanaf 

20.30 uur
zo 12:   •  Gratis 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, met dhr. Hensen uit Duiven 

met een klankbeeld over de natuur, dorpshuis De Ruimte, 14.00-

16.00 uur
za 18:   •  Club 60+, gezellige middag met een optreden van de Gebr. Knoef, 

Zaal FF naar Steef, 14.00 uur

zo 19:   •  Freedance, stijldansavond voor dansparen, dorpshuis Voor-Drempt, 

wo 22:  •  Lampionnen maken rond het thema Halloween, dorpshuis De 

Ruimte, 14.00 uur
do 23:  •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, dorpshuis Voor-Drempt, 14.00-

16.00 uur
   •  Bridgeclub De Harten Koning, De Gouden Karper, Hummelo, 19.30 

za 25:   •  Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood, inzameling voorportaal 

dorpskerk Hummelo, 10.00-12.00 uur

   •  Rondleiding met wijnproeverij, ‘t Heekenbroek, Achter-Drempt, 

15.00-17.00 uur
   •  Optreden van de band Hik, van stevige rock tot sfeervolle 

Nederlandstalige muziek, dorpshuis Voor-Drempt, 21.00 uur

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

Hoog-Keppel, 15.00 uur

ma 27: •  Bijeenkomst Vrouwengroep Drempt, pastoriezaal Voor-Drempt, 

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

9.00 uur
   •  Business, Bubbles & Bites bij Het Wapen van Heeckeren, Hummelo, 

vr 31:   •   Finale bowlingtoernooi, dorpshuis Drempt, 19.00-23.00 uur

   •  Lampionnenoptocht voor kinderen tot groep 8, vertrek vanaf 

dorpshuis De Ruimte in Hummelo; 19.30-20.30 uur

   •  Spooktocht voor kinderen vanaf groep 8, vertrek vanaf dorpshuis 

De Ruimte; 21.00-23.00 uur 

za 1:   •  Rondleiding met wijnproeverij, ‘t Heekenbroek, Achter-Drempt, 

15.00-17.00 uur
   •   Najaarsconcert muziekvereniging De Eendracht, FF naar Steef 

Hummelo, 19.30 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, dorpshuis Voor-Drempt, 

   •  HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, sportpark ’t Doornslag, 

Achter-Drempt, 20.00 uur

do 6:   •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, De Gouden Karper, vanaf 

9.00 uur
vr 7 en za 8:
   •  ‘Drie is teveel’, voorstelling toneelgroep Zanglust, dorpshuis Voor-

Drempt. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.00 uur

zo 9:   •  Uitvoering gymnastiekvereniging De Sperwer, Hessenhal Hoog-

Keppel, zaal open 13.30 uur, aanvang 14.00 uur

   •  Zondagmiddag in Hummelo, concert in de dorpskerk met klassiek 

gitaarduo Lerato en na de pauze de Irish Folkband Celtic Wind. 

Aanvang 15.00 uur
do 13:   •  Bridgeclub De Harten Koning, De Gouden Karper, Hummelo, 19.30 

    •  Vrouwen van Nu, lezing over Wajang, het klassieke poppenspel van 

Java, De Gouden Karper, 19.45 uur

 

B 

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

menu waarbij de tuin, de slager en de visafslag aangeven 
wat er gegeten gaat worden. Daarbij een mooi 

wijnarrangement, 3 glazen voor slechts € 12.50 per persoon. 
Deze prijzen hanteren wij alleen indien u reserveert onder 

vermelding van ” Hessenmenu ” .  

 

 
Wapen van Heeckeren Hummelo   Tel 0314  382 600  

Zelhemseweg 16 6999 DN Hummelo 
info@wapenvanheeckeren.nl 

 

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

en zomer  van ons … 

 

   Hessenmenu  

Ook voor kinderpartijtjes en 
schooluitjes zeer geschikt.

Kinderboerderij Feltsigt

Bekveldseweg 5, Bekveld (gem. Bronckhorst)

tel.  0575 - 462828

email: info@feltsigt.nl, www.feltsigt.nl
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‘Voer naar mijn hart’ geeft antwoord op de groeiende vraag naar verantwoord voer voor 

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

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

aan hun gezondheid, vitaliteit en levenslust. 

Met ‘voer naar mijn hart’ genieten dieren en hun baasjes meer van elkaar en van het leven.
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Garvo bv  Drempt  telefoon +31 (0)313 47 23 21  e-mail garvo@garvo.nl  website www.garvo.nl



Activiteitenkalender Drempt, 
Hummelo en Keppel t/m april 2015

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

Voor het decembernummer van De Hessencombinatie kan dit tot uiterlijk 1 november 2014.

september 2014

zo 7 t/m wo 10: 

   • Volksfeest Hummelo
wo 10: •  Vrouwengroep Drempt, dagje uit naar o.a. Gorssel en Zutphen

   •  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:  •  Seizoenstart 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 Hoog-Keppel

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

zo 14:  •  Zwemmen voor baas en hond, openluchtzwembad Hessenbad 

Hoog-Keppel 
   •  Gratis 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:   •  Seizoenstart ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, De Gouden 

Karper, vanaf 9.00 uur
   •  Dameskrans Hummelo, start van het nieuwe seizoen, dorpshuis De 

Ruimte, 14.00-16.00 uur 

   •  Vrouwen van Nu, lezing door Michiel Bussink over Het eetbare erf, 

De Gouden Karper, 19.45 uur 

za 20 en zo 21:

   •  ‘Sterke Bollendagen’ met verkoop van stinzenplanten en  

verwilderingsbollen, De Warande te Laag-Keppel, 

     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
   •  Zondagmiddag in Hummelo, concert in de dorpskerk met Birgit 

Sachtleven, dwarsfl uit en Kirsten van Oort, piano; aanvang 15.00 

uur

   •  Freedance, stijldansavond voor dansparen, dorpshuis Voor-

Drempt, 20.00 uur
do 25:   •  Jaarlijks reisje voor ouderen, georganiseerd door Club 60+

   •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, dorpshuis Voor-Drempt, 14.00-

16.00 uur
   •  Business, 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, 10.00-17.00 uur

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

Heeckerenweg, 10.00-16.00 uur

oktober 2014

za 4 t/m vr 31:
   •  Bowlingtoernooi voor buurten, verenigingen, bedrijven, etc., 

dorpshuis Drempt, tussen 19.00 en 23.00 uur

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 Hans Bouma. 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
   •  HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, sportpark ’t Doornslag, 

Achter-Drempt, 20.00 uur

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

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

   •  Alles Behalve Rommel Markt in de dorpskerk te Hummelo, inbreng 

van spullen 14.30-17.00 uur, verkoop 19.00-21.00 uur

za 11:   •  Plantenruilbeurs, Kerkstraat 3 in Voor-Drempt, 12.00-15.00 uur

   •  Kinder- en tienerkledingbeurs, dorpshuis Drempt, 10.00-12.00 uur

   •  Alles Behalve Rommel Markt in de dorpskerk te Hummelo, 10.00-

13.00 uur
   •  Quick quick slow, dansavond in De Gouden Karper, Hummelo, vanaf 

20.30 uur
zo 12:   •  Gratis 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, met dhr. Hensen uit Duiven 

met een klankbeeld over de natuur, dorpshuis De Ruimte, 14.00-

16.00 uur
za 18:   •  Club 60+, gezellige middag met een optreden van de Gebr. Knoef, 

Zaal FF naar Steef, 14.00 uur

zo 19:   •  Freedance, stijldansavond voor dansparen, dorpshuis Voor-Drempt, 

20.00 uur

wo 22:  •  Lampionnen maken rond het thema Halloween, dorpshuis De 

Ruimte, 14.00 uur
do 23:  •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, dorpshuis Voor-Drempt, 14.00-

16.00 uur
   •  Bridgeclub De Harten Koning, De Gouden Karper, Hummelo, 19.30 

uur

za 25:   •  Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood, inzameling voorportaal 

dorpskerk Hummelo, 10.00-12.00 uur

   •  Rondleiding met wijnproeverij, ‘t Heekenbroek, Achter-Drempt, 

15.00-17.00 uur
   •  Optreden van de band Hik, van stevige rock tot sfeervolle 

Nederlandstalige muziek, dorpshuis Voor-Drempt, 21.00 uur

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

Hoog-Keppel, 15.00 uur

ma 27: •  Bijeenkomst Vrouwengroep Drempt, pastoriezaal Voor-Drempt, 

20.00 uur

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

9.00 uur
   •  Business, Bubbles & Bites bij Het Wapen van Heeckeren, Hummelo, 

17.00-21.00 uur

vr 31:   •   Finale bowlingtoernooi, dorpshuis Drempt, 19.00-23.00 uur

   •  Lampionnenoptocht voor kinderen tot groep 8, vertrek vanaf 

dorpshuis De Ruimte in Hummelo; 19.30-20.30 uur

   •  Spooktocht voor kinderen vanaf groep 8, vertrek vanaf dorpshuis 

De Ruimte; 21.00-23.00 uur 

november 2014

za 1:   •  Rondleiding met wijnproeverij, ‘t Heekenbroek, Achter-Drempt, 

15.00-17.00 uur
   •   Najaarsconcert muziekvereniging De Eendracht, FF naar Steef 

Hummelo, 19.30 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, dorpshuis Voor-Drempt, 

20.00 uur

   •  HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, sportpark ’t Doornslag, 

Achter-Drempt, 20.00 uur

do 6:   •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, De Gouden Karper, vanaf 

9.00 uur
vr 7 en za 8:
   •  ‘Drie is teveel’, voorstelling toneelgroep Zanglust, dorpshuis Voor-

Drempt. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.00 uur

zo 9:   •  Uitvoering gymnastiekvereniging De Sperwer, Hessenhal Hoog-

Keppel, zaal open 13.30 uur, aanvang 14.00 uur

   •  Zondagmiddag in Hummelo, concert in de dorpskerk met klassiek 

gitaarduo Lerato en na de pauze de Irish Folkband Celtic Wind. 

Aanvang 15.00 uur
do 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 uur

Samenstelling:  Josée Postmaa
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Activiteitenkalender vervolg

vr 14:   •  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en 

Hummelo, Kerkhuis Hoog-Keppel, 10.00-12.00 uur

   •  Start van het fi lmhuisseizoen in dorpshuis De Ruimte, Hummelo, 

aanvang 20.30 uur
za 15:   •  Bijeenkomst Club 60+, op uitnodiging van carnavalsvereniging De 

Blauwe Snep, in het Kulturhus in  Voor-Drempt, aanvang 13.49 uur

zo 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, mevr. Jansen uit Winterswijk 

houdt een lezing over pleegzorg, dorpshuis De Ruimte, 14.00-16.00 

uur

za 22:   •   Sinterklaasintocht bij de brug in Laag Keppel, 14.30 uur

   •  Rondleiding met wijnproeverij, ‘t Heekenbroek, Achter-Drempt, 

15.00-17.00 uur
ma 24:   •  Vrouwengroep Drempt, rondleiding in de St. Joriskerk, vertrek vanuit 

de pastoriezaal, 14.30 uur

do 27:   •    Vrouwen van Nu, middag kerstversieringen maken

   •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, dorpshuis Voor-Drempt, 14.00-

16.00 uur
   •  Business, 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 Hummelo, 19.30 uur

   •  Najaarsconcert Olden-Keppel, dorpshuis Voor-Drempt, 19.30 uur

zo 30:   •  Freedance, stijldansavond voor dansparen, dorpshuis 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

   •  HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, sportpark ’t Doornslag, 

Achter-Drempt, 20.00 uur

do 11:   •  Dameskrans Hummelo, kerstviering in dorpshuis De Ruimte, 

     14.00-16.00 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 

   •  Kerstbijeenkomst Club 60+, met verhalen, gedichten, muziek en 

beelden door Fons Rouwhorst, Zaal FF naar Steef, aanvang 14.00 uur

   •  KeppelCultuur, kerstmarkt op de Van Panhuysbrink en concert in de 

dorpskerk Hoog-Keppel, 18.30-21.00 uur

zo 14:   •  Freedance, stijldansavond voor dansparen, dorpshuis Voor-Drempt, 

20.00 uur

wo 17:   •  Kerstviering Vrouwengroep Drempt in de pastoriezaal, 17.30 uur

   •   Kerstviering Vrouwen van Nu, De Gouden Karper, 19.45 uur

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

9.00 uur
   •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, dorpshuis Voor-Drempt, 

     14.00-16.00 uur
vr  19:   •  Kerstviering 70-plussers, Prot. Gem. Drempt en Oldenkeppel, 

Kerkhuis Hoog-Keppel, 14.30-16.00 uur 

   •  Filmhuis Hummelo, dorpshuis De Ruimte, aanvang 20.30 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 
zo 21:   •  Kerstsamenzang m.m.v. de Dremptse koren en muziekvereniging 

Olden-Keppel, St. Joriskerk Voor-Drempt, aanvang 20.00 uur

wo 31:  •  Het traditionele carbidschieten bij de Greff elinkallee in Hummelo, 

startschot om 10.00 uur

januari 2015

wo 1:   •  Het traditionele nieuwjaarsconcert in de dorpskerk te Hummelo. 

Dit jaar met Lars Wouters van den Oudenweijer, klarinet, en Hans 

Eijsackers, piano. Aanvang 15.30 uur

do 8:   •  Bridgeclub De Harten Koning, De Gouden Karper, 19.30 uur

vr 9:   •  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en 

Hummelo, pastoriezaal Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

zo 11:   •  HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, sportpark ’t Doornslag, 

Achter-Drempt, 20.00 uur

di 13:   •  Club 60+, gezellige middag met een optreden van de allround 

muzikant Hans Vensterink, ‘t Hessenhuus, Sportpark ‘t Doornslag 

Achter-Drempt, 14.00 uur

do 15:   •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, De Gouden Karper, vanaf 

9.00 uur
   •  Jaarvergadering Dameskrans Hummelo, dorpshuis De Ruimte, 

14.00-16.00 uur 
vr 16:   •  Kinderfi lm voor de leeftijd tot ± 10 jaar, Kinderfi lmhuis Hummelo in 

dorpshuis De Ruimte, 10.00-20.00 uur

   •  Kinderfi lm voor de leeftijd vanaf ± 10 jaar, Kinderfi lmhuis Hummelo 

in dorpshuis De Ruimte, 20.30-22.30 uur

ma 19:   •  Jaarvergadering Vrouwengroep Drempt, pastoriezaal Voor-Drempt, 

20.00 uur

do 22:   •  Bridgeclub De Harten Koning, De Gouden Karper, 19.30 uur

za 24:   •  Theatervoorstelling the Heinoos, dorpskerk Hummelo. Aanvang 

20.30 uur, kerk open 20.00 uur

do 29:   •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, De Gouden Karper, vanaf 

9.00 uur
   •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, dorpshuis Voor-Drempt, 

     14.00-16.00 uur

februari 2015

zo 1:   •   HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, sportpark ’t Doornslag, 

Achter-Drempt, 20.00 uur

   •  Shantykoor De IJsselmannen, op uitnodiging van Evenementen-

commissie Hummelo, De Gouden Karper, ‘s middags

do 5:   •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, De Gouden Karper, vanaf 

9.00 uur
do 12:   •  Bridgeclub De Harten Koning, De Gouden Karper, 19.30 uur

vr 13:   •  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en 

Hummelo, Kerkhuis Hoog-Keppel, 10.00-12.00 uur

   •  Filmhuis Hummelo, dorpshuis De Ruimte, aanvang 20.30 uur

do 19:   •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, De Gouden Karper, vanaf 

9.00 uur
   •  Bijeenkomst Dameskrans Hummelo, met dhr. Harmsen uit Stokkum 

over zijn boek ‘Boerenjeugd op de grens van 1951 tot 1967’, 

dorpshuis De Ruimte, 14.00-16.00 uur 

do 26:   •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, dorpshuis Voor-Drempt, 

     14.00-16.00 uur
   •  Bridgeclub De Harten Koning, De Gouden Karper, 19.30 uur

vr 27:   •  Club 60+, gezellige middag met een optreden van toneelgroep 

     De Oppeppers, Kulturhus Voor-Drempt, 14.00 uur

maart 2015

zo 1:   •  HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, sportpark ’t Doornslag, 

Achter-Drempt, 20.00 uur

do 5:   •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, De Gouden Karper, vanaf 

9.00 uur
do 12:   •  Bridgeclub De Harten Koning, De Gouden Karper, 19.30 uur

vr 13:   •  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en 

Hummelo, dorpshuis De Ruimte te Hummelo, 10.00-12.00 uur

   •  Filmhuis Hummelo, dorpshuis De Ruimte, aanvang 20.30 uur

wo 18:  •  Club 60+, gezellige middag met een optreden van Michel Coenen 

met hoofdzakelijk Nederlandstalige liedjes, Kulturhus Voor-Drempt, 

14.00 uur

do 19:   •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, De Gouden Karper, vanaf 

9.00 uur
   •  Bijeenkomst Dameskrans Hummelo, mw. Moerbeek uit Westervoort 

vertelt over poëziealbums, dorpshuis De Ruimte, 14.00-16.00 uur 

do 26:   •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, dorpshuis Voor-Drempt, 

     14.00-16.00 uur
   •  Bridgeclub De Harten Koning, De Gouden Karper, 19.30 uur

vr 27:   •  Paasviering 70-plussers, Prot. Gem. Drempt en Oldenkeppel, 

Kerkhuis Hoog-Keppel, 14.30-16.00 uur    

april 2015

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

9.00 uur
vr 3:   •  Club 60+, gezellige middag met een optreden van de Dree  

Vrouwleu uut ´n Achterhoek, Zaal FF naar Steef, aanvang 14.00 uur

zo 5:   •  Slotdrive HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, sportpark ’t 

Doornslag, Achter-Drempt, 20.00 uur

di 7:   •   Dameskrans Hummelo, paasmaaltijd van 16.30-18.30 uur

do 9:   •  Bridgeclub De Harten Koning, De Gouden Karper, 19.30 uur

vr 10:   •  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en 

Hummelo, pastoriezaal Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

za 11:   •  Vrouwenkoor AmaZing, concert in de kleine zaal van Amphion, 

Doetinchem

do 16:   •  Slotdrive ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, De Gouden Karper, 

vanaf 9.00 uur
do 23:   •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, dorpshuis Voor-Drempt, 

     14.00-16.00 uur
   •  Slotdrive bridgeclub De Harten Koning, De Gouden Karper, 

     19.30 uur
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vr 14:   •  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en 

Hummelo, Kerkhuis Hoog-Keppel, 10.00-12.00 uur

   •  Start van het fi lmhuisseizoen in dorpshuis De Ruimte, Hummelo, 

aanvang 20.30 uur
za 15:   •  Bijeenkomst Club 60+, op uitnodiging van carnavalsvereniging De 

Blauwe Snep, in het Kulturhus in  Voor-Drempt, aanvang 13.49 uur

zo 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, mevr. Jansen uit Winterswijk 

houdt een lezing over pleegzorg, dorpshuis De Ruimte, 14.00-16.00 

za 22:   •   Sinterklaasintocht bij de brug in Laag Keppel, 14.30 uur

   •  Rondleiding met wijnproeverij, ‘t Heekenbroek, Achter-Drempt, 

15.00-17.00 uur
ma 24:   •  Vrouwengroep Drempt, rondleiding in de St. Joriskerk, vertrek vanuit 

de pastoriezaal, 14.30 uur

do 27:   •    Vrouwen van Nu, middag kerstversieringen maken

   •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, dorpshuis Voor-Drempt, 14.00-

16.00 uur
   •  Business, Bubbles & Bites bij Het Wapen van Heeckeren, Hummelo, 

   •  Bridgeclub De Harten Koning, De Gouden Karper, Hummelo, 19.30 

za 29:   •  Toneeluitvoering, georganiseerd door Evenementencommissie 

Hummelo, De Gouden Karper Hummelo, 19.30 uur

   •  Najaarsconcert Olden-Keppel, dorpshuis Voor-Drempt, 19.30 uur

zo 30:   •  Freedance, stijldansavond voor dansparen, dorpshuis Voor-Drempt, 

do 4:   •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, De Gouden Karper, vanaf 

9.00 uur
zo 7:   •  Wijntafel bij Het Wapen van Heeckeren, Hummelo, 15.00 uur

   •  HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, sportpark ’t Doornslag, 

Achter-Drempt, 20.00 uur

do 11:   •  Dameskrans Hummelo, kerstviering in dorpshuis De Ruimte, 

     14.00-16.00 uur
   •  Bridgeclub De Harten Koning, De Gouden Karper, Hummelo, 19.30 

vr 12:   •  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel 

en Hummelo, dorpshuis De Ruimte te Hummelo, 10.00-12.00 

   •  Kerstbijeenkomst Club 60+, met verhalen, gedichten, muziek en 

beelden door Fons Rouwhorst, Zaal FF naar Steef, aanvang 14.00 uur

   •  KeppelCultuur, kerstmarkt op de Van Panhuysbrink en concert in de 

dorpskerk Hoog-Keppel, 18.30-21.00 uur

zo 14:   •  Freedance, stijldansavond voor dansparen, dorpshuis Voor-Drempt, 

wo 17:   •  Kerstviering Vrouwengroep Drempt in de pastoriezaal, 17.30 uur

   •   Kerstviering Vrouwen van Nu, De Gouden Karper, 19.45 uur

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

9.00 uur
   •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, dorpshuis Voor-Drempt, 

     14.00-16.00 uur
vr  19:   •  Kerstviering 70-plussers, Prot. Gem. Drempt en Oldenkeppel, 

Kerkhuis Hoog-Keppel, 14.30-16.00 uur 

   •  Filmhuis Hummelo, dorpshuis De Ruimte, aanvang 20.30 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 
zo 21:   •  Kerstsamenzang m.m.v. de Dremptse koren en muziekvereniging 

Olden-Keppel, St. Joriskerk Voor-Drempt, aanvang 20.00 uur

wo 31:  •  Het traditionele carbidschieten bij de Greff elinkallee in Hummelo, 

wo 1:   •  Het traditionele nieuwjaarsconcert in de dorpskerk te Hummelo. 

Dit jaar met Lars Wouters van den Oudenweijer, klarinet, en Hans 

Eijsackers, piano. Aanvang 15.30 uur

do 8:   •  Bridgeclub De Harten Koning, De Gouden Karper, 19.30 uur

vr 9:   •  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en 

Hummelo, pastoriezaal Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

zo 11:   •  HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, sportpark ’t Doornslag, 

Achter-Drempt, 20.00 uur

di 13:   •  Club 60+, gezellige middag met een optreden van de allround 

muzikant Hans Vensterink, ‘t Hessenhuus, Sportpark ‘t Doornslag 

Achter-Drempt, 14.00 uur

do 15:   •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, De Gouden Karper, vanaf 

9.00 uur
   •  Jaarvergadering Dameskrans Hummelo, dorpshuis De Ruimte, 

14.00-16.00 uur 
vr 16:   •  Kinderfi lm voor de leeftijd tot ± 10 jaar, Kinderfi lmhuis Hummelo in 

dorpshuis De Ruimte, 10.00-20.00 uur

   •  Kinderfi lm voor de leeftijd vanaf ± 10 jaar, Kinderfi lmhuis Hummelo 

in dorpshuis De Ruimte, 20.30-22.30 uur

ma 19:   •  Jaarvergadering Vrouwengroep Drempt, pastoriezaal Voor-Drempt, 

do 22:   •  Bridgeclub De Harten Koning, De Gouden Karper, 19.30 uur

za 24:   •  Theatervoorstelling the Heinoos, dorpskerk Hummelo. Aanvang 

20.30 uur, kerk open 20.00 uur

do 29:   •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, De Gouden Karper, vanaf 

9.00 uur
   •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, dorpshuis Voor-Drempt, 

     14.00-16.00 uur

zo 1:   •   HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, sportpark ’t Doornslag, 

Achter-Drempt, 20.00 uur

   •  Shantykoor De IJsselmannen, op uitnodiging van Evenementen-

commissie Hummelo, De Gouden Karper, ‘s middags

do 5:   •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, De Gouden Karper, vanaf 

9.00 uur
do 12:   •  Bridgeclub De Harten Koning, De Gouden Karper, 19.30 uur

vr 13:   •  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en 

Hummelo, Kerkhuis Hoog-Keppel, 10.00-12.00 uur

   •  Filmhuis Hummelo, dorpshuis De Ruimte, aanvang 20.30 uur

do 19:   •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, De Gouden Karper, vanaf 

9.00 uur
   •  Bijeenkomst Dameskrans Hummelo, met dhr. Harmsen uit Stokkum 

over zijn boek ‘Boerenjeugd op de grens van 1951 tot 1967’, 

dorpshuis De Ruimte, 14.00-16.00 uur 

do 26:   •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, dorpshuis Voor-Drempt, 

     14.00-16.00 uur
   •  Bridgeclub De Harten Koning, De Gouden Karper, 19.30 uur

vr 27:   •  Club 60+, gezellige middag met een optreden van toneelgroep 

     De Oppeppers, Kulturhus Voor-Drempt, 14.00 uur

zo 1:   •  HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, sportpark ’t Doornslag, 

Achter-Drempt, 20.00 uur

do 5:   •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, De Gouden Karper, vanaf 

9.00 uur
do 12:   •  Bridgeclub De Harten Koning, De Gouden Karper, 19.30 uur

vr 13:   •  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en 

Hummelo, dorpshuis De Ruimte te Hummelo, 10.00-12.00 uur

   •  Filmhuis Hummelo, dorpshuis De Ruimte, aanvang 20.30 uur

wo 18:  •  Club 60+, gezellige middag met een optreden van Michel Coenen 

met hoofdzakelijk Nederlandstalige liedjes, Kulturhus Voor-Drempt, 

do 19:   •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, De Gouden Karper, vanaf 

9.00 uur
   •  Bijeenkomst Dameskrans Hummelo, mw. Moerbeek uit Westervoort 

vertelt over poëziealbums, dorpshuis De Ruimte, 14.00-16.00 uur 

do 26:   •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, dorpshuis Voor-Drempt, 

     14.00-16.00 uur
   •  Bridgeclub De Harten Koning, De Gouden Karper, 19.30 uur

vr 27:   •  Paasviering 70-plussers, Prot. Gem. Drempt en Oldenkeppel, 

Kerkhuis Hoog-Keppel, 14.30-16.00 uur    

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

9.00 uur
vr 3:   •  Club 60+, gezellige middag met een optreden van de Dree  

Vrouwleu uut ´n Achterhoek, Zaal FF naar Steef, aanvang 14.00 uur

zo 5:   •  Slotdrive HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, sportpark ’t 

Doornslag, Achter-Drempt, 20.00 uur

di 7:   •   Dameskrans Hummelo, paasmaaltijd van 16.30-18.30 uur

do 9:   •  Bridgeclub De Harten Koning, De Gouden Karper, 19.30 uur

vr 10:   •  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en 

Hummelo, pastoriezaal Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

za 11:   •  Vrouwenkoor AmaZing, concert in de kleine zaal van Amphion, 

do 16:   •  Slotdrive ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, De Gouden Karper, 

vanaf 9.00 uur
do 23:   •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, dorpshuis Voor-Drempt, 

     14.00-16.00 uur
   •  Slotdrive bridgeclub De Harten Koning, De Gouden Karper, 

     19.30 uur

B r o e k s t r a a t 1a – 6999 DE Hummelo 
Tel: 0314-38 18 42 –  info@pelgrom.nl www.pelgrom.nl 

PELGROM, uw land- en 
tuinbouwspecialist 
voor verkoop, onderhoud en reparatie...

we zijn o.a. 
dealer van:

B.V.



Iedereen is anders.

Maar iedereen slaapt beter op 
een matras met GELTEX® inside.

Of je nu klein, groot, dik of dun bent, op je zij of op je rug slaapt... een gezonde slaap 

begint bij de juiste matras. GELTEX® is de innovatieve, gepatenteerde mix van  

hoogelastische gel en luchtdoorlatend high resilience materiaal. Ubica en Lattoflex  

matrassen met GELTEX® inside verdelen de druk optimaal, bieden de juiste  

ergonomische ondersteuning en ventileren uitstekend. Test ze zelf bij uw dichtst-

bijzijnde GELTEX® inside verkooppunt.

NIEUW

* De GELTEX® inside tevredenheidsgarantie: omruiling mogelijk tot 90 dagen na levering.

Meer informatie: 
www.geltexinside.nl 

DremptDICHTERIJ
DAN U DENKT!

Apeldoorn
± 30 min

Arnhem
± 20 min

Doetinchem
± 10 min

Zutphen
± 20 min


