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Inhoud
Van de 
redactie 

Als je deze dagen rondrijdt, alles kaal en grijs met saai 

uitziende dorpen en straten, dan zijn het platteland en de 

plattelandsdorpen niet per se op hun mooist. Zeker er zijn 

verschillen, de ene plek is mooier dan de andere en ondanks 

al het grijs doen de beide Keppels hun eeuwenlange historie 

alle eer aan. Maar de twee Drempten zijn voor de passant 

geen pareltjes van schoonheid en ook het in de basis 

mooiere Hummelo ligt er met de erfenis van decennia zwaar 

transport door de kern maar povertjes bij. Nee, op grauwe 

decemberdagen valt het niet altijd mee de schoonheid van 

ons Drempt, Hummelo en Keppel goed te zien of te ervaren. 

Maar dat is slechts de buitenkant.

In de dorpen, achter de gevels gebeurt van alles.

Achter die gevels wonen gepassioneerde motorrijders, 

bezitters van bijzondere auto’s, zorgzame mensen, degelijke en 

fantasievolle koks, zorgvuldige jagers, secure boeren en ga zo 

maar door. Na vier jaar De Hessencombinatie sta je verbaasd 

van wat onze dorpen en haar bewoners te bieden hebben.En 

het houdt niet op. In deze uitgave laat de familie Stortelder uit 

Voor-Drempt zien hoe ze de late middeleeuwen van rond 1460 

doen herleven. Ze doen dat met grote nauwgezetheid en met 

enthousiasme dat aanstekelijk is. Al even enthousiast vertellen 

twee jachthondentrainers u over hun passie, het werken met 

jachthonden ‘voor en na het schot’. Oud-klasgenoten halen 

herinneringen op. En zoals altijd hebben geschiedenis, sport 

en cultuur een plaats in ons magazine en zijn er de verhalen 

van gewone, maar tegelijkertijd zo bijzondere dorpsgenoten. 

En dit alles door onze huisfotografen treff end in beeld 

gebracht. Wist u overigens dat er zo veel tweelingen een 

binding hebben met Drempt, Hummelo en Keppel? U zult 

verbaasd zijn over het aantal. 

Tot slot zijn er de bijdragen van onze trouwe columnisten en 

verrast Herman Pelgrom met een prachtig (bijna) waargebeurd 

kerstverhaal, geïllustreerd door zijn echtgenote. 

Wij wensen u veel lees- en kijkplezier toe, gezellige feestdagen 

en een kleurrijk 2015.

05  Colofon

07 Column Jeroen Huis in ‘t Veld

08  Familie Stortelder laat de middeleeuwen 

herleven

12  Jachthondensport met de Nimrod

 als ultieme ervaring

17 Acht inwoners over:

 Als miljonair het nieuwe jaar in

21 De club van 50

22 Agrarische ondernemers:

 loonwerker Joël Seegers

27 Een (bijna) waargebeurd kerstverhaal

31   Column Jeroen te Lindert

32  Epco Schierboom, de gedreven webmaster 

van HC’03

36 Hoe is het toch met: Jur Raatjes

42 De tweelingen uit ons bezorgingsgebied

45  Bijzondere vriendengroepen:

 de Pontifi caal-groep

48 Klasgenoten van toen

60 Gebiedsambtenaren Jan Ditzel

 en Helmig van der Kolk

62 Nieuwe dorpeling: Samira Al Lami 

65 De geloofsbeleving van Peter Hammink

68 De onmisbare vrijwilligers van HC’03

71 Column van Gijs Jolink

73 Deze auto is mijn trots: Bennie Hendriksen

77 Varia

81 Activiteiten kalender

De Hessencombinatie | december 2014 3



Sfeermakers uit Laag-Keppel www.ryans.nl  

Alfun Events
Postbus 180
6980 AD Doesburg

Tel: 03 13 - 48 44 98  

w
w

w
.alfu

n
.n

l

Bij ons bent u aan het juiste adres voor:
Autorijles

motorrijles

bromfiets rijles

voor meer informatie: www.wimsteintjes.nl

of bel 0313-474946

L
WWW.WIMSTEINTJES.NL

All-round 

Schoonheidsspecialiste

Kleuren consulente

Nagelstyliste

●

●
●

Hulsevoortseweg 7

6996DG Drempt

T: 0313-479002

M: 06-12694970

E: info@dinekepelgrom.nl

I:  www.dinekepelgrom.nl

Drempt
06-52007080

voor al uw schilderwerk

v.d.

4



De Hessencombinatie

Magazine voor de inwoners van Voor-Drempt, Achter-Drempt, 

Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Hummelo en Eldrik

Redactie:

Ceciel Bremer, Maaike Harkink, Josée Postmaa, Rinus Rabeling,

Leo Tholhuijsen

E-mail: dehessencombinatie@hc-03.nl

Telefoon: 06-15 44 53 41 (Ceciel Bremer)

Aan dit nummer werkten mee: 

Frank Bolder, Thom Egberts, Anke Goossens,

Corine Huis in ’t Veld,  Jeroen Huis in ’t Veld, Gijs Jolink,

Jeroen te Lindert, Herman Pelgrom, Henk ten Zijthoff

Fotografie:

Ceciel Bremer, Henk Eggink, Erik Hendriksen, Wim van Hof,

Seebe Janssens, Anneke Leibbrand, Rinus Rabeling,

Epco Schierboom

Illustraties:

Ria Pelgrom

Advertenties/Marketing:

Wim Fontein, Patrick Verheij

Voor vragen of informatie: 06-20 44 38 10 (Patrick Verheij)

Vormgeving en druk:

YouPrinting.nl 

Colofon

De Hessencombinatie is een uitgave van 

voetbalvereniging HC’03 en verschijnt 4 keer per 

jaar, in een oplage van 2600 exemplaren, in het 

verspreidingsgebied: Voor-Drempt, Achter-Drempt, 

Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Eldrik, Hummelo, 

Langerak en een gedeelte van Toldijk.

De volgende editie van De Hessencombinatie 

wordt verspreid rond 18 maart 2015

Informatie of klachten over bezorging:

E-mail: dehessencombinatie@hc-03.nl

Telefoon: 0314-38 25 33 (Josée Postmaa)

Abonnement

Woont u buiten het bezorgingsgebied van De 

Hessencombinatie of wenst u het magazine 

op naam per post te ontvangen, dan is een 

abonnement voor 20 euro per jaar mogelijk. U 

kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de 

redactie: 06-15 44 53 41 of een e-mail sturen naar: 

dehessencombinatie@hc-03.nl

De Hessencombinatie | december 2014 5



H e n d r i k  v a n  V e e n e n d a a l  –  5 5  x  1 1 0  c m

w w w . k u n s t o f a r t . n l

K u n s t v e r k o o p  &  U i t l e e n

6



Column Jeroen Huis in ‘t Veld
Voorzitter HC‘03

Foto: Wim van Hof

Sponsoring
Onlangs is mijn vrouw Corine voor zichzelf begonnen. Met een praktijk voor advies en 

begeleiding van kinderen met leer- en gedragsstoornissen. Nog geen maand was ze bezig 

of ik dacht bij mezelf: nu kan ze ook mooi een jeugdteam van HC’03 sponsoren. De eerste 

keer dat ik het met haar besprak had ze nog behoorlijk wat twijfels: ‘Ik ben pas begonnen’; 

‘Wat kost dat wel niet?’ en ‘Dat kan ik niet maken tegenover de volleybalclub’. Ik heb het 

even laten rusten. Een paar weken later ben ik erop teruggekomen. Er was nog steeds 

wel wat twijfel, maar ze leek toch wel geneigd om het te doen. Het was ook in dit gesprek 

dat ze tegen me zei: ‘Volgens mij wil jij gewoon graag een team sponsoren en gebruik je 

mijn bedrijf daarvoor.’ Daar moest ik even over nadenken. Uiteindelijk besloot ze het toch 

te doen, omdat ze sponsoring wel erg belangrijk vindt en kinderen tot haar doelgroep 

behoren. Toen ik haar ‘jawoord’ doorgaf aan onze sponsorman Patrick Verheij kreeg ik per 

mail een bedankje en tevens de vraag of Corine een logo wilde aanleveren. Dit mailtje heb 

ik regelrecht doorgezet naar mijn vrouw. Aan het eind van de dag zei ze tegen me: ‘Het is 

me nu wel erg duidelijk geworden dat vooral jij wilde sponsoren…’ Het mailtje dat ik naar 

haar had doorgezet, bleek een uitgebreid mailverkeer tussen Patrick Verheij en mezelf te 

bevatten. Dat had ik natuurlijk niet gezien. Daarin werd door mij uitgebreid gerept over het 

beïnvloeden van mijn vrouw om te gaan sponsoren. Er stond zelfs letterlijk: ‘Ik heb nog even 

de tijd nodig om haar om te lullen’. Gelukkig kon Corine er zelf om lachen.

Eigenlijk was ik me er helemaal niet zo van bewust dat ik hier zo sturend in was geweest. 

Naderhand hebben we het er samen nog even over gehad en vroeg Corine me waarom ik 

dit dan zo graag wilde. Na enig nadenken kwam ik erop uit dat het met trots en clubbinding 

te maken heeft. We zijn de hele club in het nieuw aan het steken, maar door de crisis ligt de 

sponsoring hiervan toch behoorlijk onder druk. Ik wil er graag aan bijdragen dat we dit toch 

snel bereiken, zodat ook alle jeugdteams in het mooie nieuwe tenue kunnen spelen. Als 

ik daaraan mijn steentje kan bijdragen doe ik dat. Zelfs al moet ik mijn eigen vrouw er een 

beetje voor manipuleren. 

Dit sterke clubgevoel is een belangrijke pijler onder de verbinding binnen verenigingen. Ook 

voor HC’03 is dit erg belangrijk. En dat gemeenschappelijke clubgevoel moet de komende 

jaren gaan groeien in ons verzorgingsgebied. Daarom hebben we als bestuur het initiatief 

genomen om onder begeleiding van de KNVB een proces op te starten met de mensen die 

betrokken zijn bij HC’03. Je kunt hierbij denken aan leden, jeugdleden, kader, vrijwilligers, 

sponsoren etc. We gaan het komend half jaar intensief in gesprek om erachter te komen 

wat ons gezamenlijk bindt om van daaruit te komen tot een breed gedragen visie voor de 

toekomst. We geloven erin dat die gemeenschappelijkheid tot meer binding gaat leiden met 

alle voordelen van dien, zoals bijvoorbeeld meer betrokken vrijwilligers.

Iedereen die hierover wil meepraten, nodig ik bij deze uit om dit bij mij te melden. Ben je 

geïnteresseerd in hoe zo’n proces eruit ziet, kijk dan eens op Youtube naar het fi lmpje Back 2 

Basics 2 van de KNVB. Dit fi lmpje brengt wat ik hierboven heb beschreven mooi in beeld.

En voor degenen die zich hebben laten inspireren door bovenstaande: er zijn nog teams om 

te sponsoren! Ik hoor het graag. Fijne feestdagen en geniet van de winterstop.

Ik kwam erop

uit dat het 

met trots en 

clubbinding te 

maken heeft
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De Stordelders maken deel uit van re-enactmentgroep Graven 

van Holland, de  huurlingengroep die zich ophoudt in het kamp 

van de graven van Holland in het Bourgondische rijk, waartoe 

ook de Nederlanden behoorden. 

We praten over 550 jaar geleden. In het kamp treft men huurlin-

gen uit de vijftiende eeuw, met hun vrouwen en kinderen. Daar-

naast ambachtslieden, een boer of muzikanten. In het kamp zijn 

ze bezig met het dagelijks leven: eten, slapen, arbeid, muziek 

maken, maar ook met ambachten, zoals maliën maken, het 

smeden van plaatwerk, pijlen maken, vilten, schrijven, koken.

‘Alles origineel,  

alles moet kloppen’

Familie Stortelder laat de  

late middeleeuwen herleven

Tekst: Leo Tholhuijsen

Foto’s: Wim van Hof

De familie Stortelder uit Voor-Drempt heeft een betrekkelijk zeldzame en bijzondere hobby. 

Ze spelen de geschiedenis na, meer specifiek die van omstreeks 1460 op de grens van de late 

middeleeuwen en wat historici de nieuwe tijd noemen.  
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De groep bestaat uit zo’n 25 man (m/v); acht van hen behoren 

tot de familie Stortelder. Dat wil zeggen: Arold Stortelder (48), 

zoon Robin Stortelder (23), zijn vriendin Stephanie (28) en de 

kinderen Tom (4) en Esmee (2), dochter Ellen Stortelder (21) en 

dochter Ymke Stortelder (19) en haar man Bart de Laat (21). 

Ze hebben hun hart verpand aan wat re-enactment heet. 

Het zo waarheidsgetrouw mogelijk naspelen van historische 

gebeurtenissen, zoals belegeringen en veldslagen. Er zijn re-

enactmentgroepen die zich specifiek richten op een bepaalde 

periode uit de geschiedenis. Het Landelijk Platform Levende 

Geschiedenis (LPLG), waarvan ook de Graven van Holland deel 

uitmaakt, kent ruim 30 lidverenigingen. Het gaat om uiteen-

lopende groepen: van Romeinen van voor het begin van de 

jaartelling, de compagnie van Cranenburgh in de veertiende 

eeuw, de Dienstdoende Schutterij van ’s-Hertogenbosch rond 

1830, verschillende groepen die eenheden uit de Tweede 

Wereldoorlog uitbeelden tot aan groepen hippies uit de jaren 

zeventig.

Daarbij wordt geen half werk geleverd. Alles moet zo oor-

spronkelijk mogelijk zijn. Voor de huurlingen van de Graven 

van Holland betekent het dat in hun kleding bijvoorbeeld 

geen draadje katoen voorkomt. Katoen was hier 500 jaar gele-

den niet bekend. De zelfgemaakte kleding is van wol, linnen of 

leer. Ook de attributen zijn natuurgetrouw. ‘Alles origineel, de 

kleuren die we dragen zijn van toen’, vertelt Arold. ‘Het moet 

kloppen.’ Al wil hij ook wel gezegd hebben dat om praktische 

redenen af en toe een beetje wordt gefoezeld. Onder zijn 

zelfgemaakte leren schoenen zitten rubberen zooltjes. Leren 

zolen nemen te veel vocht op en slijten te snel.

Maar verder is alles middeleeuws verantwoord. Telefoontjes en 

computerspelletjes gaan niet mee naar evenementen. Dat zijn 

er een stuk of vijftien tussen april en september. Althans, naar 

zoveel gaan ze als familie  heen. Als ze zouden willen, kunnen 

ze ieder weekend wel ergens terecht. De re-enactmentgroe-

pen met hun verhalen, hun uitleg van hoe het vroeger was, 

met hun dagelijks middeleeuwse werk en gevechtsoefenin-

gen zijn veelgevraagd op allerlei festijnen. 

Robin is tegenwoordig wat minder van de partij. Hij werkt bij 

de marine, is in Den Helder of op zee en heeft spaarzaam vrije 

tijd.

Huurlingen van rond 1460. V.l.n.r.: Arold Stortelder (48), Tom (4),  

Robin Stortelder (23), Ymke Stortelder (19) en haar man Bart de Laat (21), 

Ellen Stortelder (21), Stephanie (28) en Esmee (2).
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Hekwerken en Omheiningen

 

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  

Hako Autosmart
International

Professionals in Reinigings/Ontvettings
en Poetsmiddelen

Hans Kooij
www.hako-autosmart.nl

Mob. 06-25050583 - Fax 0313-484857
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200 smaken op maat
diverse ijskarren
rondleidingen

www.ijsvandesteenoven.nl

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

UW ADRES VOOR

SCHILDERWERK 

BINNEN EN BUITEN; 

BEGLAZING EN 

GLASHERSTEL OOK 

MONUMENTAAL; 

BEHANG- EN SAUSWERK; 

SPUITWERK IN SPUITERIJ 

EN OP DE WERKPLEK;

WINKEL RUIM 

ASSORTIMENT GLAS, 

VERF EN BEHANG
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interessante tijd aandient om te gaan uitbeelden. Dat ziet er 

niet naar uit. Ellen: ‘Onze tijd is het leukst.’ Arold: ‘Ik voel me 

hier goed bij. Al is voor de Romeinse tijd ook wel wat te zeg-

gen. Of de Napoleontisch tijd; ook interessant. Maar voorlopig 

zitten we goed. Zo saai was het toen niet. In de middeleeuwen 

was sprake van veel verandering en vernieuwing. Wij leren 

steeds bij en we geven er ook veel uitleg over op bijeenkom-

sten. Over ambachten van toen, over het schieten met de 

handboog. Deze longbow is het standaardwapen dat we als 

huurling hebben.  Daar is veel over te vertellen. Die educatie is 

misschien wel het leukste stuk. Wij zijn best goed in de inter-

actie met het publiek.’

Wie sinds 2004 nog niet in de verkleedkoffer is gedoken is 

moeder Ingrid. Ze vindt het fantastisch wat man en kinderen 

doen, maar blijft zelf liever op de achtergrond. 

Betrokken is ze wel; ze duikt in de geschiedenis en brengt 

relevante informatie aan.

Aardig detail is dat Ymke haar Brabantse Bart op een van de 

re-enactmentbijeenkomsten heeft gevonden. Ze trof hem als 

hospitaalridder uit de tijd van de zevende kruistocht, rond 

1250. Ellen is ondertussen blijven hangen aan een Tweede 

Wereldoorlogsoldaat uit Purmerend. 

Vraag is of na tien jaar in de late middeleeuwen te hebben 

rondgehangen, zich op een gegeven moment niet een andere 
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Jachthondensport 

met de Nimrod als  

ultieme ervaring

Tekst: Josée Postmaa

Foto’s: Wim van Hof en Henk Eggink

12



Onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Jagersver-

eniging wordt de Nimrodproef jaarlijks georganiseerd door 

Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden (ORWEJA). Het 

betekent de traditionele afsluiting van het KNJV jachthonden 

proevenseizoen en bestaat sinds 1974. Voor een eigenaar 

en hond is het een grote eer om als jachthondencombinatie 

aan de Nimrod te mogen meedoen. Op grond van prestaties 

tijdens de zogenaamde MAP-wedstrijden (meervoudige ap-

porteerproeven) van dat jaar krijgen hooguit 18 combinaties 

hiervoor een uitnodiging. Ongeveer tien jachthondenrassen 

zijn daarbij vertegenwoordigd, waaronder relatief veel labra-

dors retrievers omdat ze ‘makkelijk’ trainbaar zijn. Deelname 

aan Nimrod is voor een hond slechts eenmaal in zijn leven 

toegestaan. Ook dat geeft aan waarom het zo’n unieke kans 

en belevenis is. 

Bij de 40e Nimrod viel deze eer te beurt aan Bennie Snelder en 

aan Sylvia Kemperman. Bennie met zijn reu Don vom Raben-

horst, een nu bijna 8-jarige Duitse Staande Draadhaar en 

Sylvia met haar teef Duuc, een nu 8-jarige Flatcoated Retriever. 

Op 11 november 2013 hebben zij zich op het golfterrein van 

Dorhout Mees (Flevoland) gemeten met de andere deelne-

mers. In het deelnemersveld combinaties uit het hele land met 

welluidende hondennamen als Vidar Solveig van de Bleckink-

hof en Fellow of the charmed Angel.

In het veld – een terrein met bosschages en waterpartijen met 

rietkragen – waren drie zware  jachtpraktijk gerichte proeven 

uitgezet met in totaal negen apporten van ‘koud’ (dood) wild. 

Om een levensechte situatie na te bootsen, zijn met een sleep 

sporen getrokken, zijn geweerschoten te horen en hangt er 

kruitdamp. 

De honden moesten laten zien hoe attent ze zijn en hoe zelf-

standig ze te werk gaan om het geschoten wild (duif, konijn, 

eend, haas, kraai, fazant of gans) binnen te halen. De samen-

werking tussen de hond en eigenaar, hier voorjager genoemd, 

luistert uiteraard nauw. Vaak ziet de voorjager zijn hond niet 

en moet hij/zij op diens instinct, ervaring, behendigheid en 

verkregen opdracht vertrouwen. Bennie: ‘Dan geldt: hoeveel 

onderling vertrouwen is er, hoeveel ruimte voor eigen initiatief 

van de hond, op welk moment grijp je in met een commando, 

etc. En vanzelfsprekend moet  de hond ook ‘schotvast’ zijn, 

niet bang zijn voor het geluid van geweerschoten.’

Was de uitnodiging voor Nimrod op zich al een eer. Aan het 

eind van de dag bleek Bennie de derde plaats te hebben ver-

overd en was Sylvia op de 10e plaats geëindigd. 

Ongekende prestaties voor beide combinaties! Beiden kijken 

dan ook terug op een geweldige ervaring. Sylvia: ‘Mee mogen 

doen aan Nimrod is het mooiste wat je als baas-hondteam 

kunt bereiken. Er zijn zo veel combinaties die ervoor  gaan, 

maar dit nooit redden.’ Bennie: ‘Een hond is geen robot waar 

een knopje aan zit. Ook voorjagers met grote namen hebben 

hun hond af en toe niet in de hand. Dit was de bekroning voor 

al het werk en alle trainingsuren.’

Hoe het daarna verder ging 

Na Nimrod 2013 is Sylvia met Duuc gestopt met de MAP-

wedstrijden. Sloot in, sloot uit, helling op, helling af, bete-

kende een te intensieve belasting voor de rug van de hond. 

Maar net als voorheen trekken de twee er dagelijks op uit en 

weet Sylvia de belasting voor Duuc te doseren. Het buiten 

zijn, door wind en weer gaan, de samenwerking, de band die 

is ontstaan. Ze wil dat alles voor geen goud missen. ‘Als we 

naar buiten gaan zie je de spanning en het enthousiasme van 

Duuc. Heel haar achterlijf begint dan te trillen. Ze wil werken. 

En ook mijn passie is als het ware zichtbaar in het lijf van de 

hond.’ Aan een nieuwe hond denkt ze voorlopig niet. Daar is 

het gemis van Bo, haar eerste jachthond en de moeder van 

Duuc, nog te groot voor. Het was mede reden om zich op het 

trainerschap te gaan richten. Ook Sylvia doet dat in Terborg. 

‘Voor het trainerschap is niet alleen ervaring essentieel, nog 

belangrijker is het kunnen overbrengen van kennis, vaardig-

heden en de nodige passie. Bo bijvoorbeeld was eigengereid 

en ik ging daar aanvankelijk niet goed mee om. Dan wordt het 

lastig om haar jachtinstinct in toom te houden. Met Duuc heb 

ik het direct anders aangepakt. 

De kans is groot dat ook u niet eerder van Nimrod of een Nimrodproef hebt gehoord. Achter 

die namen blijkt een bijzondere wereld schuil te gaan. Sylvia Kemperman en Bennie Snelder 

weten er boeiend over te vertellen en lieten ons zien waartoe hun jachthonden in staat zijn.

Dogleg, een van de drie proeven
Terwijl de jagermeester u begeleidt naar uw post vlakbij 

de rietkraag, informeert  hij u dat kort daarvoor een kraai 

is doodgeschoten boven een boomgroepje. Op hetzelfde 

moment gaat rechts van u een haas op. Deze haas weet 

aan maar liefst twee schoten te ontkomen. Juist als u uw 

post hebt ingenomen, schiet een verderop meelopend 

flankgeweer op links een volgende haas aan. Hij roept op 

inzet van uw hond. Als uw hond terugkomt met deze haas, 

schiet een geweer nabij het grote water aan de andere 

kant van het veld op een eend. Deze eend is goed geraakt 

en valt mogelijk hoorbaar voor uw hond op het water. Aan 

u en uw hond om deze drievoudige klus (apporteren kraai, 

haas en eend) te klaren!
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Dimmendaal 
Installatietechniek verzorgt 
onder andere:
• gas
• water
• electra
• centrale verwarming 
• zinken of koperen goten 
• dakbedekking 
• onderhoud aan u cv ketel /

vervangen cv ketel 

ook voor het verhelpen van 
storingen bent u bij ons aan 
het juiste adres.

Zomerweg 36
6996 DR Drempt
0313 471192
06 51713567
dimmendaal@upcmail.nl

VRAAG VRIJBLIJVEND NAAR DE MOGELIJKHEDEN

Leveranciers/merken
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Haar los laten lopen tijdens onze lange wandelingen is 

volstrekt geen probleem. Een hond heeft van nature passie 

genoeg. Als eigenaar moet je je hond kunnen ‘lezen’, weten 

waar hij goed op reageert, en het gedrag in goede banen 

weten te leiden. Tijdens het KNJV proevenseizoen van dit jaar 

ben ik onder meer als groepshoofd actief geweest tijdens een 

MAP. Ook dat is bijzonder. De wedstrijden worden vaak op 

locaties gehouden waar je normaal gesproken niet komt of 

mag komen.’

Bennie was al een aantal jaren jachthondentrainer in Terborg 

en traint nu 1 x per week een groep van 5 à 6 gevorderde 

baas-hondcombinaties. Zelf is hij inmiddels de trotse bezit-

ter van een tweede jachthond: Justus, een Duitse Staande 

Draadhaar van nu 7 maanden. En ook met hem heeft hij grote 

plannen. Afhankelijk van het seizoen traint Bennie dagelijks 

twee uur met zijn eigen honden. Daarnaast gaat Don ook mee 

op (ganzen)jacht in Oost-Nederland en Duitsland. Als staande 

hond demonstreert hij daar zijn specifieke raseigenschappen. 

Hij lokaliseert het wild door de geur op te vangen en appor-

teert het.

Samenwerking en onderling vertrouwen

Na de thee laten Sylvia en Bennie ons buiten zien waar de 

honden toe in staat zijn. Daarnaast hebben veel rassen hun 

specifieke eigenschappen. 

Sylvia: Duuc is een ‘ogenhond’ die reageert op mijn lichaams-

taal en met name mijn kijken. Ze demonstreert hoe ze met 

eenvoudige gebaren de hond wegstuurt, van richting laat 

veranderen en een kunstprooi laat ophalen. Steeds met de 

armen gekruist voor de borst als uitgangshouding . Met twee 

vooruitgestrekte armen en het lichaam gewend naar de 

beoogde richting geeft ze bijvoorbeeld aan waar Duuc heen 

moet. Het is ongelooflijk om te zien hoe de hond reageert op 

haar gebaren en commando’s en zich daarbij niet laat afleiden 

door de bewegingen van de fotograaf. Ze blijft alert en zelfs 

halverwege een ingezette snelle run gehoorzaamt ze direct 

Sylvia Kemperman-Worm (59)
Getrouwd met Wim (60), samen drie dochters en een zoon, 

en vier kleinkinderen.

In het dagelijks leven gespecialiseerd verpleegkundige 

diabeteszorg in het Slingeland Ziekenhuis.

Woont sinds 1980 op De Drieslag in Hummelo. Sindsdien 

ook hondenbezitter.

Jachthond Bo was de 4e hond in het gezin en werd 13 jaar. 

Dit voorjaar overleden. 

Duuc (8 jr) is de dochter van Bo.

Sinds 2014 instructeur bij Groep Terborg Jachthonden-

opleiding KNJV en actief bij KNJV jachthonden proeven en 

wedstrijden.

Bennie Snelder (53)
Woont in Voor-Drempt. Werkzaam als poedercoater bij een 

bedrijf in Varsseveld.

Heeft altijd honden gehad. Don (8 jr) was zijn eerste 

jachthond en bewees afgelopen jaren over ongekende 

kwaliteiten te beschikken. Dit resulteerde in de 3e plaats 

tijdens de Nimrod 2013. Bennie is nu ook de trotse bezitter 

van een tweede jachthond: Justus (7 mnd). 

Sinds 2011 instructeur bij Groep Terborg  

Jachthonden-opleiding KNJV.

Sylvia’s aanwijzing en stopt om te wachten op het volgende 

commando. 

Ook het omgaan van Bennie met zijn twee honden illustreert 

hoe ze als team met elkaar samenwerken. 

Bennie spreekt vooral via lichaamstaal met zijn honden. En 

met zijn fluitje. ‘Dat fluitje is mijn belangrijkste gereedschap. 

Stuur ik Don uit om een apport op te halen, dan moet ik hem 

‘onder de wind brengen’ zodat zijn neus weet waar het apport 

ligt en hij daarnaartoe kan. Loopt de hond boven de wind dan 

zul je moeten ingrijpen, met een fluit of met lichaamstaal.’ En 

weg stuift de hond om even later met de ‘prooi’ terug te ko-

men. Het is prachtig als de jonge hond Justus, weliswaar aan 

de riem, ook mee mag doen. Het plezier spat eraf. 

De bijzondere ervaringen van deze middag vat Bennie voor 

ons samen: ‘De samenwerking zegt iets over de band tussen 

hond en eigenaar. Honden hebben van nature passie, zijn 

leergierig en graag actief voor hun baas. De hond wil werken, 

niet omdat hij het moet doen, maar omdat de hond het voor 

jóu wil doen.’ 
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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

Bloemen– en Plantencentrum Baak 

Zutphen-Emmerikseweg 103A, 7223 DB  Baak (gem. Bronckhorst) 

Tel. 0575-442644 / E-mail: info@dekoistal.nl       

 

Maandag:     Gesloten 

Dinsdag:        10.00 tot 18.00 uur 

Woensdag:   10.00 tot 18.00 uur 

Donderdag:  10.00 tot 18.00 uur 

Vrijdag:         10.00 tot 18.00 uur 

Zaterdag:      10.00 tot 18.00 uur 

Zondag:         Gesloten 

Wilt u uw bestelling laten 

bezorgen, dit doen wij in 

Baak en omstreken, maar 

ook ver daar buiten 

Aanbieding: 

� 20 roosjes voor € 3,95 

� Amaryllis in pot voor  

€ 5,95 

Tevens hebben wij een rui-

me sortering aan snijbloe-

men en kamerplanten 

Bloemen- en Plantencentrum Baak
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Acht inwoners over … 

Als miljonair het nieuwe jaar in  
Een miljoen winnen in de Oudejaarsloterij of een groot geldbedrag uitgereikt krijgen in de

Postcode Loterij … Wie droomt daar niet van. Niet voor niets worden er in de decembermaand 

meer loten verkocht dan gedurende de rest van het jaar, want stel je voor dat jij een van die

gelukkige winnaars bent.

Samenstelling: Ceciel Bremer en Josée Postmaa

Foto’s: Rinus G.M. Rabeling

Naam: Co Langenhof (75)

Woonplaats: Witte Hemelweg, Voor-Drempt

Gezinssamenstelling: getrouwd met Hermien (69), twee 

uitwonende kinderen

Droom je er wel eens van om zo’n grote geldprijs te winnen? 

‘Ja, maar je kent het liedje van Marco Borsato wel hè…’

En als het werkelijkheid wordt?

‘We hebben het zelf niet meer zo nodig maar het komt onze 

kinderen en kleinkinderen goed van pas. En een vriend van 

ons heeft in Kenia een opvangtehuis voor kinderen. Dat zou 

een mooie bestemming zijn.’

Zou het je leven veranderen?

‘Dat denk ik wel. Als je geld hebt, weet iedereen je wel te 

vinden en heb je vrienden genoeg.’

Naam: Marloes Teerink (30)

Woonplaats: Broekstraat, Hummelo

Gezinssamenstelling: woont nog bij haar ouders. 

Droom je er wel eens van om zo’n grote geldprijs te winnen? 

‘Echt van dromen niet. Maar ik fantaseer er wel eens over.’

En als het werkelijkheid wordt? 

‘Ik zou een leuk stekkie voor mezelf zoeken en wat geven 

aan mijn ouders, broers en neefj es. En verder misschien een 

nieuwe auto, een mooie reis boeken en wat aan een goed doel 

schenken. Wat er overblijft, gaat op de spaarrekening.’

Zou het je leven veranderen?

‘Absoluut. Geld maakt niet gelukkig maar maakt het wel 

gemakkelijk!’

‘Wat er overblijft, gaat op de spaarrekening’‘We hebben het zelf niet meer zo nodig’

Naam: Ada Oosterink (44)

Woonplaats: Eldrikseweg, Laag-Keppel

Gezinssamenstelling: getrouwd met Joris (42). Samen drie 

kinderen: Mark (21), Job (19) en Nina (16).

Droom je er wel eens van om zo’n grote geldprijs te winnen? 

‘Natuurlijk, wie niet?’

En als het werkelijkheid wordt? 

‘Tja, het ligt natuurlijk voor de hand om de hypotheek deels 

af te lossen. Verder zijn er een paar dingen in en om huis die 

ik graag wil veranderen. Ik zou er een strandhuisje van kopen 

en misschien een andere auto. Maar ik zou zeker ook een paar 

goede doelen steunen.’

Zou het je leven veranderen?

‘Niet mijn dagelijks leven op de boerderij, dat blijft natuurlijk 

gewoon hetzelfde. ’ 

‘De hypotheek deels afl ossen’

Naam: Eric van Slingerland (52)

Woonplaats: Dubbeltjesweg, Hoog-Keppel 

Gezinssamenstelling: getrouwd met Ineke Nusselder (49). 

Samen vier dochters: Sabine (17), Carmen (14), Yolande (12) en 

Larissa (9).

Droom je er wel eens van om zo’n grote geldprijs te winnen? 

‘Ik koop altijd een Oudejaarslot en hoop stiekem een van de 

gelukkigen te zijn.’

En als het werkelijkheid wordt? 

‘Ik denk dat we dan een verre bestemming zouden boeken om 

met het hele gezin naar toe te gaan. Een vakantiebestemming 

die we anders niet zouden kiezen.’

Zou het je leven veranderen?

‘Ik hoop het niet, maar het zal zeker invloed hebben. Gewoon 

blijven werken en extra leuke dingen gaan doen.’

‘Een verre vakantiebestemming’
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€ 299.000 k.k. 

Monumentenweg 27 A te Hoog-Keppel

€ 189.500 k.k. 

De Muldershof 24 te Hummelo

€ 289.500 k.k.

De Zuylenkamp 29 te Hummelo

€ 322.500 k.k. 

Van der Hardt Abersonln 2 te Laag-Keppel

Zeer fraai gelegen vrijstaande bungalow met garage en tuin, in bosachtige 

omgeving. Ideale woning voor kopers die kleiner en gelijkvloers willen gaan 

wonen. Gelegen op loopafstand van het bos, zwembad en golfbaan.

Bij deze bungalow met inpandige berging en parkeerplaats op eigen 

terrein, zijn alle voorzieningen op de begane grond aanwezig! 

Uitzicht over de landerijen, op het zonnige zuiden gelegen achtertuin en 

aan de voorzijde gelegen aan een rustig woonerf.

Grote gezinswoning aan waterloop en in rustige woonwijk! Ruim aan- en 

uitgebouwd Helft van Dubbel woonhuis met veranda, garage, oprit en zon-

nige fraai aangelegde tuin. Deze traditioneel en degelijk gebouwde woning 

is recente jaren hoogwaardig verbeterd en gemoderniseerd.

Uitstekend onderhouden, fraai gelegen en degelijk gebouwde vrijstaande 

villa met garage, houten berging en oprit voor meerdere auto´s. De woning 

is gelegen op een riant perceel van maar liefst 1067 m eigen grond, maar 

liefst 525 m2 inhoud en een totale woonoppervlakte van ca. 167 m2. 

Goed onderhouden, ruime twee onder één kap woning in de bosrijke om-

geving van Laag-Keppel met een inhoud van circa 388 m3 en op een per-

ceel van 492 m2. Deze gezinswoning is gebouwd in de jaren ’50 en geheel 

vergroot en vernieuwd in 2004. 

Ruime, goed onderhouden tussenwoning met 4 slaapkamers, tuin en 

berging (9 m2) aan de voorzijde, gelegen in een kindvriendelijke wijk, nabij 

een openbare school, een kinderspeelplaats, de supermarkt en warme 

bakker en nabij uitvalswegen.

Huizenaanbod in de regio

Hoofdstraat 102 - Terborg

(0315) 39 54 24

Hoofdstraat 102 - Terborg

(0315) 39 54 24

Keppelseweg 6 - Doetinchem

(0314) 36 62 62

Grutstraat 44 - Doetinchem

(0314) 33 29 55 € 389.000 k.k.

J.D. Pennekampweg 23 b te Hummelo

€ 159.000 k.k.

De Zuylenkamp 9 te Hummelo

0900 - 444 000 6

Priesnitzlaan 1 - Laag-Soeren

(0313) 42 73 21
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Naam: Alice Veldkamp (58 )

Woonplaats: Zomerweg, Achter-Drempt

Gezinssamenstelling: getrouwd met Wim (54), drie uit-

wonende kinderen

Droom je er wel eens van om zo’n grote geldprijs te winnen? 

‘Ja, daar mijmer ik natuurlijk wel eens over.’

En als het werkelijkheid wordt? 

‘De hypotheek deels aflossen, wat luxe wensen vervullen en 

onze kinderen wat geven die het momenteel goed kunnen 

gebruiken. Dat geld zou dus prima van pas komen.’

Zou het je leven veranderen? 

‘Absoluut. Het zou wat zorgen wegnemen bij ons en de 

mensen om ons heen. Het is fijn om anderen blij te kunnen 

maken.’

‘Fijn om anderen er blij mee te maken’

Naam: Rieneke Pastoor-Snelder (45)

Woonplaats: Kleine Dreef, Voor-Drempt

Gezinssamenstelling: getrouwd met Marco (43).

Samen twee kinderen: Lieke (13) en Jelle (11).

Droom je er wel eens van om zo’n grote geldprijs te winnen? 

‘Natuurlijk, jammer dat het bij ons alleen bij Ben & Jerry’s ijs en 

bosjes rozen blijft.’

En als het werkelijkheid wordt? 

‘Dan geven we eerst een feestje! Daarna kopen we een

camper of een zeilboot om vaker op vakantie te gaan. En als 

het echt een vette prijs is dan gaan we minder werken.’

Zou het je leven veranderen?

‘Jazeker, omdat we meer te besteden hebben maar het

verandert ons niet als mens. We voelen ons nu ook al rijk!’

Naam: John Slagter (42)

Woonplaats: De Zuylenkamp, Hummelo

Gezinssamenstelling: woont samen met echtgenote Jolande 

(46) en de kinderen Simon (15), Alex (14), Linda (11) en Tom (4).

Droom je er wel eens van om zo’n grote geldprijs te winnen? 

‘Ja, natuurlijk wel. We spelen heus niet uitsluitend voor de 

goede doelen mee in de loterij, anders zouden we alleen 

doneren.’

En als het werkelijkheid wordt?

‘Dan zou ik heel graag een grote camper aan willen schaffen 

om er met het hele gezin vaker op uit te trekken. Verder heb ik 

geen grote wensen, maar extra tijd voor het gezin lijkt mij erg 

prettig.’ 

Zou het je leven veranderen?

‘Ik denk en ik hoop het niet, maar dat kom je pas te weten als 

het werkelijkheid wordt...’

‘We voelen ons nu ook al rijk‘

‘Er met het hele gezin vaker op uit trekken’

Naam: Jan Schepens (75) 

Woonplaats: Rijksweg, Laag-Keppel

Gezinssamenstelling: getrouwd met Dora (73)

Droom je er wel eens van om zo’n grote geldprijs te winnen? 

‘Doen we allemaal toch wel eens. Helaas is het mij nog nooit 

overkomen, maar erover blijven dromen heeft ook wel wat. ’

En als het werkelijkheid wordt? 

‘Eerst goed nadenken wat ik ermee zou doen. Dan een

adviseur raadplegen en het geld goed beleggen om er zo lang 

mogelijk profijt van te hebben. De kinderen en naaste familie 

krijgen wat en ik zou ook goede doelen steunen, maar wel 

eerst nagaan of de organisatie betrouwbaar is.’

Zou het je leven veranderen?

‘Ik denk dat na het winnen van zo’n prijs je leven wel op z’n 

kop staat. En het hoeft er niet altijd makkelijker op te worden.’

‘Je leven staat wel op z’n kop, denk ik’
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BLOEMBINDERBERT

WWW.BLOEMBINDER.NL

• Bloemwerk

• workshops

• Rouw en trouwbloemwerk

• Potterie o.a. Dutz,  PTMD, Erik Gutter

• Bestellen via eigen website mogelijk

• Euroflorist lid

Keppelseweg 51 

Doetinchem

0314 393918 

info@bloembinder.nl

Bloemwerk

Workshops

Rouw en trouwbloemwerk

Potterie o.a. Dutz en Michiel Drijver

Kaarsen van ester en erik

Bestellen via eigen website mogelijk

Euroflorist lid

•
•
•
•
•
•
•

 

  Feestdagen weer in aantocht!!

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

de overheerlijke borrelhapjes voor de gezellige avonden.

Visschotel met salade 4/6 pers. € 35,-  (bestellen graag voor zaterdag 20 december)

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

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

Fieret Visspeciaalzaak 

Bergstraat 29 

6981 DA Doesburg

tel: 0313-472592

    

                                                                                   

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 

Tijdens de herfst en winter
perioden hebben wij ook
heerlijke wildgerechten op
de kaart staan. Ook op de
beide kerstdagen kunt u bij ons 
komen genieten van een heerlijk
Live Cooking Kerstbuffet

(parkeren geen probleem)

www.reisburolensink.nl
Online zoeken & boeken

Omdat uw tijd kostbaar is en wij specialisten zijn!

Meipoortstraat 53

Doesburg

Tel: 0313 472828

Email: info@reisburolensink.nl

 

 

m o n d z o r g  s t e e n d e r e n

Ook bi j  u in de buurt!
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Tekst: Ceciel Bremer

Foto’s: Epco Schierboom

‘De nieuwe kleedkameraccommodatie zou begin 2011 

geopend worden en er werd toen ook al volop gesproken 

over een nieuw clubhuis. Mooie ambities maar het kostte 

wel handenvol geld. Met een paar jongens zochten we naar 

een manier om ook op lange termijn geld te kunnen gene-

reren voor HC’03’, zo begint Johnny Tankink zijn verhaal. Hij 

vormt sinds de oprichting in 2010 samen met Erik Pelgrom, 

Bas Pelgrom en Frank Tieben het bestuur van De club van 

50. ‘We wilden niet in één keer veel geld bijeenbrengen voor 

de voetbalclub, maar juist een manier bedenken waarop we 

door middel van een relatief kleine bijdrage per persoon jaren 

vooruit zouden kunnen’, gaat Tankink verder. Dat werd dus De 

club van 50. Een club met leden die elk 50 euro per jaar inleg-

gen waarvan 37,50 euro voor de voetbalvereniging is bestemd 

en 12,50 euro wordt gebruikt om ieder jaar diezelfde leden te 

bedanken middels een gezellige feestavond inclusief eten en 

drinken.

Algemene ledenvergadering

‘Voorafgaande aan de feestavond vindt de algemene leden-

vergadering plaats. Dat klinkt heel formeel maar dat valt in de 

praktijk best mee’, vervolgt Frank Tieben. ‘In de aanloop naar 

de feestavond wordt aan de leden en aan het bestuur van 

HC’03 gevraagd welke mogelijke bestemmingen er zijn voor 

het bijeengebrachte geld. Dat zijn vaak meerdere bestem-

mingen waar wij dan bijvoorbeeld een top drie van maken. 

Tijdens de ledenvergadering doen we een voorstel voor de 

verdeling van de gelden. De leden kunnen daar dan via hand-

opsteking op stemmen.’

Ruim 100 leden

Inmiddels telt De club van 50 ruim 100 leden. Dat betekent 

dus jaarlijks bijna 4.000 euro voor de voetbalvereniging.  

Dat is een mooi bedrag. Hoe is het gelukt om zoveel leden te 

werven? ‘Toen we het idee destijds openbaar maakten, was 

eigenlijk iedereen meteen enthousiast’, vertelt Bas Pelgrom. 

‘Ons elftal in ieder geval. Ik heb kaartjes gedrukt om De club van 

50 te promoten en tijdens de nieuwjaarsborrel uitgedeeld. Toen 

ging het snel. Verder hebben we de leiders van alle elftallen 

gevraagd het initiatief binnen hun team bekend te maken.’

In de afgelopen jaren hebben sommige leden zich teruggetrok-

ken, maar hebben zich ook weer nieuwe enthousiastelingen 

aangemeld. ‘Sommigen zijn alleen lid vanwege de feestavond 

want 50 euro voor een hele avond eten en drinken is niet duur. 

Ook dat vinden we prima’, voegt Johnny Tankink toe. 

Veel gerealiseerd

In de afgelopen vier jaar heeft deze club binnen de club al veel 

kunnen realiseren. Bestuurslid Erik Pelgrom somt het rijtje op: 

‘Een schrobmachine, zitjes voor het publiek langs het 3e veld, 

een deel van het nieuwe terrasmeubilair is door De club van 

50 gefinancierd en er staat geld gereserveerd voor een digitaal 

informatiebord en voor een nieuw ballenhok.’ 

Het is logisch dat een deel van de bestemmingen van de 

gelden te maken heeft met het nieuwe clubgebouw, de 

multifunctionele accommodatie. Sinds de mfa gerealiseerd is, 

beseft het bestuur van De Club van 50 dat daarmee ook hun 

doelgroep van potentiële leden is uitgebreid. ‘Iedereen die 

HC’03 een warm hart toedraagt kan club van 50-lid worden, 

maar natuurlijk ook iedereen die wil bijdragen aan de instand-

houding van de mfa op lange termijn.’

Voor meer informatie, vragen, opmerkingen of ideeën, zie de 

pagina Club van 50 op de website www.hc-03.nl of bel naar 

(0313) 475201 (Johnny Tankink).

E-mailen kan ook: Clubvan50.hc03@gmail.com.

De club van 50
In het najaar van 2010 ontstond bij een aantal enthousiaste tweede elftalspelers het idee 

om extra geld voor de club te genereren. Ze bedachten ‘De club van 50’. Een club waarvan de 

leden elk jaarlijks 50 euro inleggen en daarmee zowel HC’03 financieel ondersteunen als jaar-

lijks genodigde zijn op een feestelijke ledenavond.
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Loonwerker Joël Seegers: 

‘Oogst 2014 voorspoedig 

verlopen’

Tekst: Leo Tholhuijsen

Foto’s: Wim van Hof
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eegers: 

edig 

De laatste snede gras hebben Seegers en zijn mannen bij de 

melkveehouders ingekuild. En met de laatste 1,3 hectare van 

twee dagen eerder is ook de snijmaisoogst van in totaal 550 

ha achter de rug. Tot het einde van het jaar resten nu nog wat 

grondbewerking, wintertarwe zaaiwerk en grondwerk, maar 

voor het landbouwwerk kun je zeggen dat 2014 achter de rug 

is.

‘Op een normale tijd’, vertelt Seegers. ‘Eind oktober zijn we in 

de regel klaar met de mais. Het is voorspoedig gegaan. We 

hebben deze herfst door regen maar één dag stilgelegen.’

Loonbedrijf Seegers Drempt ligt strikt genomen niet in 

Drempt, maar sinds de aanpassing van de gemeentegrens in 

1971 in de gemeente Doesburg. Het is echter nooit reden ge-

weest de naam van het bedrijf te wijzigen. In ieders beleving is 

het daar nog altijd Drempt.

Loonbedrijf Seegers is een middelgroot loonbedrijf dat vooral 

voor veebedrijven werkt, maar met twee kranen ook grond-

verzet doet. Het bedrijf telt inclusief Joël acht vaste werk-

nemers, in piekperiodes zijn er meer mensen aan het werk. 

Seegers maakt dan gebruik van tijdelijke zzp’ers. 

Qua landbouwwerk zit Seegers met zijn machines in alle ge-

wassen, behalve aardappelen. ‘Voor ons als loonbedrijf is het 

in dit gebied niet interessant om te investeren in de aardap-

pelmechanisatie. Te weinig bedrijven met aardappelen, en de 

enkele die er wel zijn, zijn zo groot dat ze zelf de investeringen 

in grote moderne machines kunnen doen. Kijk naar bijvoor-

beeld Minkhorst in Hummelo, Wullink in Hengelo, Sloot in 

Steenderen; dat zijn grote bedrijven die alles zelf doen.’

Loonbedrijf Seegers heeft een machinepark bestaande uit tien 

trekkers van 100 tot 230 pk, een hakselaar voor gras en mais, 

een (externe) bietenrooier, twee kranen, twee shovels, twee 

combines, zaaimachines voor verschillende gewassen, grond-

bewerkingsmachines, meerdere machines voor transport 

en injectie in de grond van jaarlijks 75.000 m³ mest en dan 

verder nog wat aanverwante kleinere machines, waaronder de 

veeg-/borstelmachine om tijdens de oogst de weg schoon te 

houden. 

Alles bij elkaar voor bijna € 3 miljoen aan machines en werk-

tuigen. Althans daar komen we zo globaal schattend op uit. 

Per trekker rekenen we even met een nieuwwaarde van

€ 75.000, combine € 200.000 per stuk, bietenrooier 

€ 500.000 en ga zo maar door. ‘Het loopt hard op. Wat denk je 

dat de hakselaar, de mestinjecteurs en de sleepslangbemester 

kosten? Dan zit je al bijna op 1 miljoen euro. Misschien is die 

drie miljoen aan nieuwwaarde nog wel te krap geschat.’

De relatief grote investeringen van een loonbedrijf in machi-

nes met grote capaciteit wekken temeer verbazing gezien het 

feit dat de machines qua tijd maar beperkt zijn in te zetten. 

Je kunt niet het hele jaar zaaien of dorsen om de machines 

maximaal te laten renderen. ‘Neem nou die twee combines’, 

verduidelijkt Seegers, ‘in de regel hebben we tien werkbare 

dagen, waarbinnen we het graan moeten dorsen. Dat is niet 

veel, de rest van het jaar staan die dure machines stil maar we 

moeten ze wel het hele jaar verzekeren.’

Met de groei van de melkveehouderijbedrijven en onder in-

vloed van wet- en regelgeving is ook hier in de omgeving een 

verschuiving gaande van graan- naar maisteelt, wat dan weer 

zijn effect heeft op wat van de loonbedrijven wordt gevraagd. 

‘Waar ik aan denk, is om een van de twee combines weg te 

doen en er een extra hakselaar voor gras en mais voor in de 

plaats te nemen.’

Het werkgebied van loonbedrijf Seegers met zo’n 200 grote 

en kleinere klanten, gaat ruwweg tot Steenderen aan de 

noordkant, Zelhem aan de oostkant en tot de Oude IJssel 

aan de zuidkant. Aan de westkant is in principe de IJssel een 

natuurlijke grens, al heeft Seegers door het stoppen van een 

loonwerker aan de overkant ook klanten in Spankeren en Leu-

venheim. Om die reden maakt hij zich wel zorgen over de drie 

maanden durende afsluiting van de IJsselbrug bij Doesburg 

volgend jaar voor renovatie van het beton. ‘Als ze dat doen in 

het maisseizoen, moeten we via de nieuwe brug bij Zutphen 

naar de overkant. Dat is een omweg van 20 kilometer en dat 

heeft een enorme impact op de planning en de kosten.’

Joël Seegers (43) zit er begin november rustig bij. Het jaar 2014 zit er voor hem en voor de 

medewerkers van zijn loonbedrijf grotendeels op. Het grote werk op het loonbedrijf is gedaan.
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Marktweg 3 6883 JL Velp Tel. 026 36 12 800 www.gerritsengrafmonumenten.nl

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

Gespecialiseerd in 

- glas/natuursteen/rvs

- urnen (voor thuis of begraafplaats)

- restauratie en onderhoud

Gerritsen

Grafmonumenten

0575 200 001

Vraag de brochure ‘E-bike collectie 2015’ 

aan of plan een proefrit via 

www.multicycle.nl.

“ Er is geen e-bike 
die zo licht fietst 
als een MC”

P
rij

s/kwaliteitO
ve

rall score

Leigraafseweg 33 F
6983 BR  Doesburg 
Industrieterrein Beinum-West
T 0313 - 41 27 27
info@xycleservice.nl w w w . x y c l e s e r v i c e . n l 

Verhey Toldijk B.V.

Zutphen-Emmerikseweg 13b

7227 DE Toldijk

0575 - 452041 

info@verheytoldijk.nl

www.verheytoldijk.nl

•	 Elektra
•	 Verwarming	en	Koeling
•	 Water	&	Sanitair
•	 Bronboringen	en	waterbehandeling

Atelier Zepp Gerritsen
RIJKSWEG 25, 6996 AC DREMPT

T: 0313-472601 

M: 06-13572476

E: fransgerritsen@zeppgerritsen.nl

I: www.zeppgerritsen.nl

Zepp Gerritsen verzorgt workshops, cursussen en 

bedrijfsuitjes in beeldhouwen, boetseren, 

bronsgieten en keramiek.
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Seegers’ werkgebied grenst aan dat van andere loonwerkers, 

waarbij zeker ook sprake is van overlap. Na een natuurlijke 

sanering de afgelopen decennia is het aantal concullega’s be-

perkt tot: Eugelink in Eldrik, De Covik in Steenderen, Derksen 

in Doesburg en Looman in Zelhem. ‘De situatie is nu redelijk 

stabiel. Ieder heeft zo zijn eigen klanten. Ik vind het prima zo. 

We kunnen het werk goed aan, ik heb nog genoeg tijd voor 

privé, het hoeft voor mij niet per se groter.’ Maar Joël Seegers 

wil ook wel gezegd hebben dat als om een of andere reden 

een collega zou stoppen, hij nog best wil groeien met zijn 

bedrijf. ‘Zeg nooit nooit. Stilstand is achteruitgang.’

Net als over de transportsector wordt van de loonwerksector 

wel gezegd dat het een nogal uitgeklede handel is, waarbij 

klanten, de boeren, voortdurend voor een dubbeltje op de 

eerste rang willen zitten, daarbij ondersteund door nieuwko-

mers die met gebruikte machines en tegen weinig beloning 

tarieven kunnen neerzetten waar de gevestigde orde het niet 

voor kan doen. Seegers herkent de verhalen. ‘Er zijn ook wat 

boeren met overcapaciteit die soms loonwerk doen. Maar echt 

een probleem is het ook niet meer. Ik zeg al, we hebben een 

redelijk stabiel klantenbestand. Onze klanten snappen onze 

tarieven, ze weten heel goed hoe duur de machines zijn. Wat 

je ziet is dat de groeiende bedrijven vaak meer werk aan ons 

gaan uitbesteden. Veestapels worden zo groot dat er weinig 

of geen tijd meer overblijft voor bijvoorbeeld de grasoogst 

of mest rijden. Je zou denken dat grotere bedrijven machines 

eerder zelf rendabel kunnen maken. Maar wat je ziet is dat 

ze juist meer werk gaan uitbesteden. Alleen als ze heel groot 

worden en met personeel werken dan pakken ze weer meer 

zelf op. Als boeren goed en kritisch rekenen, komen ze vaak 

tot de conclusie dat ze beter kunnen investeren in hun vee-

stapel dan in machines. Zeker als ze ook rekening houden met 

de hoge brandstofprijzen.’

Voor het als boer met eigen machines meewerken met de 

loonwerker is ook geen ruimte meer. Joël Seegers zegt het 

niet met zoveel woorden, maar een meewerkende boer houdt 

veelal de boel alleen maar op; het is soms een storende factor 

in een strak georganiseerde oogsttrein. ‘Laatst zijn we op 

maandagochtend begonnen met 85 hectare gras te maaien, 

dat doen we negen meter breed. Maandagmiddag begonnen 

met harken, tussendoor schudden doen we niet, dinsdag-

ochtend verder met harken, dinsdagmiddag begonnen met 

hakselen en transporteren, dinsdagnacht klaar: 85 hectare 

gras in de kuil. Zo gaat dat.’

Zoals gezegd heeft Joël Seegers de grootste hoeveelheid 

werk er dit jaar op zitten. Het is geen verkeerd jaar geweest, 

er groeide ontzettend veel gras, waardoor een tot twee keer 

vaker dan normaal kon worden gemaaid. Dat is extra omzet 

voor Seegers, maar vooral goed voor zijn klanten. Ook de 

maisoogst was dit jaar zo’n 15 procent groter dan normaal. Al 

betekende dat, als gevolg van het hectaretarief, alleen maar 

extra transport en geen extra omzet. Maar al met al was het 

qua omstandigheden een goed jaar voor de loonwerker.
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Jaarlijks geeft het Oranje Fonds finan-

ciële ondersteuning aan ruim 7.000 

initiatieven in het hele land. Initiatie-

ven die veelal voortkomen uit ideeën 

van vrijwilligers en die alleen door hun 

inzet mogelijk zijn.

Met genoegen hebben wij daarom 

€ 40.000 euro bijgedragen aan de 

realisatie van ’t Hessenhuus in Ach-

ter-Drempt. Deze multifunctionele 

accommodatie geeft invulling aan een 

ontmoetingsplek voor diverse ver-

enigingen. Het Oranje Fonds ervaart 

telkens weer de positieve kracht van 

een project als ’t Hessenhuus waarin 

mensen zich inzetten om ons land leef-

baar en verdraagzaam te houden.

Het Oranje Fonds bevordert 

betrokkenheid in de samen-

leving. Door onze steun 

ontmoeten mensen elkaar of 

vinden zij een nieuwe plek in 

de maatschappij.
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Toen mama haar vroeg wat ze voor haar verjaardag wilde, 

wist Eva het meteen.

‘Een poes’, zei ze. 

‘Niet liever een iPod?’, probeerde mama nog.

‘Nee, een poes’, zei Eva beslist, ‘eentje met streepjes en 

lekker zacht.’

Die avond zei mama tegen papa: ‘Willem, ik denk dat ze 

een kat wil omdat ze zich alleen voelt in dat grote huis van 

ons.’ Op papa’s gezicht verscheen een glimlach. ‘Nou, dan 

is dat probleem binnenkort opgelost. We geven haar toch 

een broertje of zusje.’ En hij streek zachtjes over mama’s 

buik die al zichtbaar gegroeid was. Mama lachte: ‘Ja zeg, jij 

wilt je er wel goedkoop van afmaken. Nee hoor, ze is over 

14 dagen jarig en de baby komt pas eind december. Je 

kunt haar toch geen vier maanden laten wachten op haar 

cadeau!’

De kat kwam er. Op een boerderij in Wehl koos Eva het 

donzigste gestreepte exemplaar uit een nest van vier. Ze 

was er meteen verliefd op geweest. Daarom kreeg hij de 

naam Simon. In haar klas zat ook een Simon. Ze was al 

een tijdje op hem. Alleen wist Simon nog van niets. Deze 

Simon zou ze kunnen knuffelen wanneer ze maar wilde. 

De kat groeide als kool en werd sterker en sterker. Op 

een avond kwam hij binnen met een konijntje in zijn bek. 

Hij legde het aan mama’s voeten. Het piepte zachtjes en 

klaaglijk. Bloed droop uit zijn bekje. Mama wendde zich vol 

afschuw af. Ze huiverde en zei: ‘Zou Simon niet gevaarlijk 

zijn voor de baby? Kijk eens naar die vlijmscherpe nagels. 

Oh Willem, ik ben zo bang.’ Ze legde haar handen op haar 

bolle buik alsof ze de schat daarbinnen nu al wilde be-

schermen. ‘Die kat moet echt weg, Willem. Echt.’ Vader had 

haar nooit eerder met zulke grote angstige ogen gezien. 

Eva moet nog één week naar school. Dan begint de 

kerstvakantie, de gezelligste van alle vakanties. Terwijl Eva 

naar school is, rijdt Willem naar Eerbeek. Achter in de auto 

klinkt het doordringende gemiauw van Simon. In het bos 

vlakbij het Nivon natuurvriendenhuis zet hij Simon uit de 

auto. Zonder om te kijken rijdt hij weer naar huis. 

Als Eva uit school komt, mist ze het warme zachte lijf van 

Simon die rond haar benen zijn welkomstgroet draait. Ze 

zoekt overal. Als ze naar bed moet, heeft ze Simon nog niet 

gevonden. Ze kijkt uit het raam van haar slaapkamer. Geen 

Simon. Wel ziet ze hoe sneeuw de wereld wit kleurt. 

De volgende dag op school drupt er zomaar een traan op 

haar rekenschrift. De meester vraagt wat eraan scheelt. 

‘Och meid, verdwaalde katten komen terug. Ze hebben 

een soort ingebouwd kompas’, zegt hij. Eva vond het lief 

van de meester dat hij haar probeerde te troosten. Maar 

was het wel waar wat hij vertelde? Op Google had ze 

gelezen dat een kat zijn weg naar huis vindt door bekende 

geurtjes te volgen. Maar lukt dat wel als er zo veel sneeuw 

ligt? 

En die nacht…
Een (bijna) waargebeurd kerstverhaal  

Tekst: Herman Pelgrom

Illustraties: Ria Pelgrom 
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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 A.G. Noyweg 53

6997 AN Hoog-Keppel
T. (0314) 38 13 01

huid- en voetverzorgingsinstituut

email info@wildegeest.nl

www.wildegeest.nl

Expositie

KASTELEN EN ADELLIJKE HUIZEN
Langs IJssel en Oude IJssel: Doesburg, Lathum, Baer, Gysbeeck, Bingerden, Wielbergen, Kell, 

Hommeke, Barlham, Keppel, Enghuizen, Ulenpas, Telling en Oldenhave

Toegang gratis!

STREEKMUSEUM DE ROODE TOOREN

Roggestraat 9-11-13, Doesburg, telefoon 0313-474265 - www.deroodetooren.nl

Geopend: dinsdag t/m zondag 13.30-16.30 uur

roodetooren-hc17:Opmaak 1  24-11-2014  9:28  Pagina 1
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Eva zorgt ervoor dat er thuis altijd een deur op een kier 

staat. In de hal staat een bakje met brokjes. Papa en mama 

zien het wel, maar ze zeggen er niets van. Jammer dat 

papa ’s nachts alle deuren weer op slot doet.

De dag voor Kerstmis loopt Eva door de Ulenpaslaan. De 

wind heeft de sneeuw hier en daar opgejaagd tot een rij 

witte heuveltjes. In de besneeuwde rododendron flakkert 

een rood vlammetje. Als ze goed kijkt, ziet ze dat het een 

roodborstje is. Eva speurt tussen de dennen. Dezelfde 

waar ze gisteren nog wat takjes af mocht knippen voor 

een kerststukje. Kerstmis. Ze denkt aan de gezelligheid van 

andere jaren. De liedjes die ze samen zongen bij de open 

haard. Nu voelt ze alleen maar verdriet. 

’s Avonds in bed luistert ze naar de geluiden rondom het 

huis. Wie weet of daar misschien… Als ze eindelijk in slaap 

valt, droomt Eva dat Simon bij haar op bed is komen lig-

gen, zijn zachte vacht tegen haar wang. 

Kerstnacht. Eva schrikt wakker van stemmen in de hal. 

Voetstappen gaan naar de slaapkamer van haar ouders. Ze 

herkent de stem van haar vader. Wie zou die andere zijn? 

Papa klinkt een beetje zenuwachtig. Dan herkent ze ook de 

andere stem. Natuurlijk! Het is de verloskundige. Die komt 

voor mama.

Eva slaat de dekens opzij. Brrr, wat is het koud. Voorzich-

tig opent ze de deur van haar slaapkamer. De lamp op de 

gang brandt. Hoe zou het met mama gaan? Dan gebeurt 

het ongelooflijke. Een fris zacht wezentje glipt naar binnen 

en strijkt langs de blote enkels van Eva. Op de vloerbedek-

king verschijnen natte afdrukken van kattenvoetjes. Ze kan 

nog net een kreet van ongeloof onderdrukken. Heeft papa 

in zijn zenuwen vergeten de deur te sluiten nadat hij de 

verloskundige had binnengelaten?

Snel schiet ze haar badjas aan. Ze mag nu geen tijd ver-

liezen. Straks zal papa haar zeker komen roepen om haar 

broertje of zusje te bewonderen. Dan moet ze klaar zijn. 

Waar ligt de schaar ook alweer? En het rode lint? En de stift 

met de goudkleurige inkt? 

Later in de nacht komt haar vader haar halen. Even later 

staat Eva aan het bed van haar moeder. Met een bleek 

gezicht kijkt deze haar dochter aan. Op haar borst ligt een 

pracht van een kindje, een broertje. Eva weet niet goed 

wat ze moet zeggen. Achter haar staat Simon. Om zijn nek 

draagt hij een lint met een rode strik. Op de strik staat in 

gouden letters: ‘Welkom, lief kerstkind.’

Mama ziet hem nu ook. Er verschijnt een glimlach op haar 

gezicht. Wat ze zegt is onverstaanbaar. Het lijkt nog het 

meest op een snikje van opluchting en geluk. 

Noot van de schrijver 

Bijna alles in dit verhaal is echt zo gebeurd. Wel zijn de namen 

van de personen en de plaatsen veranderd. 
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€ 169.500 k.k. 

Dreef 7 te Drempt

€ 225.000 k.k.

Dreef 36 te Drempt

€ 397.500 k.k. 

Veldweg 14 te Drempt

Op mooie rustige locatie gelegen woning in Voor-Drempt. Voor-Drempt 

is een klein kerkdorp in de groene gemeente Bronckhorst en gelegen op 

slechts enkele kilometers van de historische stad Doesburg. Vanuit de 

woning zijn de Keppelse bossen op loopafstand bereikbaar.

Deze sfeervolle vrijstaande woning is voorzien van een serre, royale 

aangebouwde garage (22m2) en zonnige achtertuin. Basisschool, openbaar 

vervoer, Keppelse bossen, historische binnenstad van Doesburg en 

uitvalswegen zijn in de directe omgeving gesitueerd.

In een rustige woonwijk gelegen, helft van dubbel woonhuis met garage, 

veranda, houten berging en zonnige tuin. Deze ruime woning is gelegen op 

een perceel van 283 m2 eigen grond. Het buitengebied, een basisschool, het 

kulturhus en sportfaciliteiten zijn in de nabijheid gelegen.

Te koop in Voor-Drempt, een rustig dorpje nabij Doesburg en deel 

uitmakend van de gemeente Bronckhorst, gelegen zeer nette, goed 

onderhouden hoekwoning met garage, berging en een mooie zonnige tuin 

met veel privacy!

Geheel gemoderniseerde vrijstaande woning is gelegen aan een rustige 

doodlopende straat in het dorp Voor-Drempt . Deze woning is gesitueerd 

op een royale kavel (571m2) en voorzien van vrijstaande houten berging 

met inpandige praktijk-/werkruimte en ruime oprit.

Zeer goed onderhouden moderne vrijstaande, landelijk gelegen, woning 

op ruime kavel van 513 m2 met tuin op het zuiden.Basisschool, Keppelse 

bossen, openbaar vervoer en uitvalswegen zijn in de directe omgeving 

gelegen.

Huizenaanbod in de regio

Hengelo (Gld)

(0575) 46 23 59

Kerkstraat 31 - Doesburg

(0313) 48 32 15

Priesnitzlaan 1 - Laag-Soeren

(0313) 42 73 21

Grutstraat 44 - Doetinchem

(0314) 33 29 55

SUPERLAGE prijs voor

een complete en nette woning!

€ 255.000 k.k.

Biermanshof 5 te Drempt

€ 179.500 k.k.

Gildeweg 26 te Drempt

€ 325.000 k.k.

Kerkstraat 12 te Drempt

Kerkstraat 31 - Doesburg

(0313) 48 32 15

Priesnitzlaan 1 - Laag-Soeren

(0313) 42 73 21
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Er zijn talloze wijsheden die ons erop wijzen dat het ver-

standig is om bij de dag te leven. 

Evenzovele zijn er die ons erop wijzen dat het niet verstan-

dig is om te proberen zo veel mogelijk bezit te verzamelen 

tot op de dag dat Magere Hein ons komt halen. Het is 

tenslotte een dwaas die arm leeft om rijk te sterven. Boven-

dien: wie geeft wat ie heeft is ‘t waard dat ie leeft. Maar ja, 

men moet zich niet uitkleden voor het naar bed gaan. En 

doorgaans is het lastig plannen, als het gaat om de vraag 

wat nog gegeven kan worden en wanneer u naar bed gaat.

Het komt dan ook zeer regelmatig voor dat bij het val-

len van het doek blijkt dat de hoofdrolspeler, door al zijn 

geven, het dusdanig waard was om te leven, dat voor zijn 

nabestaanden uiteindelijk alleen de schulden bleven.

Zeer frequent melden zich potentiële erfgenamen bij ons 

met de vraag wat te doen met een te verwachten erfenis 

waarvan de kans groot is dat er niet genoeg zal overblijven 

om hen over het eerste verdriet heen te helpen. Of nog 

erger: men heeft niet eens verdriet van het overlijden zelf, 

maar wel van het saldo van de te ontvangen boedel.

Eén troost: men wordt nooit ‘zomaar’ aansprakelijk voor 

deze tekorten. 

Als men als erfgenaam is aangewezen, zijn er drie mogelijk-

heden. Men kan zuiver aanvaarden (men doet in alle plus-

sen en minnen mee), men kan verwerpen (hierdoor bent u 

geen erfgenaam meer), en men kan beneficiair aanvaarden 

(u doet alleen mee in een eventueel positief saldo). Reden 

waarom dit laatste niet altijd standaard gebeurt, is dat de 

beneficiaire aanvaarding geschiedt via een verklaring bij 

de rechtbank, hetgeen griffierecht met zich meebrengt (ca. 

€ 120,–) en daarnaast een strikt voorgeschreven en soms 

lastige procedure van afwikkeling. 

Waar ik het hier echter over wil hebben is dat het wel van 

groot belang is dat het zuiver aanvaarden niet alleen kan 

via een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring, maar ook 

‘stilzwijgend’ mogelijk is. U kunt geacht worden te hebben 

aanvaard wanneer u ‘als heer en meester over de nalaten-

schap beschikt’. 

Wanneer u bijvoorbeeld besluit uit de nalatenschap ‘alvast’ 

de auto te verkopen, dan handelt u alsof u eigenaar van die 

auto bent en hebt u dus blijkbaar aanvaard. 

Dat dit echter ook veel subtieler kan, blijkt uit een uitspraak 

van het Hof te De Haag van 8 april jl. Op de sterfdag van 

erflaatster besloten haar erfgenamen tot een kleine viering 

van het leven door met hun partners uit eten te gaan op 

kosten van de boedel. Kosten: € 119,– .

Toen de nalatenschap vervolgens negatief bleek te zijn 

was de rechtbank van mening dat de erfgenamen door 

deze betaling als ‘heer en meester’ over de gelden van de 

nalatenschap hadden beschikt, en dat zij daarmee kennelijk 

de nalatenschap zuiver hadden aanvaard. 

In hoger beroep stemde het Hof hiermee in, met als gevolg 

dat de erfgenamen hoofdelijk aansprakelijk werden voor 

alle tekorten die er achteraf bleken te zijn. 

Dus: bent u van plan om als nabestaande melancholisch 

het glas te heffen en te proosten op het leven en de overle-

dene, prima, maar denkt u er dan aan dat u vervolgens wel 

zelf afrekent…! 

Tip van de notaris

Er zijn voorstellen gedaan 

om het wettelijk systeem 

te wijziging in die zin dat 

iedereen automatisch 

geacht wordt beneficiair 

te aanvaarden, maar dit 

voorstel is verworpen. Wel 

is op 5 februari jl. openbaar 

gemaakt het ‘Wetsvoorstel 

bescherming erfgenamen 

tegen onverwachte schulden’. Volgens dit wetsontwerp wordt 

het mogelijk voor erfgenamen om ook achteraf alsnog van 

aansprakelijkheid af te komen als er een onverwachte schuld 

van de overledene opduikt. Maar let op: hiervoor gelden 

strikte voorwaarden en bovendien is dit nog geen geldende 

wetgeving!

Tekst: Jeroen te Lindert

Foto: Wim van Hof

van de notaris
Memento mori 

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.
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Epco Schierboom, 
de gedreven web-
master van HC’03
Naar eigen zeggen baalde Epco al heel lang van de eerdere website van de voetbalclub. Hij 

deed hierover zijn beklag bij het bestuur en dat vond in hem de nieuwe webmaster. Inmiddels 

is de vernieuwde website alweer enkele maanden in de lucht. 
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Tekst: Ceciel Bremer

Foto’s: Erik Hendriksen

Epco Schierboom (42) ondervond als leider van het toenma-

lige vijfde elftal regelmatig zelf de nadelen van een statische 

website bij een groeiende club: ‘Als ik voor een wedstrijd extra 

spelers nodig had van de A- of B-junioren, zocht ik contact 

met de leiders van die teams. Hun namen kende ik vaak niet, 

laat staan hun telefoonnummers. En op de site kon ik ze ook 

niet terugvinden. Dat moet toch anders kunnen, dacht ik toen.’ 

Hij zag een website voor zich met actuele competitiestanden, 

informatie over ieders rol en functie binnen de club inclusief 

contactgegevens, actuele nieuwsberichten en veel fotomate-

riaal. Toen hij het bestuur vertelde over zijn ideeën, werd hij 

meteen gepolst als nieuwe webmaster. Een nieuwe website 

met alle aanwezige en noodzakelijke informatie over de club 

betekende immers ook een behoorlijke tijdsinspanning van 

degene die alle informatie op de site zet en actueel houdt. 

‘Ik was inmiddels geen leider meer, woon in Giesbeek en dus 

op wat grotere afstand van het sportpark, maar ik voelde me 

nog wel steeds betrokken bij de club en wilde graag weer wat 

doen en daar tijd voor maken’, zo verklaart hij zijn keuze voor 

zijn nieuwe rol binnen HC’03. 

Van het bestuur kreeg Epco alle vrijheid om een voorstel op 

papier te zetten. Vervolgens bezocht hij talloze sites van ama-

teurclubs om de diverse mogelijkheden te bekijken en tot een 

passende keuze te komen. Zijn voorstel koppelde hij terug 

en na akkoord ging hij samen met webontwikkelaar Harold 

Pelgrom en vormgevers Bas Pelgrom en Erik Hendriksen aan 

het werk. ‘Harold heeft enorm veel tijd gestoken in het opzet-

ten van de structuur.  Bas en Erik hebben zich beziggehouden 

met het vormgeven van de site en ik heb gezorgd voor de 

teksten en verdere invulling van de site.’

Dit voorjaar werd de nieuwe site gelanceerd en de webmas-

ter is zelf erg tevreden over het resultaat. ‘Ik had een frisse, 

moderne en gebruiksvriendelijke site voor ogen en dat is 

gelukt. De foto’s bovenaan de site verspringen regelmatig wat 

zorgt voor een frisse uitstraling. De contactgegevens van alle 

vrijwilligers staan erop als een soort visitekaartjes, compleet 

met foto. En waar ik heel blij mee ben is een rechtstreekse 

verbinding met de database van de KNVB waardoor alle 

uitslagen en standen altijd actueel zijn. Alle informatie staat er 

overzichtelijk op.’ 

De aanlevering van berichten is inmiddels bij de meeste leden 

bekend. ‘Natuurlijk ontvang ik van het ene team of de ene 

commissie meer informatie dan van de andere, maar ik merk 

dat de routing bekend is. En ik durf ook te zeggen dat als je 

mij iets mailt, het binnen korte tijd op de site staat. Dat maakt 

het prettig iets aan te leveren.’ 

Alle foto’s voor de site maakte Schierboom zelf en ook dat 

heeft hem menige uurtjes op en rond het voetbalveld gekost. 

‘Als ik het doe, dan moet het goed zijn en dan doe ik het ge-

woon graag zelf. Tja, ik ben best wel een controlfreak.’ De ge-

drevenheid van Schierboom is zichtbaar aanwezig. Het doet 

hem dan ook goed dat de site veel en regelmatig bezocht 

wordt. ‘Nieuwsberichten worden gemiddeld zo’n 200 keer 

bekeken. En De Hessencombinatie wordt online zo’n 80 keer 

bekeken.’ Is zijn doel dan nu bereikt? ‘Ik ben nu tevreden, maar 

ik moet wel scherp blijven en iedereen blijven aanmoedigen 

dit niveau vast te houden. Dat is mijn uitdaging.’ 
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Zorgbad Zonnewater zorgaanbieder voor
Montferland, Doetinchem en Bronckhorst

Nieuwe dagbesteding bij Zonnewater 

helpt om langer zelfstandig te blijven

Zonnewater biedt een onderscheidende vorm van 

dagbesteding. Het  gezondheidsaspect staat voorop. 

Bewegen in warm water helpt om mobiel te blijven. Dat is 

belangrijk voor de steeds grotere groep mensen die langer 

zelfstandig blijven wonen en zelfredzaam willen blijven.

“Actief zijn in warm water is voor veel mensen 

die bijvoorbeeld problemen hebben aan het 

bewegingsapparaat een goede vorm van bewegen. Zeker 

als je ouder wordt moet je in beweging blijven”, zegt 

directeur Ingrid van Onna. Op de stoel blijven zitten is 

gevaarlijk, het gaat ook ten koste van sociale contacten, 

voegt ze daar aan toe. “Het wordt dan steeds moeilijker 

om regie over je eigen leven te houden.”

In de dagopvang  van Zonnewater staan gezondheid 

en sociale contacten centraal. In een nieuwe 

ontmoetingsruimte zijn alle voorzieningen voorhanden 

Bewegen, ontspannen, ontmoeten en aandacht. Die kernbegrippen van Zorgbad Zonnewater 
passen naadloos op de dagbesteding die in het nieuwe jaar van start gaat. Met de erkenning als 
zorgaanbieder kunnen ouderen en andere zorgvragers uit de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem 
en Montferland ook gebruik van maken van de voorzieningen en expertise van Zorgbad 
Zonnewater.

om met een kopje koffi  e even bij te praten en te over-
leggen of specifi eke zorg of aandacht nodig is. Ingrid en 
zwembadmanager Brenda Meegens merkten dat er een 

groeiende behoefte is om meer plek te bieden aan het 

sociale aspect. 

“Voor veel mensen is de gezelligheid, met elkaar praten 

en samen koffi  edrinken voor en na de badacitiviteiten 
belangrijk. Daaruit merken we dat er vraag naar is, het 

motiveert zo ook om iets aan de gezondheid te doen. We 

willen daar ruimte voor bieden en kunnen dat op een heel 

laagdrempelige manier.”

De huiskamersfeer is er al langer. Bezoekers zitten graag 

aan de stamtafel voor ontmoeting, gezelligheid en om 

lief en leed te delen. Dat blijft na 1 januari, er komt zelfs  

een speciaal daarvoor ingerichte ontmoetingsruimte. Die 

wordt ook ingezet voor de dagbesteding. 

gastvrouw zorgt voor de begeleiding en staat rolstoel- en 

hulp bij aan- en uitkleden en douchen. 

dan om vervoer en hulp bij het aan- en uitkleden. Tijd 

nieuwbouw in 2004 met het Zorgbad in Hoog-Keppel.

Wie belangstelling heeft om als  vrijwillige ‘zorg-

(Monumentenweg 30-34 in Hoog-Keppel). Bellen of 
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advertorial

om met een kopje koffi  e even bij te praten en te over-
leggen of specifi eke zorg of aandacht nodig is. Ingrid en 

en samen koffi  edrinken voor en na de badacitiviteiten 

Zorg en aandacht

De zorgvrager kan bijvoorbeeld met de regiotaxi 

komen en vindt tijdens zo’n ochtend of middag in 

Zonnewater alle zorg en aandacht die nodig is. Een 

gastvrouw zorgt voor de begeleiding en staat rolstoel- en 
brancardgebruikers bij. In aangepaste kleedkamers is er 

hulp bij aan- en uitkleden en douchen. 
In de zwemzaal zorgen voorzieningen zoals een lift en 

beweegbare vloer voor een veilig en comfortabel verblijf 

in het bad. Waar nodig springen de vaste zwemdocenten 

bij.

Mensen zijn nu soms afhankelijk  van een mantelzorger, 

om in een van de groepen mee te kunnen doen. Het gaat 

dan om vervoer en hulp bij het aan- en uitkleden. Tijd 
voor even ontspannen onder massagestralen of sociaal 

contact is er vaak niet omdat de mantelzorger ook aan 

tijd is gebonden. Een beroep doen op de dagbesteding 

is voor deze groep een uitkomst, beschrijft Ingrid. ”Het 

zorgt voor een enorme kwaliteitsverbetering.”

Expertise

Expertise op het snijvlak van behandeling en zorg 

maakt Zonnewater een zorgaanbieder met geheel eigen 

kwaliteiten. Die kennis en ervaring is in de afgelopen 

veertig jaar opgebouwd, eerst met het gecombineerde 

aanbod van paardrijden en zwemmen voor 

gehandicapten bij Zandewierde in Hummelo en sinds de 

nieuwbouw in 2004 met het Zorgbad in Hoog-Keppel.
De veranderingen in de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning maken het voor Zonnewater een logische 

stap om als erkend zorgaanbieder dagbesteding aan te 

bieden. De kwetsbare groepen die behoefte hebben aan 

ondersteuning passen in het aanbod van Zonnewater. 

Mensen die dreigen te vereenzamen, dementerend of 

chronisch ziek zijn komen al naar Zonnewater voor de 

combinatie van gezond bewegen in warm water, sociale 

contacten en waar nodig extra aandacht.

De  volwassen groepen zijn gemengd. Gezonde en 

minder gezonde mensen maken er samen deel van uit, 

vertelt Brenda. “Iedereen heeft wel wat, de een wat 

minder, de ander wat meer. Dat hoort ook bij het ouder 

worden.”

Gevraagd: vrijwilligers 

met zachte handen  

en/of zorgkracht 

Voor vrijwilligers is bij een organisatie zoals Zorgbad 

Zonnewater altijd wel plek.  Vanaf 1 januari is dat in 

het bijzonder het geval, omdat dan wordt begonnen 

met de dagbesteding. Extra ondersteuning voor de 

ontmoetingsruimte en bij het bad staan dan hoog op 

het wensenlijstje. 

Wie belangstelling heeft om als  vrijwillige ‘zorg-
kracht’ in de ontmoetingsruimte of met ‘zachte 

handen’ bij het bad het team te versterken kan zich 

dagelijks tussen 9 en 12 melden bij Zonnewater 

(Monumentenweg 30-34 in Hoog-Keppel). Bellen of 
mailen kan ook: 0314 – 391100 of info@zonnewater.nl

Maatwerk

Sinds 2003 behoort ook fysiotherapie tot de diensten 

die in Zonnewater worden aangeboden. Door de nauwe 

samenwerking kan zwemmen en therapie perfect op 

elkaar worden afgestemd. Ingrid: “Op deze manier halen 

we zo’n behandeling ook uit de medische sfeer. Mensen 

nemen zelf de verantwoordelijkheid voor een stukje 

gezondheid.”

Een belangrijke kracht van Zonnewater is volgens Ingrid 

het multifunctioneel samengestelde team. “We kunnen 

maatwerk leveren, het is altijd mogelijk een beroep op 

ons te doen.” Het zorgaanbod sluit daar perfect op aan. 

“We wijken niet af van waar we goed in zijn. We weten 

wat we kunnen en doen niets liever dan dat.”
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Jur werd op 4 november 1954 geboren in de Julianalaan 

te Laag-Keppel. Het was het tweede huis dat destijds werd 

opgeleverd in de ‘nieuwe villawijk’. In 1956 werd ook zijn 

broer Philip hier geboren. Het gezin, vader, moeder en twee 

jongens, is hier altijd met veel plezier blijven wonen. Zijn 

moeder woont hier nog steeds.

Op 4-jarige leeftijd ging hij naar de kleuterschool aan de 

Rijksweg en kwam bij juf Tine Kusters in de klas. Zij kan zich de 

kleine Jur nog goed herinneren omdat ze beiden op dezelfde 

dag jarig zijn. Na de ‘bewaarschool’ kwam hij op de lagere 

school in Hummelo, bij meester Boland, meester Hartke en 

meester Van Eck. Jur Raatjes bewaart goede herinneringen 

aan die tijd. Vooral het voetballen op het grote sportveld 

‘achter Garretsen’ (ongeveer waar nu het Cruyff-court ligt) ligt 

nog vers in zijn geheugen. In die tijd was Rick Huber van het 

Nachtegaalplein een speelkameraadje van hem. Nog steeds 

hebben zij contact met elkaar!

Na deze periode was de Gemeentelijke Scholengemeenschap 

Doetinchem (GSGD) het volgende station. Samen met onder 

andere Jan Garritsen en Bert Jansen (Beuten) ging men 

dagelijks op de fiets naar ‘Ruimzicht’. Na vier jaar hbs bleef Jur 

zitten en belandde daardoor in de nieuwe Mammoetwet. Hij 

moest noodgedwongen overstappen naar het atheneum, wat 

hem twee jaar extra kostte. In die tijd kwam hij in aanraking 

met basketbal en schopte het daarin zover dat hij meerdere 

jaren in het schoolteam heeft gespeeld. Na afronding van 

Jur Raatjes:
‘Ik zou mijn jeugd in Laag-Keppel voor 

geen goud hebben willen missen!’

Tekst: Rinus G.M. Rabeling

Foto’s: archief Jur Raatjes

Jur (Jurjen Barend Gerhard) Raatjes (60) is bij velen bekend als de sympathieke tv-presentator 

van diverse sportprogramma’s voor onder andere RTL4. Hij is geboren en getogen in Laag-

Keppel en was in die periode erg actief in onze gemeenschap. Onlangs hebben we hem 

gesproken en onder andere zijn herinneringen uit die tijd vastgelegd. 

Jur Raatjes speelt op zijn mondharmonica voor de kinderen van het DWL Zwemkamp in 1980.

36



het atheneum-B moest een richting worden gekozen voor 

een verdere studie. Verderop in deze bijdrage hierover meer. 

Elke vijf jaar bezoekt hij trouw de reünie van zijn GSGD-

examenklas.

Sport, DWL en waterpolo

Jur Raatjes was van jongs af een fervent liefhebber van 

alles wat met sport te maken had. Vader Raatjes was 

een fervent schaatser en 22 jaar lang voorzitter van de 

Watersportvereniging De Ank in Doetinchem en zoon Jur 

maakte zo ook kennis met deze activiteiten. Toen in 1970 in 

Hoog-Keppel DWL (de Waterlanders) werd opgericht, werd 

Jur samen met z’n broer direct lid. Onder de indruk was hij 

van de training en het enthousiasme van Mien Boumeester. 

Alleen het wedstrijdzwemmen sprak hem minder aan. Voor 

wedstrijden elders was je soms een halve dag of meer op pad 

om alleen 50 of 100 meter borstcrawl te zwemmen. Niet erg 

dynamisch, waterpolo was veel enerverender. Vele jaren heeft 

hij met DWL waterpolo in competitieverband gespeeld en aan 

toernooien deelgenomen. Het was een echt vriendenteam: 

met o.a. Arend Jan Jansen, Henk Kruissink, Jan Veldhorst, Rick 

Huber, Walter Eenstroom en zijn broer Philip. Zelfs in het begin 

van zijn studententijd kwam hij wekelijks van Amsterdam naar 

Laag-Keppel om wedstrijden te spelen.

Bijzondere herinneringen heeft Jur Raatjes aan de DWL-

kampen. Vele jaren heeft hij onder leiding van Henk Veldhorst 

oor 

hieraan mogen deelnemen en meewerken. Op de fiets 

naar onder andere Ruighenrode bij Lochem. Speurtochten, 

sportactiviteiten, kampvuur, etc. Veel jonge leden uit die 

tijd kunnen zich Jur Raatjes nog goed herinneren. Het was 

een grote teleurstelling dat de vereniging in juli 2011 werd 

opgeheven.

Militaire dienst, studie en badmeester

Na afronding van het atheneum moest eerst de militaire 

dienstplicht worden vervuld. Dit duurde echter nog ruim 

een halfjaar. Jur vertrok daarom voor drie maanden naar 

de Verenigde Staten (Indiana) om daar als sportleider in 

kinderkampen te werken. Na terugkomst werkte hij nog 

een paar maanden bij Warenhuis Huls in Doetinchem. Na 

militaire dienst (lichting 76/1) moest een keus worden 

gemaakt voor de juiste studierichting. Dit viel niet mee. Zijn 

voorkeur ging uit naar een studie op de Filmacademie. Tot 

zijn grote teleurstelling bleek de selectie te streng en werd 

hij niet toegelaten. Zijn tweede keuze was een studie aan de 

Sportacademie, maar vanwege zijn zwakke enkels viel ook 

deze optie af. Het werd uiteindelijk een studie wiskunde in 

Amsterdam.

In het begin kwam hij de weekenden naar Laag-Keppel, kon 

z’n wedstrijdjes waterpolo spelen en had zijn contacten met 

familie en vrienden.

Uiteindelijk was dit niet meer te combineren en werd 

OBS De Woordhof te Hummelo, schooljaar 1963-1964, Jur Raatjes kan zich veel klasgenootjes nog herinneren.

Voorste rij v.l.n.r.: Rob Markvoort †, Henk Garretsen, Wim Mijnen, Bert Jansen, Jan Garretsen, Philip Raatjes, Gerrit Veeneman, Huib Boshart, Dicky Regelink. 

Tweede rij v.l.n.r.: Annie Brussen, Willemien Jolink, Trudi Jansen, Tineke Jagerman, Jenny Pardijs, Paula Greven, Gerdien Nijen Twilhaar, Nardy Tuender,

Willy van Til, Teunis Wullink, Jur Raatjes. Derde rij v.l.n.r.: Evert Jan Bloemen, Trudi Mijnen, Christien Oortgiesen, Bert IJff, Grita Veeneman, Wilma Remmelink,

Jan Evers, Addy Weenink, nn, meester Hartke. Achterste rij v.l.n.r: Ciska Jolink, Marjan Regelink, Johan Verbeek?, Bennie Klaassen, Betsie Lenderink, Anjo Jonker, 

Rikie Besselink, Bertus Smeitink †, Bart Wolters.
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live-verslaggeving van de Indy 500, de belangrijkste jaarlijkse 

autorace in de Verenigde Staten, springt er voor hem uit.

Na tien jaar bij de omroep, in een periode dat de sport daar 

minder belangrijk werd, startte Jur Raatjes in januari 1996 

als directeur Externe Betrekkingen en Woordvoerder bij 

Heineken Nederland B.V. maar bleef in de avonduren tevens 

autosportprogramma’s presenteren voor RTL5. Na ruim drie 

jaar werd hij door Renault Nederland gevraagd om de functie 

van Directeur PR, Sponsoring & Autosport te bekleden en was 

daar actief van maart 1999 tot oktober 2002. 

Aansluitend richtte hij zijn eigen bureau Raatjes Media & 

Events op en werkte hij een seizoen als presentator van het 

autoprogramma van SBS6, De 6e Versnelling. Sinds 1 augustus 

2003 is hij werkzaam als Directeur Public Relations bij 

importeur Mazda Motor Nederland in Waddinxveen. Tijdens 

de Olympische Spelen in Athene en Turijn was hij als centrale 

presentator verantwoordelijk voor alle huldigingen van de 

medaillewinnaars op het podium van het Holland Heineken 

House. 

Nog steeds is Jur Raatjes actief als freelance commentator bij 

Studio Sport en RTL Sport, waaronder sinds juni 2012 de 24 

uur lange live-uitzending van de 24 Uur van Le Mans op RTL7. 

Privé

Na zijn vertrek uit Laag-Keppel woonde Jur in Amsterdam, 

Amstelveen, Odijk en nu in Maarn/Amstelveen.

Jur Raatjes is gescheiden en woont nu gedeeltelijk samen, 

omdat zijn partner Mirjam en hij allebei nog een huis hebben. 

Uit zijn huwelijk heeft hij drie kinderen: Sanne (24), Vivian 

(23) en Jurjen (20). Jurjen is inmiddels de zesde generatie 

Amsterdam zijn nieuwe woonplaats. Hier pakte hij het 

basketballen weer op en speelde na enige tijd zelfs in de 1e 

divisie.

In de zomermaanden trok hij toch weer naar de Achterhoek, 

naar Laag-Keppel. Hij solliciteerde voor de functie van 

assistent-badmeester in het Hessenbad en werd drie 

seizoenen de rechterhand van badmeester Henk Kuiper. 

Carrière

Na afronding van de studie wiskunde begon Jur zijn loopbaan 

als docent wiskunde in het middelbaar beroepsonderwijs, de 

Rijks Middelbare Tuinbouwschool in Hoorn. Naast wiskunde 

bezat hij ook een bevoegdheid voor aardrijkskunde.

Toch blijft het gevoel van de filmacademie, en daaraan 

gekoppeld ook televisie, kriebelen. Als hij met het leraarsvak 

begint, stuurt hij daarom open sollicitaties naar verschillende 

omroepen, waaronder de AVRO, NCRV en NOS. Een enkele 

keer komt er een uitnodiging voor een screentest. Uiteindelijk 

kreeg hij na drie jaar ‘proberen’ de mogelijkheid om als 

omroeper te werken voor NOS en Schooltelevisie (NOT) op 

de toen beschikbare netten Nederland 1 en 2. Vanaf 1985 was 

hij in de avonduren te zien als omroeper en overdag gaf hij 

wiskundeles op school.

In de zomer van 1989 werd Jur Raatjes gevraagd om op 

fulltime basis presentator/verslaggever te worden bij de eerste 

commerciële tv-zender in Nederland, RTL Veronique en stopte 

hij in het onderwijs. Hij werkte zes jaar voor wat na een jaar tot 

RTL4 werd omgedoopt. Hij deed voornamelijk RTL Sport en 

RTL Formule 1 Live, maar ook vele andere programma’s. Zijn 

grootste bekendheid kreeg hij bij de live-uitzendingen vanaf 

Wimbledon en die rond het Nederlands voetbalelftal. Ook de 

1. het basketbalteam van de GSGD in 1972 met onder meer helemaal rechts staand René Hiddink en voor hem hurkend Karel Hiddink, broers van Guus Hiddink. 

Links vooraan Jur Raatjes. 2. Jur Raatjes als Wachtmeester Rijdende Artillerie in Schaarsbergen, winter 1976. 3. de leiding van het Zwemkamp DWL in 1985. 

Staand van links naar rechts: Yvonne Koenders, Nel de Lepper, Jur Raatjes. Zittend van links naar rechts: Annemieke Hoitink, Henk Veldhorst, Coby Verhoeven, 

Greet Geurts en Gerrit Bosman. 4. Jur Raatjes in 1993 met de Nederlandse coureur Arie Luyendijk, tweevoudig winnaar van de grootste autorace ter wereld, de 

Indy 500, in 1990 en 1997. 5. Jur Raatjes met Paul Haarhuis op het graveltoernooi van Ede op 25 mei 1989. 6. Jur Raatjes als omroeper bij de NOS in 1987.

1 2

5

3
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Bronkhorsterweg 4
7221 AC  Steenderen
Tel.: 0575 - 45 19 59
Email: info@rtvrutjes.nl
Site: www.euronicsrtvrutjes.nl

Bronkhorsterweg 4

7221 AC  Steenderen 

Tel: 0575-451959

          info@rtvrutjes.nl 

          www.euronicsrtvrutjes.nl

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

Een prachtlocatie voor:

Partyboerderij  
De IJsselhoeve is uniek 

en veelzijdig. Voor 
iedereen wat wils. 

Voor jong en oud van 
2 tot 1400 gasten.

Bruilofts-VIP-arrangementen 
Themafeest-arrangementen 

Gezellig diner 
Bedrijfsfeesten  

Buiten-activiteiten
Binnen-activiteiten

Binkie-4-You-speelparadijs
Totaal-Catering

BEL EN RESERVEER SNEL - 0313 47 44 44

EEKSTRAAT 15 • 6984 AG DOESBURG 

INFO@IJSSELHOEVE.NL • WWW.IJSSELHOEVE.NL

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

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

Verkoop, onderhoud en reparatie

Controle van verlichting, banden, remmen, 

versnelling, spaken en wielen en ketting.

En uw fiets wordt geheel gepoetst 

en gesmeerd voor €

Atb, Race & Hybride €

*exclusief onderdelenexclusief onderdelen

Nu ook winterbanden leverbaar!Nu ook winterbanden leverbaar!

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

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

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

Uw fiets in 
Topconditie voor de winter!!

Controle van verlichting, banden, remmen, 

49,00*

 63,00*

Fiets ophalen en terugbrengen mogelijk.
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Jur Raatjes met zijn gezin, v.l.n.r. Jur jr. (20), Florence (13, dochter van Mirjam), Mirjam (48), Vivian (23) en Sanne (24).

met de naam ‘Jur’ in de Raatjes-familie. Hij is buitengewoon 

trots op zijn kinderen. Sanne en Vivian hebben hun studie 

communicatie in Amsterdam inmiddels afgerond en Jur jr.

is tweedejaars student aan de Hogere Hotelschool in 

Amsterdam.

Trots is hij ook op zijn bijzondere oldtimer, een Oldsmobile 

Super 88 Convertible uit 1953. In deze auto komt zijn passie 

voor klassieke auto’s geheel tot zijn recht. 

Regelmatig komt hij naar de Achterhoek en bezoekt 

zijn moeder in Laag-Keppel. Hier leest hij ook altijd met 

belangstelling ons blad De Hessencombinatie. 

Tijdens ons gesprek verbazen we ons over de heldere 

herinneringen uit zijn jeugdjaren. Vele gebeurtenissen en 

namen komen voorbij, klasgenootjes, buurkinderen en 

natuurlijk de DWL’ers. Jur: ‘Ik zou mijn jeugd in Laag-Keppel 

voor geen goud hebben willen missen!’

Jur Raatjes met zijn Oldsmobile Super 88 Convertible ‘53
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Tekst: Ceciel Bremer en Josée Postmaa

Foto:  Wim van Hof

Voor deze groepsfoto hebben we geprobeerd zo veel mogelijk 

tweelingen op te sporen die een binding hebben met onze 

voormalige gemeente Hummelo en Keppel. Dat wil zeggen 

tweelingen van wie minimaal een van de twee nu woonachtig 

is in Drempt, Hummelo of Keppel of in ons verspreidingsge-

bied in Langerak of Toldijk. We kwamen uit op een aantal van 

30. Op deze foto, gemaakt in de kerk te Hummelo, ziet u 26 

van hen. De oudste tweeling is 77 jaar en de jongste 1 jaar. 
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Benieuwd welke namen schuil gaan achter al deze gezich-

ten? Op pagina 79 ziet u de foto met nummers. De namen en 

geboortejaren staan daaronder vermeld.

Met dank aan de kerkenraad Protestantse Gemeente Hummelo 

en coördinator Marjolein Loman voor hun medewerking en 

Home Sweet Home & Garden voor de decoratie.
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Nieuwbouw   Verbouw   Onderhoud   Renovatie/Restauratie

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

Kerkstraat 37

Doesburg

www.loet-allwear.nl
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Over het ontstaan van ‘de Pontificaal-groep’ ontaardt direct bij 

aanvang van het interview al een discussie: ‘Het begon met 

vrienden van de basisschool.’ Een ander: ‘Nee, het begon toen 

we gingen stappen.’ En zo vordert eigenlijk de hele verdere 

avond met geharrewar over wie, wat en wanneer en hoe zat 

dat ook alweer? Want ja, de Pontificalisten zijn ook geen dertig 

meer. Het stokje van de organisatie van hét feest van Hummelo

– naast de Hummelse Kermis –  is dan ook overgedragen aan 

een jongere generatie. Eén van de gevolgen hiervan is dat 

deze groep elkaar op een andere manier moet gaan treffen als 

ze de vriendschap in stand willen houden. Want, ook al zullen 

ze het misschien niet gauw hardop in van die kleffe bewoor-

dingen toegeven,  ze zijn in die 22 jaar aardig aan elkaar 

verknocht geraakt. 

Een interview met: Ben Minkhorst, Christine (Grote C) Oosterink, 

Henri Jansen, Hans Nusselder, Erik Nusselder, Hans van Essen,  

Gerrit Nusselder, Hans Overbeek, Andries Eggink en Peter Vels. 

De eerste Pontificaal Party

De reden voor deze jongens om een feest te organiseren was 

een opmerkelijke. Ben Minkhorst: ‘Er werd zoveel georgani-

seerd, we hadden elke week wel ergens een feest of tentfeest. 

We vonden het niet meer dan goed fatsoen om een keer iets 

terug te doen.’ Uitgangspunt vanaf jaar één was dat het een 

Dit is opnieuw een verhaal in de reeks over vriendengroepen. Een bijzondere vriendengroep. 

Bijzonder omdat de geschiedenis van de groep al heel lang teruggaat en omdat ze samen iets 

bijzonders tot stand hebben gebracht.

Bijzondere vriendengroepen

De Pontificaal-groep

Tekst: Maaike Harkink

Foto’s: privécollectie Hans Nusselder

feest voor jong en oud moest zijn. Dat is ook de charme van 

het feest. De omschrijvingen die de club het eerst te binnen 

schiet bij de eerste Pontificaal Party zijn: ‘Spannend, nat, stro 

en Occie die…’en ‘Het werd gehouden bij Gideon Schriek 

thuis in Achter-Drempt in drie grote tenten en maar liefst drie 

toiletwagens stonden paraat voor de grote meute.’ Hans van 

de Occ trok het, volgens de overlevering, niet meer toen er om 

21.00 uur nog geen mensen waren. Hij droeg iedereen op om 

zijn of haar auto aan de weg te zetten: ‘Dan lik ’t al wat.’ Hans 

was toen zelf nog niet bij het interview aanwezig wegens 

kluswerkzaamheden aan de crossauto van zijn zoon. Henk-Jan 

Westhoff en/of zijn vader Geurt, was verantwoordelijk voor de 

naamkeus Pontificaal; het moest een opzichzelfstaand feest 

worden, waar alles goed voor mekaar was en de organisatie 

zou staan als een huis. Het inmiddels net opgerichte Jovink 

Dujo & de Voederbietels zorgde voor een passende, uitbun-

dige sfeer op deze eerste editie. 

Groter en professioneler

Na het eerste jaar ging de club op zoek naar een grote schuur 

om het feest in te geven. Henk-Jan Westhoff kwam met een 

nieuwe geschikte locatie; bij Hans van Essen in de nieuwe 

aardappelschuur. Naarmate de jaren vorderden werd de club 

steeds professioneler. De taakverdeling ontstond heel natuur-

lijk, ieders talenten en connecties werden gebruikt, de schuur 
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Ooipoortstraat 30, Doesburg

Tel. 0313-472314

info@worstepinne.nl

www.worstepinne.nl

De Worstepinne,

HET PLATEAU
Heerlijk koud buffet met tapas - 10 personen € 150,-

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! 

* PostNL   

* (digitale)Fotoservice

* Drogisterij    

* Kopieerservice

* Stomerij   

* Bloemen & Planten

* Bezorgservice

* NIEUW Schoenreparatie Service 

* Telefoonkaarten

* Gratis parkeren  

* Gratis Pinnen

Janssen Hummelo

Mijn buurt, mijn Spar

Dorpsstraat 20, Hummelo Tel. 0314-381281

Janssen

TIMMERWERKEN - VERBOUW - ONDERHOUD

BOUWONDERNEMING

M. LEISINK
Strengsche Veld 25

6996 DK Drempt

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

Maurice Leisink

Administratiekantoor

R.J.M.Oosterlaken

 

De Eiken 16

7221 GK STEENDEREN 

Telefoon 0575-451293
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De Pontificaalgroep met naam en bijnaam:

André Lucassen – Lukie (teruggetreden)

Marcel Teunissen – Teun (teruggetreden)

Wilco Garritsen – Aspro (en andere namen, niet voor 

  publicatie; teruggetreden)

Gideon Schriek – Gietje (teruggetreden)

Henk-Jan Westhoff – de Keizer (teruggetreden) 

Gerrit Nusselder – Sjat

Erik Nusselder – Delaluna

Hans Nusselder – den Hartog

André Nusselder – Moats

Andries Eggink – Dreiski

Ben Minkhorst – de Klaaps

Peter Vels – Piet

Hans Overbeek – Occ, de Occ, Occie

Haks Wonneberg – Haxi Taxi

Henri Jansen – Hen3

Hans van Essen – Vanessa, 60+, 60++, 60+++ etc. 

Rinie Luesink – Rinie Lawinie

werd altijd uitbundig versierd, bijvoorbeeld met ballonnen en 

doek, er werd geprobeerd elk jaar een andere band te boeken, 

de organisatie liep er strak bij in pandjesjassen en ze hadden 

ook geleerd van het geploeter van het eerste jaar: ze hielden 

zichzelf op de avond vrij van werkzaamheden, zodat ze goede 

gastheren konden zijn en ook zelf van het feestje konden 

genieten. Er kwam steeds meer volk op het feest af, waarmee 

de verantwoordelijkheid groeide. Na de ramp in Volendam in 

‘Het Hemeltje’ in de nieuwjaarsnacht van 2000 op 2001 wer-

den de regels in het kader van brandveiligheid aangescherpt. 

Voor het Pontificaalfeest had dit tot gevolg dat het niet meer 

in de schuur kon worden gehouden en in de plaats daarvan 

uitgeweken moest worden naar een tent. Hoewel de organisa-

tie er eerst niet blij mee was en het ook een hoge kostenpost 

betekende, was het voor de sfeer erg leuk. Van schuurfeest 

naar tentfeest, want een tentfeest is het mooiste wat d’r is.

Tradities

De voormalige organisatie van Pontificaal had een voorliefde 

voor tradities en vaste normen en waarden. Van de grotere

normen en waarden, zoals een goede gastheer zijn en 

afspraken nakomen met leveranciers tot hele kleine onbenul-

ligheden, als wie op zondag het laatst aanwezig is, moet de 

toiletten schoonmaken. Ook een vaste waarde was Hans van 

Essen, die elk jaar weer moest nadenken of het feest op zijn 

terrein gehouden mag worden. Hans: ‘Toch heb ik er nooit 

last van gehad. Alles was altijd netjes afgehekt en het bracht 

ook juist heel veel gezelligheid.’ Hans Nusselder: ‘We voelden 

ons altijd erg welkom bij de familie Van Essen en we werden 

ook erg verwend door moeder Van Essen. Die maakte altijd 

groentesoep voor ons op de zondag-afbouw-dag. Op deze 

zondag zorgden we altijd dat al het werk gedaan was en 

alles opgeruimd. En dan gingen we ’s avonds uit eten. Bij de 

Kniep (de Roskam, red.) en later bij de Krent.’ En zo kwamen 

er langzamerhand steeds meer uitjes bij. De evaluatie na het 

feest, in oktober/november weer de eerste vergadering, op 

nieuwjaarsdag een ronde maken voor de nieuwjaarswensen, 

het jaarlijkse ‘teambuildingsuitje’. En zo kun je in de loop der 

jaren steeds meer van een echte vriendengroep spreken. Nog 

enkele ‘pontificale’ tradities:

- Ben Minkhorst die altijd als eerste van het stel naar huis gaat

- Dansen op de bar op driekwart van de avond

- Het sprekken tijdens het opbouwen en afbreken 

- De vrije gift bij de ingang. Iedereen kan naar eigen inzicht 

 (en consumptie) bijdragen

- De rode zakdoeken

- De hele bonk geld tellen in de keuken bij Van Essen en

 Hans van Essen zelf die dan niet binnen mag komen.

- Tijdens de lunch raden wat er binnengekomen is

- Het jaarlijkse Pontificaal-uitje

Een nieuwe generatie

De Pontificaalgroep heeft inmiddels het stokje overgedragen 

aan een jongere generatie. In juni van dit jaar lag de organisa-

tie voor het eerst bij hen. Het was voor iedereen heel vreemd 

om mee te maken, ook wel ontspannend, maar het voelde 

toch vooral heel anders. De oude generatie heeft de nieuwe 

generatie helpen opstarten. De draaiboeken zijn overgedra-

gen, in het vergunningstraject is wat geholpen. Maar ook met 

het op- en afbreken sprongen ze bij. Ben: ‘Het enthousiasme 

van de nieuwe groep is groot. Wij hebben de wijsheid niet in 

pacht. Ze moeten het zich ook zelf eigen gaan maken.’
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Klasgenoten van toen, 
wat is er van hen 
geworden?

Samenstelling: Corine Huis in ‘t Veld-Lucassen

Foto’s: collectie Aukje Banda, 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 groep 7/8 van de Gildeschool in Voor-Drempt in 1992-1993.

Van links naar rechts en van boven naar beneden:

meester Volkers, Corine Lucassen, Jan-Pieter Karel Bax, Mark Mepschen, Aukje Banda, Rudy van Emst, Mini Looman, Nienke Lucassen, Ruben Lievers,

Jo van Dijk, Henk Hammink, stagiaire, Bouke Baars, Marieke Veugelink, Stefan Besselink, Dennis Jansen, Ramon Wiendels, Marlies Naves, Natalie Vels,

Jeffry Langeweg, Remco Cornelissen, Josja van Amerongen, juf Marianne.
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CORINE HUIS IN ‘T VELD-LUCASSEN

‘Ik ben Corine Huisintveld-Lucassen (33). Ik woonde in de 

‘Gildeschooltijd’ met mijn ouders en zusjes Nienke en Iris aan 

de Wittehemelweg naast mijn beste vriendin Aukje Banda. In 

1997 zijn we verhuisd naar de boerderij in Doesburg. Ik heb 

een aantal jaren samengewoond in Toldijk en nu woon ik in 

Achter-Drempt met mijn man Jeroen en onze twee kinderen 

Willem (3) en Tatum (2). Na de Gildeschool heb ik nog een hele 

tijd op school gezeten: GSGD, PABO, Sociale Wetenschappen 

(orthopedagogiek) en de opleiding tot GZ-psycholoog. 

Mijn herinneringen aan de Gildeschool zijn divers. Ik kan me 

mijn basisschooltijd nog erg goed herinneren. Aan het einde 

van het schooljaar vond ik het geweldig om de kleuters te 

helpen. Mijn grote voorbeeld, juf Jopie, werd later bij de IJssel-

groep mijn collega. Passend onderwijs werd op de Gildeschool 

altijd al vormgegeven. In mijn beleving was iedereen gelijk. Of 

je nu moeite had met leren, juist heel goed kon leren of veel 

begeleiding nodig had op een ander gebied. 

Ik heb 2,5 jaar met veel plezier op de Gildeschool gewerkt als 

intern begeleider. Ineens waren juf Bennink, meester Volkers 

en meester Janssen mijn collega’s. Dat was best wennen maar 

ik heb erg veel van hen geleerd.  

Over een klein jaar gaat Willem naar de Klimtoren. Mijn oud-

collega’s zullen hem dan les gaan geven. Omdat de Gilde-

school er niet meer staat zullen er geen nieuwe Gildeschool 

herinneringen meer bij komen, maar natuurlijk wel voor de 

Klimtoren. Ik hoop dat Willem en Tatum net zoveel plezier 

gaan beleven aan de basisschoolperiode als hun moeder.’ 

JAN-PIETER KAREL BAX

‘Ik ben Jan-Pieter Karel Bax, geboren in het ziekenhuis te Doe-

tinchem op 17 april. Ben gedeeltelijk opgegroeid in Drempt. 

Aan de overkant van de ‘grote weg’, op Rijksweg 30. 

Ik heb een leuke tijd gehad op de Gildeschool. Samen met 

mijn moeder, broer en zus zijn we, na de scheiding van mijn 

ouders, verhuisd naar Doetinchem. Ik ging toen naar een 

andere basisschool in Doetinchem. Ik had het daar niet naar 

mijn zin, dus heb ik overlegd of ik weer naar de Gildeschool 

mocht, gelukkig mocht dat als ik het stuk zou gaan fietsen... 

pfff wat een eind.

Ik heb nu alleen nog af en toe contact met Rudy van Emst.

Daarna ben ik nog een paar keer verhuisd, tussendoor nog 

acht jaar samengewoond en nu woon ik alleen in mijn leuke 

huis in Deventer. Mijn ouders wonen nu beiden in Dieren, 

wel apart met een nieuwe relatie. Mijn zus is getrouwd en 

heeft een tweeling en woont in Scheveningen, mijn broer 

woont ook in Deventer. Ik heb uiteindelijk alleen via mijn werk 

diploma’s gehaald.’ 

JOSJA VAN MIERLO

‘Mijn naam is Josja van Mierlo, mijn meisjesnaam is Van 

Amerongen. In de tijd van de Gildeschool woonde ik met mijn 

ouders, zus Mariëlle en broer Wouter aan de Veldweg, waar 

mijn ouders en broer nog steeds wonen. Nu woon ik met mijn 

man Edward en twee zonen Max van 2 en Gijs van 18 weken in 

Steenderen.

Meester Janssen had vroeger al een vooruitziende blik. Hij 

noemde mij altijd bloemenprinsesje omdat ik vaak een bos 

geplukte bloemen uit onze tuin meenam voor in de klas. En 

zie, nu jaren later ben ik eigenaar van een mooie bloemenwin-

kel in Velp.

Na de Gildeschool ben ik na de LATS/Agron gegaan. In die tijd 

veranderde de school van naam. In eerste instantie wilde ik 

tuinarchitect worden maar omdat je er motortechniek voor 

moest doen ben ik afgehaakt en koos ik voor de bloemen. Na 

vier jaar vmbo ging ik naar Nijmegen, naar het Helicon om een 

vierjarige vervolgopleiding in de bloemen te doen. Op deze 

school heb ik samen met Marlies Naves in de klas gezeten. Na 

de opleiding verwaterde het contact met Marlies en verder 

had ik met niemand contact.

Soms liep je wel eens iemand tegen het lijf voor een praatje 

maar daar is het bij gebleven. Wat ik me van toen nog kan 

herinneren is heel veel. In de kleuterklas mochten we op de 

bruiloft van juf Karin zijn, het liedje wat we toen in de kerk 

zongen ken ik nog steeds. Groep 3 was heel bijzonder want 

we kregen les van juf Jopie en dat is de enige keer dat ze les 

heeft gegeven in een andere groep. Ook mocht ik Sneeuw-

witje spelen voor Sinterklaas omdat juf Jopie dit een mooi 

sprookje vond.

Bij meester Janssen moesten we altijd op woensdag zelfstan-

dige taken doen, daar vond ik niks aan.

In groep 5/6 waren we een week alleen op school, groep 7/8 

was naar Ameland en groep 1 t/m 4 had vrij. Wij kregen vijf da-

gen juffrouw Bennink en dat was super gezellig! In de ochtend 

een beetje les en in de middag buiten softbal spelen.

In groep 7/8 hadden we een project dat ging over communi-

catie. Onze bijdrage als klas was een heuse speelfilm met Mini 

Looman als heks in de hoofdrol!

En dan alle schoolreisjes; van het spook op de Tutenburg, de 

lange fietstocht helemaal naar Holten, waarbij we gelukkig 

teruggingen met de auto omdat het bleef regenen, tot met 

onze enkels op het wad op Ameland. Wat waren die reisjes 

altijd leuk!’

NIENKE LUCASSEN

‘Ik ben Nienke Lucassen, 32 jaar. Samen met Niek heb ik twee 

kindjes. Een dochter Doris van 4, die in mei is begonnen is 

aan haar basisschoolcarrière op de Woordhof in Hummelo, en 

zoon Tijm van 3 jaar. 

Om het andere jaar zat ik samen met mijn zus Corine in de 

klas. Zo ook in het jaar van deze klassenfoto. De verhoudingen 

zijn nog altijd niet veranderd; Corine regelt het wel, ik bevind 

me ergens op de achtergrond. Nu kan ik natuurlijk niet achter-

blijven ook een stukje te schrijven over mijn basisschooltijd. 

Mijn beste vriendin was Marieke Veugelink, maar eigenlijk 

gingen we allemaal wel met elkaar om. Wat me vooral bijstaat 

is dat ik in alle vakken heel ijverig was, en vooral gym heel 

leuk vond. Dat juf Bennink mijn lievelingsjuf was, omdat ze 

antwoord gaf op al mijn vragen (waarvoor respect, want mijn 

waarom-fase was in groep 3 (en 4 t/m 8) nog lang niet afge-

lopen). Dat Mini en Jeffry heel goed konden zingen. Dat ik tot 

groep zeven dacht dat ik dat ook kon, totdat meester Volkers 

zo eerlijk was in  mijn rapport te zetten dat ik wel heel erg mijn 

best deed, maar mijn zangkwaliteiten matig waren. Vanaf dat 

moment is playbacken meer mijn ding. Dat Jan-Pieter en Jeffry 

altijd verliefd op mij waren. Dat Remco zijn ouders bij

de voornaam noemde en Marieke heel ‘nieuwerwets’ werd 

en, 
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advertorial

Taxi Annet brengt je met een 

glimlach op je bestemming

Dat met name in de nachtelijke uren in korte tijd de 

klanten haar taxi weten te vinden is niet verwonderlijk. De 

afgelopen jaren reed ze in Doetinchem en omgeving veel 

nachtelijke ritten en was een bekend gezicht. “De hele 

horeca vroeg naar mij wanneer ze een taxi nodig hadden. 

Dat doen ze nu weer. In Doetinchem is verder ook moeilijk 

een andere taxi te vinden”, vertelt Annet.

Ze vindt het mooi om in de nachtelijke uren op de 

weg te zitten. Er is bijna geen verkeer op de weg, de 

verkeerslichten staan niet op rood en dat rijdt lekker 

door. “De mensen zijn ook relaxter, dat maakt het leuk 

om te werken.” Nachtwerk is er, buiten de horeca-ritten, 

bijvoorbeeld ook voor reizigers die voor een vroege vlucht 

op Schiphol moeten zijn of voor mensen die van of naar 

een dokter of het ziekenhuis moeten. 

Toen het bedrijf waar ze voor werkte stopte kreeg ze 

direct op Facebook al reacties van mensen die vroegen 

waar ze was gebleven. “Ze zaten er echt op te wachten 

dat ik met een eigen onderneming zou beginnen”, heeft 

ze ervaren. “De horeca en de hotels wisten me ook snel 

weer te vinden.” Samen met de steun en hulp van André 

en de kids gaf dat haar bedrijf een flitsende start.

Ze doet het niet alleen, haar dochter Melissa en Peter 

Ista rijden ook. Met twee auto’s kan het bedrijf 24 uur per 

etmaal inzetbaar zijn. Overdag zijn de ritten heel divers. 

Het kan gaan om mensen die even bij familie of kennissen 

op visite willen tot ziekenhuisbezoek en het halen en 

brengen van gasten voor hotels. 

Voor Annet is het belangrijk dat ze leuk met mensen om 

kan gaan, vertelt ze. “Ik neem ook tijd voor een praatje en 

help even mee de boodschappen naar boven brengen als 

een mevrouw dat niet zelf kan.” Ze geeft het voorbeeld van 

een dame die onverwacht naar het ziekenhuis moest. “Toen 

ze terug kon naar huis zat ze in pyjama op mij te wachten. 

Ze had verder niks bij zich. Ik heb haar naar huis gebracht en 

daar eerst een kopje thee voor haar gezet.”

Voor Hummeloërs die op zondag naar HC’03 willen en Drempt 

te ver vinden om te fietsen, of het weer is te slecht, kan Taxi 

Annet ook een uitkomst zijn. Met z’n vieren is het prima 

betaalbaar en niemand hoeft aangewezen te worden als de 

BOB.

Taxi Annet 

T: 06-30909009

E: annet@taxiannet.nl 

I: www.taxiannet.nl

Het is voor Annet Nijman nooit een straf geweest om ‘s nachts te moeten rijden. Goede zin en 
de glimlach die ze voor iedereen heeft zijn al jarenlang haar handelsmerk. Toen in het najaar van 
2014 haar eigen taxibedrijf begon lag de naam Taxi Annet en de slogan  ‘De taxi met een glim-
lach!’ voor de hand.
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opgevoed. Ze kreeg bijvoorbeeld elke week een hele zak drop 

en ze mocht zelf bepalen wanneer en met wie ze die op at 

(met mij dus vaak). Mini had de grote broer die ik altijd wilde 

hebben en Aukje en haar zusje Sietske hadden een computer 

met de mooiste spellen (Prince!) en een heel dorp My Little 

Pony’s, en omdat we naast elkaar woonden hoefde ik die dus 

zelf niet meer te hebben. 

Met m’n zus heb ik veel contact gehouden na de basisschool. 

Aukje zie ik ook nog regelmatig en verder zorgen Facebook 

en het feit dat ik nog altijd in de buurt woon (en de kermis be-

zoek) en sport ervoor dat ik redelijk op de hoogte blijf van het 

reilen en zeilen van de meeste overige klasgenoten. Maar ik 

ben ook erg benieuwd naar de stukjes van m’n klasgenootjes. 

Leuk om te lezen hoe het hen is vergaan. Na de basisschool 

ben ik naar de GSGD gegaan. Vervolgens naar Maastricht 

om Bewegingswetenschappen en Fysiotherapie te studeren. 

Daar heb ik zes jaar gewoond, waarna ik weer terug naar 

Gelderland ben verhuisd. Nu woon ik in Doetinchem en werk 

ik overal in Nederland (behalve in Doetinchem) als consultant 

van software, maar ben ik vooral mama van mijn lieve mooie 

kindjes. Tot zover…’

RUDY VAN EMST 

‘Toen ik (33) op de Gildeschool zat woonde ik aan de Ds. de 

Graaffweg. Halverwege het jaar van groep 8 op de Gildeschool 

zijn we verhuisd naar een boerderij in Vierakker. 

In mijn Gildeschooltijd ging ik vooral om met Remco Cornelis-

sen, maar met Henk(ie) Hammink en Jan-Pieter Bax trok ik ook 

veel op. Met Jan-Pieter heb ik nog steeds goed contact.

School is nooit echt mijn hobby geweest, ik kan me dan ook 

vrij weinig van die tijd herinneren. 

Na mijn schooltijd ben ik gaan werken als loonwerker/vracht-

wagenchauffeur bij een loonbedrijf in Steenderen, later heb 

ik bij een grondverzetbedrijf in Hummelo de planning gedaan 

van met name het sloop- en grondwerk. Nu werk ik alweer een 

aantal jaren bij een mechanisatiebedrijf in Hengelo (Gld) waar 

ik o.a. verantwoordelijk ben voor alle marketing- en internet-/

social media-activiteiten.

Na een tijd in Zutphen te hebben samengewoond wonen we 

alweer een paar jaar in Steenderen en is onze eerste kleine in 

aantocht.’

MARIEKE VEUGELINK

‘Mijn naam is Marieke Veugelink en ook ik zal wat vertellen 

over mijn periode op de Gildeschool in Drempt. Ten tijde van 

mijn basisschoolperiode woonde ik in ‘het parkje’, op Rijksweg 

29. 

Elke ochtend liep ik samen met mijn zus Dorien naar school.

Het aantal klasgenoten in onze groep was niet groot, dus we 

waren met vier meiden in de klas (Nienke, Mini, Jolanda en 

ik). Naar mijn idee trokken we veel met elkaar op. Het ene 

moment meer met de een, het andere moment meer met de 

ander.

Met elke meester en juf kon ik goed opschieten, maar mijn 

voorkeur ging uit naar juffrouw Bennink. Van haar heb ik les 

gehad in groep 3 en 4. 

Na de basisschool ben ik naar ’t Rhedens in Doesburg gegaan. 

Vervolgens heb ik nog een aantal opleidingen gevolgd, de 

laboratoriumopleiding in Arnhem (MLO), de verpleegkunde-

opleiding  in Nijmegen (HBO-V) en nog enkele vervolgoplei-

dingen met betrekking tot het vak verpleegkundige  (longver-

pleegkundige, praktijkverpleegkundige). Na eerst in Rijnstate 

te hebben gewerkt, werk ik nu met veel plezier bij een huisart-

senpraktijk in Doesburg als praktijkverpleegkundige. 

Ik woon samen met mijn vriend in Doesburg, met veel plezier. 

We hebben geen kinderen.

Enkele van mijn ‘oude’ klasgenoten zie ik één of meerdere 

keren per jaar, bijvoorbeeld met de kermis in Drempt.’

AUKJE BANDA

‘Als ik (33) deze foto zie, komen allerlei herinneringen naar 

boven: op schoolreisje naar Holten, de Cito-toets… maar 

vooral de Gildeschool. Een school waar ik met plezier naar toe 

ging! Ook door de aardige leraren en leuke klasgenoten. 

Ik woonde destijds op de Wittehemelweg en liep naar school 

samen met mijn buurmeisjes Corine en Nienke Lucassen. 

Met hen heb ik nog steeds contact. De rest van de klas ben 

ik uit het oog verloren. Alleen Marieke Veugelink zie ik nog 

regelmatig voorbij komen via Facebook. Vroeger zwom ik met 

haar bij zwemclub D.W.L. En mijn neef Jeffry Langeweg zie ik 

natuurlijk af en toe op familiebijeenkomsten. 

De sfeer op de Gildeschool was heel gemoedelijk in mijn 

ogen. Ik vond het dan ook best een overgang naar de mid-

delbare school, in mijn geval de GSGD (later Rietveld Lyceum 

genoemd). Halverwege mijn middelbare schooltijd verhuisde 

ik met mijn ouders en zusje Sietske naar Toldijk. Van midden 

in het dorp, woonden we ineens op het platteland.

Na het behalen van mijn vwo-diploma, ben ik naar het hoge 

noorden verhuisd. Groningen werd mijn nieuwe stad. Als ik 

met de trein het station daar binnenrijd, voelt het nog steeds 

een beetje als thuiskomen. Ik studeerde daar Communicatie 

aan de Hanzehogeschool. Na drie jaar ontmoette ik in Gronin-

gen mijn huidige vriend, Jeroen. We hebben nog even kort in 

Enschede gewoond en zijn uiteindelijk in Nijmegen beland. 

Daar wonen we nu al ruim 10 jaar. We hebben samen een 

dochter, Tara, van bijna twee. En in december verwachten we 

ons tweede kindje.

Ik werk bij de gemeente Beuningen als communicatie-

adviseur. Een leuke en afwisselende baan. En lekker dicht bij 

Nijmegen dus ik kan elke dag op de fiets naar m’n werk.’ 

RAMON WIENDELS

‘Ik ben geboren in 1981 en woonde destijds in Drempt. In 

2010 ben ik verhuisd naar Doetinchem, waar ik met veel 

plezier woon.

Op het Graafschap College heb ik de opleiding adminis-

trateur gedaan en later in de avonduren HBO SPD. Tegen-

woordig werk ik bij een administratiekantoor als assistent 

accountant.

Met de oud-klasgenoten heb ik eigenlijk geen contact meer. 

De basisschoolperiode herinner ik mij als erg leuk. Juf Mari-

anne, van groep 7/8 en de bijles,  vond ik de leukste lerares. Ik 

voelde me bij haar altijd op mijn gemak. De feestelijke ouder-

avond  vond ik ieder jaar weer een hoogtepunt. Ik herinner 

me nog dat ik in groep 8 samen met Nathalie, als opa en oma, 

alle aankondigingen deed. Daar heb ik erg van genoten.’
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Univé Schade Service

Achmea

Schadeservice

• Wij  repareren voor a l le  verzeker ingsmaatschappi jen

• Vervangend vervoer •  Ruitservice

• Uitdeuken zonder spuiten •  24 uur bereikbaar

Ceciel Bremer
Kruijsakker 12
6996 DL Drempt

T 0313 47 28 05
 06 - 154 453 41
E info@cbthuisintaal.nl
I  www.cbthuisintaal.nl

Professioneel, persoonlijk en snel

 Redactie
Wil je graag dat iemand jouw
scriptie, verslag of artikel contro-
leert op spelling en zinsopbouw?
Ik ga voor je aan de slag en je krijgt 
een prettig leesbare tekst retour.

 Website schrijven
Heb je hulp nodig bij de tekst van 
je nieuwe website? Of heb je al 
een site maar is de tekst niet meer 
actueel? Met een frisse blik schrijf 
ik graag een pakkende tekst voor 
jouw site.

 Tekstschrijven
Wil je een nieuwsbrief sturen naar 
je klanten maar weet je niet goed 
waar je moet beginnen? Heb je
een folder of advertentie nodig?
Ik schrijf jouw tekst met een
persoonlijke insteek.

 Webredactie
Kom je er niet aan toe om je 
website regelmatig te vullen met 
nieuwe informatie? Neem dan 
contact met me op en ik zorg
dat je site gevuld wordt met
uitnodigende teksten.

Al 15 jaar ervaring met natuurlijk (ver)bouwen
Leem  Tadelakt   Natuurlijke verven   Isolatie   Wandverwarming

- Bouw en verkoop van Tigchelkachels en Finovens -

Hoogstraat 6  |  7227 NJ Toldijk
0575 432 331  |  info@ecobouwen.nl  |  www.ecobouwen.nl
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RUBEN LIEVERS

‘Ik ben Ruben Lievers (11 november 1981), woonde destijds 

op Dreef 50 in Drempt. Ik ging in de basisschooltijd  veel om 

met Dennis en Henk maar ook met Jan-Pieter en Mark. Ik vond 

het gewoon een gezellige groep. Ik heb het altijd naar mijn zin 

gehad op de Gildeschool. 

Tot 2005 heb ik in Drempt gewoond en ben daarna met mijn 

ouders naar Sinderen verhuisd. Ik woon vanaf 2008 of 2009 

samen met mijn, sinds 20 september j.l., vrouw en zoontje 

van nu bijna 3. Ik heb het niet gered voor mijn 30e vader te 

worden, het heeft een dag langer geduurd. Na het verhuizen 

uit Drempt heb ik geen contact meer gehouden met oud-

klasgenoten. Na het halen van de mavo heb ik de middelbare 

detailhandelsschool gevolgd, maar zonder veel succes. Ik ben 

als monteur bij mijn vader in de rijwielzaak gaan werken en 

ben nu mede-eigenaar.’

NATALIE VELS

‘Ik (34) woonde vanaf mijn geboorte samen met mijn ouders 

en broer aan de Dreef. Ik weet nog goed dat de Gildeschool 

met combinatiegroepen werkte. Ten tijde van deze foto zat 

ik met nog acht anderen in groep 8. Ik speelde in die tijd wel 

met kinderen uit deze groep al herinner ik me dat ik meer 

omging met twee meiden die in die tijd in een hogere en in 

een lagere groep zaten. Na groep acht ben ik naar de GSGD te 

Doetinchem gegaan en daarna vervolgde ik mij studie aan het 

Graafschap College. Na de afronding van SPW4 ben ik direct 

gaan werken in de kinderopvang. Rond mijn 20e levensjaar 

ben ik op mezelf gaan wonen in een appartement aan de 

Dorpsstraat in Hummelo. Na ongeveer 1,5 jaar daar te hebben 

gewoond, ben ik gaan samenwonen in de Doetinchemse bin-

nenstad. In augustus 2006 zijn mijn partner Raimond en ik ver-

huisd naar Keijenborg. Al snel, welgeteld anderhalve maand 

later, werd onze dochter Linde geboren. En tweeëneenhalf  

jaar later, in 2009 werd ons gezin compleet door de geboorte 

van onze zoon Menno. 

Naast de opleiding SPW4 ben ik me verder gaan verdiepen in 

de ontwikkeling van het jonge kind. Mijn interesse was en is 

nog steeds voornamelijk gericht op de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 

Zo heb ik de Voor- en Vroegschoolse Educatie opleiding ‘Start-

blokken’ met succes afgerond en heb ik cursussen gevolgd als 

bijvoorbeeld ‘Haptonomie’, ‘Mind fulness voor kids’ en ‘Babyge-

barentaal’. Na jaren voor een organisatie in de kinderopvang 

te hebben gewerkt en een droom van een eigen kinderdag-

verblijf met mijn eigen ideeën te hebben gekoesterd, is het 

er dit jaar van gekomen. Dromen.., durven… en doen! In april 

2014 heb ik samen met mijn compagnon Chantal op geheel 

Corine Huis in ‘t Veld-Lucassen (2014)
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Plafonds • Sierlijsten • Verlichting • Wanden

•  Schone montage in één dag.
•  Zonder hakken en breken.
•  De meubels kunnen  
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•  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
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eigen kracht, ons eigen kinderdagverblijf Villa Pip te Angerlo 

geopend. Alle facetten van werken in een groep met kinderen, 

de contacten met de ouders, de (financiële) administratie en 

het ontwikkelen en uitvoeren van ideeën zijn nu realiteit. 

Echt wekelijks contact met de klasgenoten van ‘toen’ heb ik 

eigenlijk niet, sommigen spreek ik sporadisch. Het is mooi en 

leuk om te zien hoe zij hun leven na de basisschool vorm heb-

ben gegeven. 

Ik heb meerdere herinneringen aan de basisschooltijd. Zo 

was Juf Jopie in groep 1/2 destijds al spelenderwijs met haar 

groep leerlingen bezig. Tijdens de opleiding ‘Startblokken’ 

die ik later volgde, was zij wederom mijn lerares. Nog met net 

zoveel energie en passie als eerder gaf ze haar lessen. In de 

tijd dat ik de opleiding SPW4 deed, heb ik op de Gildeschool 

een ‘snuffelstage’ van ongeveer 20 weken gedaan bij Juf Ben-

nink in groep 3/4. In hetzelfde klaslokaal en met dezelfde juf 

die ik vroeger had. Ik mocht opnieuw (jeugdsentiment) het 

kerstdiner en de toneelstukken van de ‘feestelijke ouderavond’ 

meemaken, alleen nu van een andere kant. Ook heb ik een 

half jaar stage gelopen op het kinderdagverblijf dat destijds 

gevestigd was in twee lokalen van de Gildeschool. Zo zag ik de 

leraren en leraressen van toen ook nog over de gang lopen. Af 

en toe maakten we een praatje. Nu mijn kinderen op school 

zitten kom je weer situaties tegen die je laten herinneren aan 

de eigen basisschooltijd. Van de speelhoeken in groep 1 en 

2, met je verjaardag rondgaan langs alle klassen met begelei-

ding van een vriendje, handenarbeid in de ‘lage centrale hal’ 

tot een voorstelling voor je ouders, een spreekbeurt en last 

but not least… de schoolreisjes met de bus (niks veranderd, 

nog steeds alsof er geen kinderen in de bus zitten bij terug-

komst… geweldig!).’

REMCO CORNELISSEN

‘Ik ben Remco Cornelissen, geboren in 1982. Toen ik op de 

Gildeschool zat, woonde ik aan de Braambergseweg met mijn 

ouders en mijn zusje Marleen.

Na de Gildeschool ben ik naar het GSGD in Doetinchem ge-

gaan en heb daar mijn mavo-diploma gehaald. Vrij kort hierna 

ben ik gaan werken bij de Koninklijke Landmacht. In het leger 

heb ik nog een opleiding gedaan tot boomverzorger. Nu zit ik 

nog steeds in het leger en daarnaast heb ik m’n eigen bedrijf 

Castor boomverzorging.

Toen ik 19 was ben ik naar Doesburg verhuisd. Hier heb ik 13 

jaar lang op verschillende adressen gewoond. Nu woon ik 

sinds afgelopen mei weer in Voor-Drempt, maar ben ook nog 

wel heel veel in Doesburg omdat mijn vriendin daar woont.

In de periode van de klassenfoto speelde ik veel met Rudy van 

Emst en Bouke Baars, met de laatste heb ik nog steeds contact.’

MARK MEPSCHEN

‘Mijn naam is Mark Mepschen geboren op 12 juli 1982. Ik 

woonde in Voor-Drempt aan de Dreef 22. In groep 8 heb ik 

naast Ruben gezeten en speelden we vaak samen. Ook heb ik 

veel gespeeld met Ramon, die woonde vlak bij ons. In Voor-

Drempt ben ik tijdens de middelbare schoolperiode eenmaal 

verhuisd naar Kerkstraat 12. Na de middelbare school heb ik 

jarenlang als student gewoond in een studentenhuis in de 

binnenstad van Nijmegen, vlakbij het Kronenburgerpark. Na 

mijn afstuderen ben ik gaan samenwonen in Arnhem en sinds 

tweeëneenhalf jaar wonen wij in ons eigen huis in een nieuw-

bouwwijk van Elst. Ik woon dus samen en ben trotse vader 

van dochter Ilse, geboren op 10 april 2014. Na de havo en het 

atheneum op het Rietveld Lyceum ben ik in 2001 genees-

kunde gaan studeren aan de Universiteit in Nijmegen. In 2008 

heb ik mijn diploma behaald en ben ik gaan werken als arts. 

De geestelijke gezondheidszorg heeft sindsdien mijn interesse 

en ik heb in 2010 een opleidingsplek kunnen bemachtigen tot 

medisch specialist. Toevalligerwijs ben ik afgelopen maand na 

13 jaar eindelijk klaar. Ik ga in november aan de slag met mijn 

eerste baan als psychiater in Arnhem. 

Ik heb al heel wat jaren geen contact meer met vroegere 

klasgenoten. Ik ben benieuwd hoe het met iedereen is gegaan 

de afgelopen jaren. Aan het eind van groep 6 ben ik, door 

verhuizing van mijn ouders vanuit Koudekerke in de provincie 

Zeeland, in Voor-Drempt komen wonen. Ik heb dus maar twee 

jaar op de Gildeschool gezeten. Groep 7 en 8 kan ik mij goed 

herinneren, met name de leuke diverse dingen die we als klas 

deden naast het onderwijs. Meester Volkers en juffrouw Ma-

rianne kan ik mij herinneren als zeer betrokken en bevlogen 

leerkrachten. Naast de lessen kan ik mij goed het zwemmen in 

het Hessenbad in Hoog-Keppel herinneren. De kerstvoorstel-

ling op school was ook altijd erg leuk, waarbij ik de laatste keer 

als herder met ons eigen hondje heb meegedaan. Het vieren 

van carnaval was iets nieuws voor mij, ook dat viel goed in de 

smaak met het verkleden als tovenaar. Als hoogtepunt wil ik 

noemen het op kamp gaan met groep 7 en 8 naar Ameland. 

Een zeer toffe week met vele avonturen en een legendarische 

bonte avond, waar ik met ons groepje de quiz ‘Wie ben ik’ heb 

gepresenteerd.’

HENK HAMMINK

‘Tijdens de basisschooltijd woonde ik (32) aan de Dreef samen 

met mijn ouders, zus en twee broertjes. Na school ging ik vaak 

met klasgenoten buiten spelen, zoals hutten bouwen in het 

park, naar het trapveldje aan de Binnenweg of een balspel op 

een van de pleintjes. 

Na verschillende scholen ben ik uiteindelijk afgestudeerd als 

werktuigbouwkundig ingenieur op het vakgebied energie-

techniek. In 2008 ben ik verhuisd naar Apeldoorn voor mijn 

werk bij TNO en in 2014 richting het centrum van Delft. Dage-

lijks ben ik te vinden bij de onderzoekfaciliteiten in het nieuwe 

TNO Materiaal Energie en Constructie Laboratorium in Delft. 

Als onderzoeker houd ik mij bezig met onafhankelijk onder-

zoek, product en technologieontwikkeling op het gebied van 

HVAC (heating ventilation and airconditioning).

Met een glimlach op mijn gezicht kijk ik terug op een heerlijke 

jeugd.’  

BOUKE BAARS

‘Ik ben Bouke Baars, nu 33 jaar oud. Ik woonde aan de ‘grote 

weg’, de Rijksweg, bij het landbouwmechanisatiebedrijf LMB 

Drempt. Ik had destijds niet echt een beste vriend, maar 

speelde na school met meer dan de helft van mijn klas-

genootjes. Onder schooltijd speelde ik vooral met Jeffry en 

Stefan. 

Na de middelbare school (GSGD/Rietveld Lyceum in

De Hessencombinatie | december 2014 55



Expert Eliesen
Nieuwstad 45, Zutphen, (0575) 543202

Kerkstraat 2, Hengelo (Gld), (0575) 464261

Zutphen-Emmerikseweg 46, Baak, (0575) 551000

3 winkels in de regio

Ruim assortiment inbouw

Eigen Technische Dienst 
voor wit- en bruingoed

IT specialist (networking)

EXPERT ELIESEN 
NU OOK IN HENGELO!

Supermarkt aalderink
1200 m2 winkelplezier! 750 m2 parkeerruimte!

dorpSStraat  14-16  Steenderen

Vind ons op

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

info@renaultkleine.nl | www.autodoesburg.nl

56



Doetinchem) ben ik bij mijn vriendin en nu echtgenote, in 

de binnenstad van Doesburg gaan wonen. Na het aftonden 

van mijn HTS Civiele Techniek zijn we naar Deventer verhuisd, 

waar we nog steeds wonen. We hebben drie kindjes: Lynn, Sil 

en Jorn.

Ik werk bij een groot ingenieursbureau in Amersfoort als 

adviseur beheer en onderhoud civieltechnische kunstwerken 

(bruggen, sluizen, tunnels, etc.). Het meeste werk voer ik uit 

vanachter een bureau of vergadertafel, maar gelukkig mag ik 

voor onderzoek af en toe nog ‘buiten spelen’.

Van onze klas spreek ik alleen Remco nog wel eens, met wie 

ik in groep 8 en op de middelbare school veel ben omgegaan. 

We gaan doorgaans nog steeds iedere winter samen met nog 

een paar anderen op vakantie.

Over de meeste leerkrachten weet ik weinig te vertellen. 

Meester Volkers vond ik altijd een wijze en rechtvaardige 

man, met een gezonde dosis humor. Ik kan me ook nog een 

foto van hem in een hondenpak herinneren…

Ik ging altijd met plezier naar school en denk er dan ook 

met plezier aan terug. Ik kon met veel leerlingen van onze 

klas(sen) goed opschieten en ging er vaak spelen. Ik denk o.a. 

terug aan Airwolf, spelen in het houten huisje op de boerde-

rij bij Josja, met Lego bij Stefan of Jan-Pieter, buiten op het 

pleintje bij Corine en rondhangen in het Hulsmanplantsoen 

bij Mini.’

MINI LOOMAN

‘Mijn naam is Mini Looman.  Ik heb 24 jaar met veel plezier, 

samen met mijn ouders en mijn broer Wilco, op het Ds. Huls-

manplantsoen 4 in Voor-Drempt gewoond. Het werd tijd om 

op eigen benen te staan en daarom ben ik gaan samenwonen 

in Ulft.

Inmiddels wonen mijn vriend en ik in Gaanderen en hebben 

wij twee kinderen Linn (4) en Sam (1). Na mijn periode op de 

Gildeschool ben ik naar het Agron in Doetinchem gegaan en 

aansluitend heb ik mijn detailhandelsdiploma op het ROC 

gehaald. Na mijn studietijd ben ik aan de slag gegaan bij Half-

ords in Doetinchem waar ik tot op heden nog steeds werk.

Ik kijk met plezier terug naar mijn tijd op de Gildeschool. Bui-

ten spelen deed ik graag. Koppeltje duikelen op de rekstokken 

en rennen over het grote schoolplein. De jaarlijkse school-

musical vond ik geweldig, mooie jurken aan en liedjes zingen 

waren helemaal mijn ding. Ik kijk er met een warm gevoel op 

terug. Ik hoop dat mijn kinderen net zoveel plezier op hun 

basisschool beleven, als ik dat op de Gildeschool heb gehad.’

JO VAN DIJK

‘Ik ben Jo van Dijk en ik woon nu in Zutphen. Ik ben moeder 

van twee kinderen en vier stiefkinderen.

Ik heb een opleiding gevolgd voor telefoniste en administra-

tief medewerker maar doe hier niks meer mee. Ik ben lekker 

thuis bij mijn kinderen, die soms ook bij mijn ex-man wonen. 

Ik zie ze erg veel omdat we vlak bij elkaar wonen. Ik herinner 

me eerlijk gezegd niet veel van de Gildeschool. Wat ik wel 

weet is dat Jan-Pieter tot over zijn oren verliefd was op Nienke. 

Wat ik ook nog weet is dat er een meester was die krijtjes at. 

Maar hoe hij heette, weet ik niet meer (Meester Klein Klou-

wenberg, red.).’

DENNIS JANSEN

‘Hallo ik ben Dennis Jansen (1981). Ik woonde samen met mijn 

ouders en broertje Jeroen op de Dreef . In die periode was 

ik erg goed bevriend met Henk Hammink,  we waren bijna 

iedere avond op straat te vinden. Ik woon inmiddels al jaren in 

Toldijk, waar ik samenwoon met mijn vriendin en mijn hond.

Na de Gildeschool heb ik de mavo gedaan aan Het Rhedens te 

Doesburg. Vervolgens naar het Graafschap College te Doetin-

chem, opleiding automatiserings-elektronica. Na school ben 

ik bij mijn laatste stagebedrijf gaan werken voor 32 uur per 

week. Een van de grootste verkoopbedrijven in Nederland op 

het gebied van licht en geluid. Verder had ik toen al een klein 

bedrijfje in licht en geluidstechniek. Na een paar jaar ben ik 

als zelfstandige gaan werken. Toen de hoeveelheid werk terug 

liep, ben ik als onderhoudsmonteur in de horeca gaan werken. 

Maar inmiddels, om het cirkeltje rond te maken, werk ik weer 

bij mijn eerste werkgever, nu als buitendienstmonteur.’

  

JEFFRY LANGEWEG

‘Ik ben Jeffry Langeweg (33). Tijdens mijn schooljaren op de 

Gildeschool woonde ik aan de Roomstraat in Achter-Drempt. 

Daar heb ik tot mijn 22ste gewoond, totdat ik samen met mijn 

ouders naar Wehl verhuisd ben. Een tijdje later ben ik op me-

zelf gaan wonen in Wehl en daar woon ik nu samen met mijn 

vrouw en zoontje van 1 jaar.

Na de Gildeschool heb ik vier jaar op de Agron gezeten, 

voorheen de Lats. De school heet nu AOC-Oost. Ik heb daar 

de opleiding veehouderij gedaan. Daarna heb ik drie jaar een 

opleiding gedaan voor kraanmachinist, wat ook mijn huidige 

werk is. Ik werk al ruim 13 jaar bij dezelfde werkgever (Dus-

seldorp ISM) en zit veel in de omgeving Twente voor graaf-

werkzaamheden. Naast mijn werk als kraanmachinist ben ik 

ook al ruim 9 jaar actief als vrijwillige brandweerman bij de 

brandweerpost Wehl.

Mijn herinneringen aan de Gildeschool zijn altijd positief 

gebleven. Ik heb met veel plezier daar op school gezeten. Ik 

ben daar vanaf het begin dat ik daar op school kwam totdat 

ik de school weer verliet goed begeleid door de  warmtevolle 

leraren en leraressen. Daarvoor alle dank!’

JOHAN VOLKERS

‘Getrouwd met (juf ) Dinie, twee kinderen en twee kleinkin-

deren. Voordat ik samen met mijn vrouw Dinie in Drempt 

belandde, woonden we in Drenthe. Ik was in 1971 dienstplich-

tig militair, maar na een jaar vond ik dat er genoeg tijd verspild 

was en besloot ik te solliciteren. In die periode was de werkge-

legenheid geen probleem en al snel werd ik benoemd op De 

Bongerd in Hoog-Keppel, waar ik in februari 1972 begon als 

leerkracht van klas 3 en 4 (nu groep 5 en 6). Met heel veel ple-

zier heb ik op deze school tot 1989 gewerkt en daarna werd ik 

benoemd tot directeur van de Gildeschool in Drempt. Ook op 

deze school heb ik het enorm naar mijn zin gehad en dat heeft 

geduurd tot juli 2009, toen ik met een geweldig afscheidsfeest 

de Gildeschool vaarwel heb gezegd. Hoogtepunten in al die 

jaren waren er meer dan voldoende en vooral de contacten 

met de leerlingen, collega’s en ouders waren de oorzaak dat 

het zo fijn was om op deze school te werken. 

Vanaf het moment dat ik met de vut ging, kwam er geleidelijk 
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een geheel andere invulling van de tijd en dat heeft ertoe ge-

leid dat de agenda zodanig gevuld is, dat het soms lijkt of we 

nog werken. Toch is dit een tijd waarin we zelf kunnen kiezen 

waar we ons mee bezighouden en dat is wel een aanmerkelijk 

verschil. 

Om een indruk te geven: oppas van onze kleinkinderen (feest-

dagen), besturen van de dorpsraad, vrienden van Hyndenda-

el, basgitarist in een orkest, Kern met Pit (Heidemaatschappij), 

vrijwilliger van de Hessenrijders, surveillant bij het Rietveld 

(blijf ik nog een beetje bij het onderwijs betrokken). Kortom: 

er is weinig tijd om me te vervelen, omdat ik daarnaast ook 

nog een liefhebber ben van golfen, tuinieren, lezen, fietsen 

en wandelen met Dinie en last but not least redelijk vaak op 

vakantie ga in binnen- en buitenland.

Omdat we al die tijd in Drempt zijn blijven wonen (op drie 

verschillende adressen), kom ik nog regelmatig oud-ouders 

en oud-leerlingen tegen en het is altijd mooi als je hoort 

wat er na de Gildeschool in hun leven is gebeurd. Een aantal 

leerlingen spreek ik nog wel omdat ze in deze omgeving zijn 

gebleven, maar het grootste deel heeft Drempt verlaten en 

ik ben benieuwd wat er van hen is geworden. De groep van 

destijds was een gemêleerd gezelschap en in mijn herin-

nering was het een positief ingesteld stel leerlingen, waar je 

heel goed mee kon werken.’

MARIANNE DE GROOT

‘In welk jaar deze foto is genomen weet ik niet precies.  Het 

was in mijn beginjaren als juf. Als ik naar deze foto kijk komen 

er leuke herinneringen boven. Het was een fijne tijd. Naar 

mijn gevoel meer relaxed dan tegenwoordig.  Er waren toen 

minder kinderen met complexe problemen, de lat wat betreft 

prestaties lag minder hoog. Er was nog geen Parnassys of leer-

lingvolgsysteem en we waren in die tijd ook minder druk met 

administratieve taken. De groep op de foto was, net als de an-

dere groepen waar ik in Drempt mee heb mogen werken, een 

leuke groep. Ik ben erg benieuwd wat er van al deze mensen is 

geworden. Zelf vier ik dit schooljaar mijn 25-jarig jubileum als 

juf. Momenteel werk ik in Gaanderen op O.B.S. Wis en Wierig 

waar ik leerkracht van groep 3 en 4 ben. De afgelopen 25 jaar 

heb ik op vier verschillende scholen gewerkt en heb ik voor 

alle groepen gestaan. Ik ga nog steeds iedere dag met veel 

plezier naar school en leer zelf nog iedere dag bij.’

STEFAN BESSELINK

Geen informatie ontvangen.

MARLIES NAVES

Geen informatie ontvangen.

Gildeschool omstreeks 1999, thans afgebroken en vervangen door de Klimtoren
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‘Inwoners hebben veel goede ideeën maar weten niet altijd 

hoe ze die ideeën moeten uitvoeren.’ Burgemeester Henk 

Aalderink sprak deze woorden bij de benoeming van de tien 

ambtenaren die inwoners van Bronckhorst gaan helpen om 

initiatieven te ontwikkelen. Jan Ditzel en Helmig van der Kolk 

zijn twee van die ambtenaren en zijn sinds februari dit jaar 

in functie voor Bronckhorst-Zuid (de voormalige gemeente 

Hummelo en Keppel). Gebiedsambtenaren heten ze en ze 

noemen zich de ogen en oren van de gemeente Bronckhorst.

Ditzel en Van der Kolk hebben de eerste maanden veel tijd 

gestoken in het opbouwen van een netwerk. Praten met 

inwoners tijdens dorpsbijeenkomsten, met dorpsraden, 

verenigingen en allerlei organisaties. Het idee is dat de ge-

biedsambtenaren een vliegwiel in gang zetten. Alles begint 

met een idee; vervolgens wordt dat idee niet opgepakt door 

de gemeente, maar door de inbrengers zelf. De gebieds-

ambtenaren faciliteren en verbinden waar mogelijk. Ditzel 

en Van der Kolk beseffen dat dat proces tijd zal vragen. 

In de korte tijd dat ze bezig zijn, werden al enkele ideeën 

opgepakt. In Hoog-Keppel hebben ze een initiatief onder-

steund om een wildebloemenmengsel te zaaien op de 

voormalige gemeentewerf. Goed voor de instandhouding 

De oren en ogen

van de gemeente
Gebiedsambtenaren Jan Ditzel en 

Helmig van der Kolk helpen inwoners 

om ideeën uit te voeren.
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van de bijenstand. Een ander team – werkzaam in een gebied 

dat de voormalige gemeente Zelhem overlapt – was betrok-

ken bij het opzetten van een uitloop- en speelterrein voor 

honden. De uitwerking gebeurt door degene die het idee 

heeft geopperd en de gebiedsambtenaren kunnen helpen 

bij het vinden van een locatie of het zoeken van de publici-

teit. Maar ze krijgen bijvoorbeeld ook nog telefoontjes over 

lantaarnpalen met kapotte lampen en ander klein ongemak. 

Ze verwijzen dan naar de helpdesks waar dit soort storingen 

24 uur per dag digitaal gemeld kunnen worden. Toch zullen 

Van der Kolk en Ditzel dit indien nodig persoonlijk afhande-

len. Dat wordt op prijs gesteld merken ze. Ook worden ze nog 

weleens benaderd door mensen die op het gemeentehuis in 

Hengelo hun zin niet hebben gekregen en het bij de gebieds-

ambtenaar nog een keer proberen. Transparant zijn en een 

duidelijke communicatie, daar gaat het bij hen om. Dan is ook 

een moeilijke boodschap goed uit te leggen.

Ditzel en Van der Kolk beseffen dat het een leerproces is. ‘We 

moeten af van het idee dat de overheid burgers van de wieg 

tot het graf in de watten legt. Dingen kunnen ook anders, 

wij helpen de burgers te zoeken naar andere manieren. Dat 

vraagt tijd.’ Waar ze uitkomen, weten ze niet. Elk idee – klein 

en groot – is nieuw; een routine is er nog niet. Tot zover heb-

ben de twee er een goed gevoel bij. Ze merken de energie 

die vrijkomt, van de inwoners die een idee hebben en dat zelf 

kunnen uitvoeren. Als voorbeeld noemen ze zwembad Het 

Elderink in Hengelo, dat geprivatiseerd werd en nu wordt ge-

rund door vrijwilligers. ‘Als ik zie hoeveel energie daarbij vrij-

gekomen is, dat is enorm. Deze mensen krijgen geld bij elkaar 

om plannen uit te voeren en we merken ook dat bedrijven 

in Hengelo er goed op reageren. Ze voeren werkzaamheden 

uit voor alleen de materiaalkosten, dat was bij de gemeente 

natuurlijk nooit zo gegaan.’

Sinds februari 2014 telt de gemeente Bronckhorst, een van 

de grootste plattelandsgemeenten van Nederland, tien 

gebiedsambtenaren. Ze werken in vijf teams in vijf gebieden 

die overeenkomen met de vijf voormalige gemeenten die 

in 2005 opgingen in de gemeente Bronckhorst (Zelhem, 

Hengelo, Vorden, Steenderen en Hummelo en Keppel). 

De tien ambtenaren combineren hun functie met die van 

gebiedsambtenaar voor een halve dag in de week. Ditzel en 

Van der Kolk zijn er nu al achter dat een halve dag in de week 

niet voldoende is om dit werk goed te kunnen uitvoeren. 

‘Alle teams willen meer tijd, zij hebben dezelfde ervaring’, 

zegt Ditzel. Zijn hoofdfunctie is nog steeds beleidsambtenaar 

ruimtelijke ordening en plattelandsontwikkeling. Helmig 

van der Kolk was beheerder van de sporthal in Vorden en is 

nu coördinator van team Delta, een groep medewerkers van 

werkvoorziening Delta die binnenkort voor de gemeente 

Bronckhorst gaat werken.

Helmig van der Kolk (links) en Jan Ditzel

Helmig van der Kolk is telefonisch bereikbaar via 

(0575) 750382 / 06-23503161 of per e-mail via: 

h.vanderkolk@bronckhorst.nl.

Jan Ditzel is telefonisch bereikbaar via

(0575) 750370 / 06-12691076 of per e-mail via: 

j.ditzel@bronckhorst.nl. 

Beiden twitteren ook. U kunt ze volgen en voeden

via @Helmigenjan. 

Voor meer informatie zie:

www.bronckhorst.nl/gebiedsambtenaren.

Tekst: Frank Bolder

Foto: Anneke Leibrand
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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 dorpe-

lingen hoe zij hier terechtkwamen en 

hoe het plattelandsleven bevalt. 
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Tekst: Henk ten Zijthoff

Foto: Rinus G.M. Rabeling

Samira Al Lami  
Nieuwe dorpelingen

Stel je voor. Je wordt in Bagdad geboren. Je volgt een prima 

opleiding en studeert Science aan de universiteit van Bagdad: 

richting wis- en natuurkunde. Vervolgens werk je dertig jaar 

als data-analiste in de ICT voor de Irakese posterijen. Met als 

specialisatie: de factureringssystemen voor telefonie en telex 

voor Bagdad en andere grote steden in Irak. Een mooie baan 

met veel contacten, ook in het buitenland. Je volgt ICT-oplei-

dingen in Engeland, in de VS en Duitsland. En dan verandert er 

iets in je land. Er komen krachten aan de macht die ingrijpen 

in het leven van iedereen in Irak. Eerst is er de vreselijke oorlog 

met Iran, dan de oorlog om Koeweit. Daarna vinden er in het 

dictatoriale systeem verschrikkelijke dingen plaats in de kring 

van je familie en bekenden: een aantal van hen blijken te zijn 

vermoord. Dan verdwijnt je echtgenoot zonder opgaaf van 

redenen in de gevangenis. Dat duurt een maand en als hij 

tenslotte vrijkomt, trek je de conclusie: we moeten hier weg 

zien te komen. Je hebt een vriendin die in Kopenhagen woont, 

dus trek je die kant op en belandt onderweg in Nederland. 

Na het inburgeringsexamen verwerft Samira het Nederlands 

staatsburgerschap. Dit is zeer kort samengevat het verhaal van 

Samira.  

En hoe kwamen jullie vervolgens in Hummelo terecht? 

‘Mijn echtgenoot en ik zaten in diverse AZC’s in Nederland. 

Mijn echtgenoot werd zeer ernstig ziek. Een langer verblijf in 

een AZC was voor mijn man niet goed. In een AZC zit je met 

heel veel mensen uit zeer verschillende culturen op elkaar 

gepakt en dat geeft soms grote spanningen. We slaagden erin 

om aan De Veldhof in Hummelo een huis te krijgen en toen 

kwam er eindelijk wat rust in hart en hoofd.‘  

Hoe ging het verder in Hummelo?

Samira: ‘De cultuur hier is heel anders dan in Irak. Maar eerst 

wil ik zeggen dat wij hier op een heel positieve en mense-

lijke manier werden opgevangen. De toenmalige gemeente 

Hummelo en Keppel spande zich in om de papierwinkel mee 

op orde te helpen en er waren mensen in Hummelo en Kep-

pel die heel veel voor ons hebben gedaan. Ik noem daarbij 

families als Beelaerts, Eizenga, Van Ittersum en Oudolf. Dat was 

werkelijk heel mooi en deze mensen betekenen nog steeds 

heel veel voor ons. Meneer en mevrouw Beelaerts zijn helaas 

overleden, maar ik denk nog steeds met respect aan hen!’ 

We komen te spreken over die cultuurverschillen. Samira krijgt 

pretoogjes als ze vertelt. ‘In Irak is het gebruik om met Nieuw-

jaar de maaltijd met elkaar te delen. In Hummelo ging ik dus 

met Nieuwjaar de buurt in met Iraakse gerechten. Onze buurt 

vond dat leuk. En wij kregen er oliebollen voor terug!’ 

Over rituelen gesproken: er is bijvoorbeeld een groot verschil 

bij rouw.  ‘In Irak is het normaal om je emotie te uiten. Er 

wordt echt heel veel gehuild bij het verlies van een dierbare. 

Dat is hier heel anders. Nog een verschil: als je een sjiitische 

achtergrond hebt dan is een begrafenis niet op een kerkhof in 

de buurt zoals hier. Een begrafenis is altijd op de enorme be-

graafplaats bij de heilige plaats Najaf. Dat gebeurt in principe 

op dezelfde dag van het overlijden. Je familie en bekenden 

komen uit het hele land naar Najaf en na de begrafenis komt 

het gezelschap bij elkaar in de woonplaats van de naaste 

familie. Daar wordt zeven dagen lang gerouwd: de mannen 

zitten overdag in de moskee en de vrouwen in huis. De vrou-

wen koken ook voor de mannen die in de moskee eten: drie 

keer per dag. Gemiddeld gaat het daarbij om zo’n zeventig 

mensen. Reken voor de maaltijden op ongeveer een schaap 

per dag! Precies veertig dagen plus een jaar na het overlijden 

komt de familie opnieuw zeven dagen bij elkaar. Samen gaan 

ze dan naar Najaf en eten met elkaar.

Bruiloften gaan ook anders dan in Hummelo. Zeker als je ze 

vergelijkt met de traditie van de zuidelijke streken van Irak. 

Daar komen de aanstaande bruid en haar naaste vriendin-

nen drie dagen voor de huwelijksplechtigheid bijeen. Elke 

dag gaan ze samen naar de hamam. Huid en haar worden 

behandeld met henna. Na deze drie dagen komen familie 

en bekenden bijeen om feest te vieren. Mannen en vrouwen 

gescheiden van elkaar. Je trouwt voor de burgerlijke stand bij 

de rechter en als gelovige trouw je niet in de moskee, maar 

thuis. De bruid heeft zeven jurken in zeven verschillende 

kleuren. Elk half uur trekt zij een andere bruidsjurk aan: zeven 

dagen lang. De imam komt bij het bruidspaar langs en vraagt 

precies twaalf keer of je elkaar tot man en vrouw neemt. Je 

houdt je mond stijf dicht en pas na die twaalfde keer zeg je 

ja! Dit ritueel van het twaalf keer vragen heeft een religieuze 

achtergrond: de familie van de profeet Mohammed bestond 

uit twaalf personen. Bij soennieten stelt de imam niet twaalf 

keer maar drie keer deze vraag.’ En daarna? ‘Dan rijdt het 

bruidspaar in een met bloemen versierde auto een rondje om 

de moskee!’  

Familiebanden! Die zijn voor Iraki’s echt heel belangrijk. 

Samira heeft vrijwel dagelijks contact met haar familie in Irak 

en met haar kinderen in Europa. Zij maakt zich grote zorgen 

over al het verschrikkelijks dat zich op dit moment nog steeds 

in Irak en de andere staten in het Midden Oosten  afspeelt. Sa-

mira merkt aan de keukentafel in onze prachtige Achterhoek 

in alle eerlijkheid op: ‘ik probeer om er niet op alle momenten 

van de dag aan te denken, maar dat valt mij niet mee’.     

In 2003 kwam Samira Al Lami (65) met haar echtgenoot Sabeh Al Lami (82)  in Hummelo 

wonen. Hoe kwam een Irakese uit Bagdad in Hummelo terecht? Aan haar keukentafel gaan 

we daarover met Samira in gesprek. 
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Het Arsenaal 1309, de veelzijdige 

huiskamer van Doesburg

Af en toe zijn Mano Dijkman en Ton van Stiphout nog 

even beduusd van de succesrijke start van het project 

waar ze samen de schouders onder hebben gezet. Het 

Arsenaal weer toegankelijk maken voor Doesburgers, dat 

was het uitgangspunt. Eigenaar Arthur Balduk geloofde in 

hun idealen en investeerde er in. 

“We wisten dat we dit niet met z’n tweeën konden doen, 

vanaf het begin heeft bij ons vooropgestaan dat we dit 

samen met anderen doen. Het nieuwe ondernemen is 

sámen ondernemen. Je versterkt elkaar,  van één plus één 

maak je drie,” vertelt Mano, aan tafel in het grand café 

dat op de begane grond in korte tijd een publiekstrekker 

is geworden. “Het gebeurt al dat mensen hier wachten 

tot er een plaatsje vrij komt”, zegt hij met verbazing in 

zijn ogen.

Laagdrempelig

Het illustreert het streven van de initiatiefnemers om 

laagdrempelig te zijn. “Dit moet de huiskamer van 

Doesburg zijn, iedereen moet zich hier welkom voelen en 

in dit gebouw van alles ontdekken en ervaren.” Het is dan 

niet nodig eerst uit te zoeken wat de openingstijden zijn. 

Je kunt er gewoon 365 dagen per jaar van 8 tot 24 uur 

terecht. Ook fysiek is de drempel laag, dankzij de lift die 

iedereen van kelder tot zolder kan brengen.

Lokaal, duurzaam en de meerwaarde van samenwerking; 

dat zijn de drie pijlers die de nieuwe toekomst van 

het Arsenaal in Doesburg dragen. Dat gebeurt zo veel 

mogelijk met lokale producten. Straks ook van eigen 

grond, met de groentetuin, fruitbomen, kippen en de 

twee wolharige Mangalitza varkens ‘Stip en Dijk’. Deze 

zijn inmiddels al dankbare verwerkers van het snijafval 

uit de keuken en de derving uit de bio-winkel!

Brouwerij

Hoewel er nog volop wordt geklust bruist het in alle 

zes lagen van het Arsenaal van ondernemingslust. Alle 

ruimten in het immense gebouw zijn verhuurd en hebben 

gebruikers. In de kelder van het Arsenaal, dat de naam 

dankt aan de functie die het van 1733 tot 1930 heeft 

gehad, heeft de biologische bierbrouwerij Wittenburg 

In korte tijd is het Arsenaal 1309 een niet meer weg te denken stukje Doesburg geworden. 
Het historische pand was altijd al een van de meest markante gebouwen van de stad. Vanaf de 
vliegende start in september brengen ondernemers en bezoekers weer leven op de plek, waar 
meer dan 600 jaar geleden nonnen onderdak vonden in het Grote Convent Mariëngrave.

Het Arsenaal 1309

Kloosterstraat 15

6981 CC Doesburg

T: 0313 475863

E: info@hetarsenaal1309.nl

I: www.hetarsenaal1309.nl / www.facebook.com/

hetarsenaaldoesburg

een ideale plek gevonden voor de brouwketels van het 

Jonkheer-bier. Buurman is Van Ditmars wijnkoperij. Op de 

begane grond zit in de voormalige kapel de biologische 

winkel, de Sociëteit en het grand café. 

Het immense gebouw biedt onderdak aan bijzondere 

winkels zoals de klankschalen van Aruna en spelatelier 

Earth Games, ateliers voor schilderen, beeldhouwen en 

fotografi e, de dansstudio en yoga-zaal. De theaterzaal, 
waar het fi lmhuis thuis is, kan ook worden gebruikt voor 
een lezing of bijvoorbeeld een try-out van een cabaretier. 

De stadsherberg op een van de tussenverdieping krijgt 

zeven overnachtingsmogelijkheden. Het biedt aan 

passanten, zakenmensen of bijvoorbeeld fi etsers die de 
Hanzeroute afl eggen de mogelijkheid te overnachten. 

Eerlijk en lokaal

Bij onderhoud en andere werkzaamheden helpen 

medewerkers van zorginstelling De Goede Dag. De 

houtgestookte cv, die zorgt dat het Arsenaal CO2-

neutraal wordt verwarmd, is een voorbeeld van de 

keuze voor duurzaamheid. “In de keuken worden vooral 

producten gebruikte die uit de directe omgeving komen. 

In de Dutch Cuisine vormt groente de basis. Biologisch, 

eerlijk en lokaal”, zegt Dijkman. “De kaart houden we ook 

qua prijs laagdrempelig.”

Met die multifunctionele mix van bedrijven en 

mogelijkheden in het monumentale historische gebouw 

willen de initiatiefnemers Doesburg op de kaart zetten. 

“Idealistisch? Dat is ook de bedoeling. Dit gebouw vraagt 

erom, het is als een magneet, een rijksmonument in het 

kwadraat.”

advertorial
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Dagelijks reist hij met de bus richting de HAN. Als derdejaars 

is hij al over de helft. In 2016 rondt hij zijn studie Elektrotech-

niek af. De studie was een logisch gevolg van wat Peter aan 

het einde van zijn basisschooltijd al wist. Toen al wilde hij 

technisch bezig zijn; praktische, concrete dingen doen. Acht 

jaar lang had hij op de Gildeschool gezeten, de basisschool die 

inmiddels is opgegaan in de Klimtoren. Peter maakte de in zijn 

ogen meest logische schoolkeuze die hij kon nemen. Het werd 

het Metzo College, de school die bekendstaat om de aandacht 

voor praktijk en techniek. 

Het werden vier leuke en relatief makkelijke jaren. Peter kon 

zijn talenten ten volle benutten en rondde de theoretische 

leerweg soepel af. Ging het te gemakkelijk? ‘Het was niet per 

se té makkelijk, maar het leek me wel een goed idee om er 

na die vier jaar nog twee jaar havo aan vast te plakken.’ Peter 

Peter Hammink (21)
3e jaars student hbo-opleiding

Elektrotechniek, Hogeschool van

Arnhem en Nijmegen. Woont bij zijn

ouders Piet en Rieki in Voor-Drempt. 

Heeft een jongere broer Thijs (18).

Tekst: Thom Egberts

Foto’s: Wim van Hof

Als voltijdstudent Elektrotechniek aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is Peter 

Hammink druk genoeg; een afspraak in Drempt zat er niet in. Dus spraken we elkaar telefonisch. 

Een portret van de 21-jarige Peter.

De geloofsbeleving 

van Peter Hammink
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Particuliere verkoop Elke zaterdag open van 8.00 - 12.00 uur
Voor elke diergroep b.v. honden, katten, hamsters, cavia’s, kippen, konijnen etc.  Ook klein verpakking van 1-5 kg.’
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Garvo bv  Drempt  telefoon +31 (0)313 47 23 21  e-mail garvo@garvo.nl  website www.garvo.nl

vernieuwde website www.garvo.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

	  
fam. Wunderink

Zutphen-Emmerikseweg 37

7227 DG Toldijk

Tel. 0575-451205

www.denbremer.nl

geopend van donderdag tot en met 

maandag vanaf 11.00 uur en verder 

op afspraak voor groepen

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

Openingstijden:   do: 09.00 - 20.00

di:  09.00 - 18.00  vrij: 09.00 - 20.00

wo: 09.00 - 18.00  za: 09.00 - 15.00
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verlengde zo zijn middelbare schooltijd met twee jaar. Wel bij 

een andere school: hij vertrok naar het St. Ludgercollege. Dat 

was de gebruikelijke weg, aangezien het Ludger en het Metzo 

onder hetzelfde bestuur vallen en de overgang zo versoepeld 

werd. 

Het feit dat het Ludger – in elk geval in naam – katholiek is, 

speelde in Peters overwegingen nauwelijks een rol. Peter 

is zelf katholiek maar hij koos voor het Ludger vanwege de 

soepele overgang vanuit het Metzo. De katholieke identiteit 

van het Ludger was voor Peter mooi meegenomen, al is deze 

tegenwoordig nauwelijks meer zichtbaar. Bij het vak Levens-

beschouwing krijgen leerlingen een inkijk in diverse religies 

en overtuigingen; het christendom is daar slechts een on-

derdeel van. Peter vindt dat prima; geloven doe je weliswaar 

samen – in een kerk of bij andere bijeenkomsten – het is niet 

de taak van een school om een bepaald geloof te verspreiden, 

wél om leerlingen kennis te laten maken met diverse religies, 

voegt Peter met nadruk toe.

Al vanaf vroege leeftijd was Peter verbonden aan de katho-

lieke kerk van Achter-Drempt. Van kleins af aan ging hij mee 

met zijn opa en oma, soms met zijn ouders. En waar kinderen 

rond de middelbare schooltijd nogal eens afhaken, bleef Peter 

gaan. ‘Ik heb het vormsel gedaan maar dat is mij nooit van bo-

venaf opgelegd. Ik vond het geloof zelf heel interessant, putte 

er kracht en inspiratie uit. In de kerk ervaar ik de liefde van 

God, die geeft mij rust en kracht. Bij mij kwam deze interesse 

uit mezelf – en dat is nog steeds zo.’

Tegenwoordig gaat Peter dan ook regelmatig alleen naar 

de kerk. Hij gaat nu, denkt hij, zelfs vaker dan vroeger. Is het 

anders, alleen naar de kerk gaan? ‘Het is niet echt anders; wel 

was het een stap die ik moest zetten’, geeft Peter toe. ‘Maar zo 

raar is het natuurlijk niet en snel is het ook weer normaal. Ik wil 

dit immers graag zelf, dan doet het er verder niet toe.’ Hij zit er 

niet elke week, maar probeert zo vaak mogelijk te gaan. ‘Ik wil 

ook wel eens uitslapen op zondag, zoals iedereen.’ Als student 

maakt hij immers lange dagen.

In Nederland lopen de kerken leeg. Het is een algemene 

tendens waaraan ook de Willibrorduskerk niet ontkomt. De 

kerk staat vanwege die reden nu zelfs te koop. Een concreet 

bod is nog niet uitgebracht; tot die tijd zijn er twee weekend-

vieringen per maand in plaats van de gebruikelijke vier. ‘De 

bezoekersaantallen zijn zeer geleidelijk teruggelopen’, aldus 

Peter. ‘Ik heb bijna nooit meegemaakt dat de kerk tot aan de 

nok toe gevuld was; tijdens kerst of Pasen natuurlijk wel. Toen 

ik nog een klein kind was kwamen er meer mensen, dat is 

waar, maar van een plotseling leeglopen is zeker geen sprake.’

Het maakt Peters geloof er niet zwakker op. De vorige pastoor 

vroeg hem zelfs eens of hij open stond voor het priester-

schap. ‘Voorlopig is dat niet aan de orde. Ik heb nu niet het 

idee dat ik priester wil worden. Ieder mens heeft zijn eigen 

roeping, wat die ook moge zijn. Ik heb het idee dat God met 

mij andere wegen op wil.’ Wel is Peter regelmatig misdienaar. 

Bij de eucharistievieringen in het weekend en bij uitvaarten 

assisteert hij de priester met bijvoorbeeld het klaarmaken van 

de altaartafel. Op die manier probeert Peter een toegevoegde 

waarde te zijn voor de geloofsgemeenschap.

Peter praat net zo graag over andere dingen. In zijn vrienden-

groep is de meerderheid van zijn vrienden niet gelovig. Som-

migen ook wel, ‘niet eens per se katholiek.’ Soms komt het 

onderwerp wel ter sprake. ‘Hun mening is vaak anders dan 

de mijne en dat is goed. Daarmee is de kous dan vaak af, we 

hebben nauwelijks verhitte discussies over het geloof. Soms 

kleine meningsverschillen, maar meer ook niet.’

Het geloof moet, zo vindt Peter, geen inzet worden van een 

publieke discussie. Om een interview zat hij, aanvankelijk, 

niet direct te springen. Religie wordt door diverse groepe-

ringen nogal eens misbruikt om mensen gedwongen te be-

keren, met oorlogen en ruzie tot gevolg. Dat doet hem pijn. 

Een inkijk in zijn geloofsovertuiging kan echter weinig kwaad, 

moet Peter na ons gesprek ook zelf wel toegeven.

De Hessencombinatie | december 2014 67



Bij weer of geen weer, of het moet wel heel extreem weer 

zijn, wordt er ieder weekend gevoetbald op sportpark ’t 

Doornslag. Op zaterdag door de jeugd en op zondag door de 

senioren, de damesteams en de veteranen. Nu het herfst is, 

levert dat binnen zichtbaar meer vuil op. Want ook al kloppen 

de voetballers buiten hun schoenen af op de daarvoor 

bestemde borstels, er blijft altijd vuil onder zitten dat binnen 

terechtkomt en schoongemaakt moet worden. En hoewel 

het niet is toegestaan ’t Hessenhuus met voetbalschoenen te 

betreden, met alle in- en uitloop van bezoekers, is ook daar 

een wekelijkse grondige schoonmaakbeurt zeker geen luxe. 

Gelukkig kan HC’03 al jaren rekenen op een trouwe groep

vrijwilligers die elke maandagmorgen zowel de kleedkamer-

accommodatie als ’t Hessenhuus schoonmaken. En dat gaat 

absoluut niet met de Franse slag. In ’t Hessenhuus zorgen 

Hans Teerink en Wim Smeitink voor de schoonmaak. Eerst 

vegen en zuigen ze de centrale ruimte en daarna wordt de 

vloer met de schrobmachine gereinigd. Het resultaat mag er 

zijn. Aan de overkant worden het plafond, de muren, vloer, 

bankjes, deuren, douches en uiteraard de wc van iedere 

kleedkamer grondig gereinigd. Grotendeels handmatig. ‘In 

de loop van de tijd heeft iedereen wel een beetje een vaste 

taak en hoeft het werk niet meer verdeeld te worden’, vertelt 

vrijwilliger Henk Tankink.

Jan Bremer, Jan Koenders, Gerrit Lobeek, Geert Menting, 

Theo Pelgrom en Guus van Zadelhoff zorgen ervoor dat 

de kleedkameraccommodatie er aan het eind van de 

maandagochtend weer spic en span uitziet. Zelf zorgt Tankink 

voor het legen van de prullenbakken, het vegen en bladblazen 

van het terrein rondom de kleedkameraccommodatie en 

springt hij bij waar nodig is. Daarnaast zorgt hij ervoor 

dat rond 09.30 uur de koffie klaarstaat. En dat is misschien 

nog wel het gezelligste deel van de ochtend. Het moment 

waarop de heren, allen vutter of gepensioneerd, samen het 

weekend doornemen en wat ouwehoeren om vervolgens 

weer aan het werk te gaan. Ze hebben zichtbaar plezier in het 

schoonmaakwerk en houden ervan hun vrije tijd nuttig te 

besteden. Of zoals Guus van Zadelhoff het zegt: ‘I-j mot toch 

wat te doen hebben.’

‘I-j mot toch wat te doen hebben’

De onmisbare

vrijwilligers van HC’03

Tekst: Ceciel Bremer

Foto’s: Seebe Janssens en Ceciel Bremer

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 enkele uitgaven maakt u nader kennis met een aantal van 

hen.
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www.tuincentrumbloemendaal.com

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

Tuincentrum
• kamerplanten
• snijbloemen 

• gelegenheidsbloemwerk 

• potterie 

• diervoeders

Hoveniers
•  aanleg en  

onderhoud
• winterbeurten 

•  tuinonderhoud  
op contractbasis

Kwekerij
•  coniferen
• bomen 

•  laurier
• kerstbomen

Bloemisterij
•  violen
• zomerbloeiers 

• vaste planten
• bolchrysanten
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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. 

Feestfabriek Alles Komt Goed BV heeft een eigen vuurwerklijn. 

Eindelijk! Ik zal u beloven dat ‘Rikie’s Kruidtuintje’, zo heet het, 

fatsoenlijk knapt! Na het op de markt brengen van damestas-

sen van gerecyclede festivalzeilen, Nozemijs (check het bij 

ijsboer Ronald Pelgrom), en literfl essen Nozem Oil zijn we dit 

jaar op de markt gekomen met een kinderboek: ‘Tante Rikie’s 

Onmundig Mooie Verhalenboek in het Achterhoeks’. 

Op de Getinte Cross, zwart kan echt niet meer, net als neger-

zoenen, blanke vla, jodenkoeken en arabier, is er ook weer 

veel veranderd dit jaar; twee nieuwe podia, the Roadhouse en 

the Boogaloo, vier buurtkroegen op de camping, een Gaycafé, 

een metalcafé en een Harder!-café, nieuwe crossklassen zoals 

de Roze Cross en een nieuwe Universitent. Blijven veranderen; 

verandering van spijs doet eten!

Van een boek op de markt brengen hadden we echt geen zak 

verstand. We besloten wat uitgevers te benaderen met een in-

teressant voorstel. Wij schrijven het boek, jullie brengen het uit 

en mogen de winst in de zak steken en elke basisschool in de 

Achterhoek krijgt een 

gratis exemplaar, als 

eerste startsein voor 

de oproep om een 

uurtje Achterhoeks per 

maand op elke school 

te gaan geven. Een 

uitgever uit Alkmaar 

die wel interesse had, 

legde ons uit dat 

boeken een moeilijke en dalende branche is, aan kinderboe-

ken al helemaal niets te verdienen valt en kinderboeken in 

het Achterhoeks een hopeloze zaak is. De uitgever wilde hier 

geen cent in stoppen. Ik had een déjà vu. Gesprekken van de 

band met platenmaatschappijen verliepen precies hetzelfde 

en onze conclusie ook: dan doen we het toch zelf! Dus hoe 

kanslozer de uitgevers het vonden, des te enthousiaster 

werden we over het idee. Uitgevers, fuck you! De eerlijkheid 

gebiedt te zeggen dat het wat meer werk was dan ingeschat. 

Avondenlang waren we tot diep in de nacht bezig en er kwam 

ook nog een heftige en complexe taalstrijd boven water over 

de te hanteren spelling (een Boerenoorlog 2.0, hahaha), maar 

het eindresultaat mag er zijn: ‘Tante Rikie’s Onmundig Mooie 

Verhalenboek in het Achterhoeks’ is een feit!

van Gijs
Kinderboek

De reden dat we het boek in het Achterhoeks hebben uitge-

bracht, is dat we willen voorkomen dat ons dialect verdwijnt. 

Het wordt al meer dan duizend jaar gesproken (het ABN pas 

iets meer dan een eeuw!) en het zou in twee generaties volle-

dig kunnen uitsterven als ouders hun kinderen geen Achter-

hoeks meer leren. Dus hierbij ook nog eens de oproep: dames 

en heren, voed uw kinderen tweetalig op, leer ze Achterhoeks 

en goed Nederlands. Kunt u het zelf al niet (goed) meer, 

vraag dan opa’s, oma’s, ooms, tantes, buren of vriendjes om 

uw kinderen Achterhoeks te leren. Het is meer dan een taal. 

Het is onze identiteit. Het bindt ons, het maakt ons trots op 

onze afkomst. En hoe moeten uw kinderen met hun vrienden 

samen gaan sprekken als ze zestien zijn. In het ABN? Laat me 

toch niet lachen. Onze taal mag nooit verloren gaan! Dus we 

houden het samen gewoon in stand. Vanaf nu, simpel. Je leert 

het kinderen in een paar weken. Echt! Ons boek is een eerste 

bijdrage om deze discussie aan te slingeren. Heb het er maar 

eens over in de kantine of nog beter; meld je aan op de plaat-

selijke basisschool als 

voorlees(groot)ouder. 

Lees een verhaaltje 

voor of vertel een 

mooi verhaal, in het 

Achterhoeks. Of, nog 

beter, verzin een mooi 

sprekverhaal!

Toen de eerste druk 

binnen twee dagen uit-

verkocht was, hebben we de uitgever uit Alkmaar opgebeld. 

Die knasterd viel bijna van zijn stoel. Die had nooit gedacht 

dat het boek er zou komen, laat staan een succes zou worden. 

De opbrengst van het boek gaat nu niet naar Alkmaar, maar 

naar een Achterhoeks goed doel: De IDeefabriek. Iedereen 

die een goed idee heeft voor cultuur in de Achterhoek kan 

zich wenden tot deze klasseclub voor advies en geld. Hulde! 

Wil het dorpshuis in Hummelo bijvoorbeeld theater gaan 

programmeren in De Ruimte? Hup, met dat idee naar de 

IDeefabriek! Dus mensen, koop dat boek! Samen kunnen we 

de Achterhoek een beetje mooier maken.

Ik wens u fi jne feestdagen en dat u maar knallend het nieuwe 

jaar in mag gaan! Een jaar waarin verandering van spijs doet 

eten.

Foto: Wim van Hof
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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

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 

• installatie

• bouwkundig

• tegelwerk

• kitwerk

• plafonds

• stucwerk

Biermanshof  3 • 6996 AN Drempt

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

t e g e l w e r k  &  b a d k a m e r b o u w
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Professor Maarten van Rossem zou het lastig krijgen aan 

de Dreef in Drempt. De soms knorrige Amerikadeskundige 

merkte ooit op dat hij op een avond over een parkeerplaats 

liep en daar een zacht geluid hoorde bij een geparkeerde Fiat. 

Toen hij nog eens goed luisterde, kwam hij tot de conclusie 

dat het geluid werd veroorzaakt door een proces waarbij lucht 

zich verbindt met metaal: kortom roestgeluid dat bij Italiaanse 

auto’s hoorbaar zou zijn…

‘Ach,’ zegt Bennie, ’dat is wat fl auw. Het klopt dat er in Italië 

ooit bij Alfa en Fiat voor enkele  modellen gerecycled Russisch 

staal is gebruikt. Dat staal bleek niet goed genoeg te zijn. Van 

Rossem had ook kunnen zeggen dat Fiat de eerste was die 

bijvoorbeeld de Croma leverde met een verzinkte carrosserie.’

De liefde voor Italiaanse auto’s en het land zelf is bij het 

echtpaar Hendriksen ontstaan in de tijd dat ook bij hen de 

mobiliteit belangrijk werd. Thea had een auto nodig en dat 

Bennie (61) en Thea (62) Hendriksen uit Voor-Drempt vielen in een ver verleden voor de Italianen. 

En dan specifi ek op de modellen en de techniek van de Fabrica Italiano Automobilica Torino, 

beter bekend als Fiat.  Hun trots is de prachtige blauwe Fiat X1/9 Five Speed bouwjaar 1982, 

vandaar de passie voor dit merk. En blijft die beperkt tot deze ene Fiat? 

werd een occasion: eerst een Citroën 2CV en later een nieuwe  

Fiat 126 Bambino. In die tijd had zij Bennie ontmoet en Bennie 

bleek een hele handige monteur te zijn. Hij had voor dit vak 

gekozen omdat hij als kind al verknocht was aan auto’s. Thuis 

was er geen auto beschikbaar dus moest er wat gebeuren om 

deze passie te beleven. Bennie werkt nu als technisch com-

mercieel medewerker bij Kramp maar deed in zijn jonge jaren 

de technische opleiding tot monteur. 

Bennie en Thea Hendriksen uit Voor-Drempt:

In een ver verleden gevallen 

voor de Italianen…

Tekst: Henk ten Zijthoff 

Foto’s: Wim van Hof

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

uit liefhebberij en passie een bepaald merk of model auto 

rijden. Ieder heeft een eigen motief voor zijn of haar keus. 

De traditie van een merk, de vormgeving, de snelheid of 

in sommige gevallen de functionaliteit in combinatie met 

nostalgie. Laat u verrassen door de boeiende verhalen.
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Hij werkte in die tijd bij Lodo in Voor-Drempt. Techniek was 

voor hem dus gesneden koek. De Citroën en later de Fiat 126 

van Thea waren dankbare objecten en zo werd het wel wat 

met deze twee. Alhoewel, de familie van Thea schrok enorm 

toen Bennie de 2CV een keer onderhanden moest nemen.

Motorkap en de spatborden eraf: er bleef van die 2CV bijna 

niks meer over. Het leek wel een geplukte krielkip en er

kwamen twijfels of Bennie de boel wel weer zou kunnen 

terugbrengen in de oorspronkelijke staat.    

We nemen even de lijst door van automerken waarmee het 

gezin Hendriksen zich zoal heeft verplaatst. Verrassend daarbij 

is het aandeel van Opel. Maar er staat nu geen Opel meer op 

stal bij de familie Hendriksen. Voor woon-werkverkeer is er een 

Seat, voor de vakanties (bij voorkeur naar Italië) is een Fiat

Ducato beschikbaar en er staat nog een gestripte Fiat 128 die 

moet worden opgeknapt.  

Maar de Fiat X1/9 Five Speed is toch echt het summum in de 

renstal. Het is niet hun eerste X1/9: ze hadden er eerder ook 

eentje. Die had Bennie via via op de kop getikt in Californië in 

de VS. Een puntgaaf exemplaar. Maar hij moest deze auto om 

gezondheidsredenen weer van de hand doen. Uiteraard kwam 

de spijt na de verkoop dus ging Bennie weer op zoek naar een 

X1/9. En dat is gelukt. Deze auto was al gerestaureerd maar 

toch bleek  het motorblok niet helemaal in orde. Bennie kon 

zelf dat probleem met de motor oplossen. ‘Dat houdt deze 

liefhebberij betaalbaar: als je alles moet laten doen, dan wordt 

het veel te duur om er nog lol aan te beleven.’

Hoe is het ritueel eigenlijk als er gereden wordt met de X1/9? 

Bennie lacht breed: ‘Het moet een mooie droge, zonnige dag 

zijn. Ik was de auto altijd voor we gaan rijden. Dan stappen 

we in en maken een mooie rit. Bijvoorbeeld door de Betuwe. 

We drinken dan onderweg een kop koffie en dan kijken we 

naar de mensen die om de auto heenlopen  en de prachtige 

vormen weten te waarderen. Als we dan ‘s avonds thuiskomen 

zet ik de X1/9 helemaal droog gereden  terug in de garage. 

Zo’n oldtimer nat wegzetten is niet goed.’

Wat maakt deze auto bijzonder?  Bennie geeft aan dat hun 

X1/9 behoort tot het eerste type uit deze serie dat gebouwd is 

door Bertone. En Bertone is de specialist in cabrio’s , niet alleen 

van Fiat-modellen, maar ook van andere merken.  

We filosoferen in de late avond nog even door. Wat als de 

jackpot valt aan de Dreef? Blijft het dan bij de Italianen? Ben-

nie blijft in deze oefening de nuchterheid zelf.  ‘Het gaat mij bij 

waardering van auto’s vooral om vormgeving en karakter en 

niet om andere zaken. De duurste Porsche boeit mij bijvoor-

beeld minder dan bijvoorbeeld een gedurfd ontwerp als een 

simpele Citroën Ami. Met retro’s heeft Bennie minder, hoewel 

de FiatT 500-retro er bij hem mee door kan. Bennie en Thea 

zijn het er roerend over eens: superieure autovormgevers

komen vooral uit Italië. Alfa’s nieuwe Mito en Giulietta zijn 

daar mooie voorbeelden van.  

Maar dan blijkt er ineens toch nog een verborgen passie bij 

Bennie te zijn als die jackpot écht zou vallen. Net als bij de 

popmuzikant die alle stijlen popmuziek bespeelt maar aan-

geeft dat Bach buiten kijf het grootste genie is die de

allermooiste muziek maakte…

Bij Bennie wint BMW nipt van Fiat!  En als het er dan af zou 

kunnen van de jackpot: een BMW samen met een totaal 

gereviseerde FIAT-oldtimer. Dat zou zomaar een Fiat Mirafiori 

kunnen zijn.

Tot slot merkt Bennie op dat hij het totaal oneens is met de 

kabinetsmaatregelen om wegenbelasting in te voeren voor 

oldtimers. Hij vindt het schandalig dat liefhebbers van mobi-

liteitserfgoed zo zwaar worden gestraft voor hun passie en 

velen hun trots, waar zij zoveel plezier aan beleven,  de deur 

uit moeten doen.  

Fiat X1/9 Five Speed - 1982

transmissie:  handgeschakeld
carrosserie:  cabrio, 2-deurs
inzittenden:  2
brandstof:  benzine
motor:  4 cilinders
cilinderinhoud:  1498 cc 
versnellingen:  5
verbruik:  ongeveer 1 op 13
afmetingen:  383 x 157 cm (l x b)
wielbasis:  220,2 cm
gewicht:  840 kg
max. snelheid:  180 km/u  
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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

Nieuwe keukens voor een betaalbare prijs!
Bijzondere, design en maatkeukens

voor na

Renoveer en uw keuken is weer snel als nieuw!
Een nieuwe keuken in 1 dag, tegen een fractie van

de kosten van een nieuwe keuken!

Vervangen van:
-  Keukendeurtjes
-  Aanrechtbladen
-  Inbouwapparatuur

Granieten aanrechtbladen 
al vanaf €149,- per meter

Atag, Etna en Pelgrim apparatuur tegen scherpe prijzen!

Bel ons: 065-2861546

Keukendeurtjes 
al vanaf €199,- per m2

facebook.com/
mensinkkeukens
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Dorpsstraat 4 – 6999 AC – Hummelo –  tel. 0314-381674 
info@autobedrijfoverbeek.nl     www.autobedrijfoverbeek.nl 

 













Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s

Reparatie

Onderhoud en schadeherstel

APK keuringsstation 

Airco service

Total tankstation



!

Samenstelling en tekst: Josée Postmaa

Foto’s: Wim van Hof

VARIA

Redactiewisseling bij 

De Hessencombinatie
Vanaf het eerste begin, in het najaar van 2010, maakte Richard Kok deel uit van onze 

redactie. Na het persklaar maken van het septembernummer gaf hij ons te kennen als 

redactielid te gaan stoppen. Heel jammer, want met zijn frisse kijk op onderwerpen en 

met zijn kennis van de mediawereld heeft Richard De Hessencombinatie mede helpen 

vormgeven tot een magazine waar we met z’n allen bijzonder trots op zijn. Gelukkig 

mogen we af en toe nog wel op een tekstbijdrage van hem rekenen, dus op afstand blijft 

hij betrokken. Richard, reuze bedankt voor je inzet in de afgelopen jaren!

Als nieuw redactielid hebben we Maaike Harkink weten te strikken.

Zij is tekstschrijver van beroep, werkt al geruime tijd mee aan ons magazine en dat

levert in bijna elk nummer interessante verhalen van haar hand op. Op Maaike kunnen 

we altijd een beroep doen. Ook toen ze werd gevraagd om de redactie te komen verster-

ken, zei ze volmondig ja. Ze zit vol nieuwe ideeën voor toekomstige onderwerpen, dus 

we zijn heel blij dat ze zich aan de redactie heeft verbonden. Maaike, van harte welkom!

Ombudsteam Bronckhorst
Een jaar is het PvdA Ombudsteam Bronckhorst nu actief en 

landelijk zijn er inmiddels zo’n 160 van deze teams gevormd. 

Het ombudsteam bestaat uit vrijwilligers afkomstig uit de 

voormalige gemeentes die sinds 2005 samen de gemeente 

Bronckhorst vormen. Mensen die de plaatselijke situatie dus 

goed kennen en elk met hun eigen ervaring, kennis en exper-

tise. Als leden van de lokale PvdA-afdeling bieden zij informa-

tie en advies voor wie aanklopt met vragen of problemen met 

overheidsinstanties. ‘Maar dit betekent niet dat men lid moet 

zijn van de PvdA om voor hulp of advies op ons te kunnen 

rekenen’, licht Herms Bensink (66) uit Hummelo toe. Hij staat 

klaar op het moment dat inwoners uit de vroegere gemeente 

Hummelo en Keppel contact zoeken met het ombudsteam. 

‘We zijn met name beschikbaar voor burgers die in de knel 

zijn gekomen door ambtelijke beslissingen of in het woud 

van regelgeving hun weg niet meer vinden. En denk ook aan 

conflicten met energiemaatschappijen of woningcorporaties. 

Onze insteek is om samen met de hulpvrager zo snel mogelijk 

tot concrete oplossingen te komen, dan wel te bemiddelen 

of te verwijzen. Dit alles met als motto: ‘sociaal, samen met de 

burgers’ en passend bij de solidariteitsgedachte die hoort bij 

de PvdA.’ 

Alle veranderingen die gaande zijn binnen de overheid 

vormen een extra motivatie voor dit team. Gemeenten krijgen 

nieuwe taken en burgerparticipatie staat hoog in het vaandel. 

‘Wij vinden dit een goed uitgangspunt, maar er mag niemand 

buiten de boot vallen. We hebben dus ook een signalerende 

functie naar de overheid.’ 

Informatie of hulp nodig? Neem dan contact op met Herms 

Bensink, tel. (0314) 381701. Of stuur een mail naar: ombuds-

team@pvdabronckhorst.nl.
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- Badkamers inclusief installatie voor bodemprijzen -

√
√
√

√
√

√
√
√
√
√

ZELFS INCLUSIEF
 INSTALLATIE 

AL VANAF
€6.950,-

!!!

3 COMPLETE BADKAMERS 
VOOR EEN

VASTE LAGE 
PRIJS!

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

badkamer met wastafel, douche, 

wandcloset, handdoekradiator 

en wand- & vloertegels. incl. 

installatie!

badkamer met badmeubel, 

inloopdouche, wandcloset, 

handdoekradiator en wand- en 

vloertegels. incl. installatie!

badkamer met badmeubel, douche, 

bad, wandcloset, handdoekradiator, 

wand- & vloertegels. incl. 

installatie!

€11.295,-€8.975,-€6.950,-

WAAROM BADKAMERKNALLERS?

 √ Badkamers voor elk budget

 √ Kies uw eigen badkamer

 √ Vanaf € 6950,- heeft u al een compleet 

gemonteerde badkamer

 √ De zekerheid van deskundige montage

 √ De zekerheid van een goede service

√
√
√
√
√

WAAROM BADKAMERKNALLERS?

√
√
√ compleet 

√
√

 √ De zekerheid van garantie

 √ De zekerheid van vakmanschap

 √ Maatwerk altijd mogelijk

 √ Ruime keuze in sanitair

 √ Duidelijkheid

√
√
√

√
√

√
√
√
√
√

WWW.BADKAMERKNALLERS.NL

BADKAMERKNALLERS

is onderdeel van
GOTINK INSTALLATIE

√
√
√

√
√

√
√
√
√
√ Duidelijkheid

WWW.BADKAMERKNALLERS.NL

is onderdeel van
INSTALLATIE

WAAROM BADKAMERKNALLERS?

√
√
√

√
√

√
√
√
√
√

SPIJKER
Meipoortstraat 11a
6981 DH Doesburg

0313-475963

www.etosdoesburg.nl

DOESBURG
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Dit zijn ze dan, de tweelingen op de groepsfoto 

van pagina 42, met hun namen en geboortejaar

1. Annie Wolsink-Terbeek (1937);  2. Gert Terbeek (1937);  3.Truus Hoppenreijs-Willemsen (1946); 4. Nico Willemsen 

(1946);  5. Nico Kemperman (1956);  6. Bep Banda-Kemperman (1956);  7. Jos Mentink (1948); 8. Gerard Mentink (1948);  

9. Herman Koenders (1950); 10. Jan Koenders (1950); 11. Mike Honders (1994); 12. Dennis Honders (1994); 13. Floris 

Meijer (1997); 14. Maurits Meijer (1997); 15. Herman Seegers (1959); 16. Annelies Hartjes-Seegers (1959); 17. Henk 

Banda (1951); 18. Jan Banda (1951); 19. Trudy Lobeek-van Campen (1956); 20. Dorien Heister-van Campen (1956);

21. Martha Rexwinkel-van den Belt (1945); 22. Willy Sueters-van den Belt (1945); 23. Petra Rexwinkel (1974), tweeling-

broer Ard ontbreekt; 24. Jeff rey Brink (2003); 25. Xander Brink (2003); 26. Hendrik Huntelaar (1997); 7. Niko Huntelaar 

(1997); 28. Julian van Maren (1999); 29. Niels van Maren (1999); 30. Mats Strijker (2001); 31. Tomas Strijker (2001); 32. 

Marit Beek (2005); 33. Bente Beek (2005); 34. Gijs Baerends (2004); 35. Douwe Baerends (2004);

36. Bas Otten (2002); 37. Nienke Otten (2002); 38. Marijn Boes (2002); 39. Anna Boes (2002); 40. Rianne Fokkink (2002); 

41. Harm Fokkink (2002); 42. Kas Roerdinkveldboom (2004); 43. Sil Roerdinkveldboom (2004); 44. Sem Hoppenreijs 

(2008); 45. Job Hoppenreijs (2008); 46. Pieter Luimes (2006); 47. Siert Luimes (2006); 48. Noor Geurkink (2002);

49. Sarah Geurkink (2002); 50. Raff  Veldheer (2013); 51. Borr Veldheer (2013).
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di 9: • Kerstworkshop, Home Sweet Home and Garden te Hummelo,

wo 10: • Kerstworkshop, Home Sweet Home and Garden te Hummelo, 

 • Fit & Veilig, cursusavond voor ruiters, hippisch centrum

  Groot-Zande te Hummelo, aanvang 19.30 uur 

do 11: • Dameskrans Hummelo, kerstviering in dorpshuis De Ruimte, 

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

 • Vervolg darttoernooi FF naar Steef Darts Masters ranking,

  FF naar Steef, 19.30 uur

vr 12: • Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en 

  Hummelo, dorpshuis De Ruimte te Hummelo, 10.00-12.00 uur

 • Kerstverkoop Vrienden van de Hummelose Kerk van kerststukjes, 

  wafels, kniepertjes en glühwein, in en rond de dorpskerk 

  Hummelo, 11.00-17.00 uur

 • Kerstbijeenkomst Club 60+, met verhalen, gedichten, muziek en 

  beelden door Fons Rouwhorst, Zaal FF naar Steef, aanvang 14.00 uur

 • Oliebollenactie muziekvereniging De Eendracht Hummelo, huis-

  aan-huisverkoop vanaf 18.00 uur

 • KeppelCultuur, kerstmarkt op de Van Panhuysbrink Hoog-Keppel 

  met optreden vrouwenkoor Ladies Mix uit Winterswijk in de 

  dorpskerk, 18.30-21.00 uur

 • Adventsvesper in de Sint Joriskerk te Voor-Drempt, 19.30-20.00 uur

za 13: • Vervolg oliebollenactie muziekvereniging De Eendracht 

  Hummelo, huis-aan-huisverkoop vanaf 9.30 uur

 • Vervolg kerstverkoop Vrienden van de Hummelose Kerk,

 • Kerst in Hummelo, stands met bloemwerk, kerst- en woon-

  decoratie, brocante, lifestyle- en streekproducten, kooroptredens 

  en een kerstknuff elstal, Dorpsstraat, 14.00-20.00 uur 

 • Dronkzitting carnavalsvereniging DGWW, bij Wullinks Wilde 

  Westen Broekstraat Hummelo, 20.42 uur

zo 14: • Kerstconcert John Wils & Fernando Soto Guerra, dorpskerk 

  Hummelo, aanvang 14.30 uur, kerk open 14.00 uur

 • Freedance, stijldansavond voor dansparen, dorpshuis

  Voor-Drempt, 20.00 uur

di 16: • Kerstconcert Hummelo’s Gemengd Koor in de dorpskerk te 

  Hummelo, 19.30 uur
 • Kerstworkshop, Home Sweet Home and Garden te Hummelo, 

wo 17: • Kerstworkshop, Home Sweet Home and Garden te Hummelo, 

 • Kerstviering Vrouwenvereniging Drempt in de pastoriezaal,

 • Jaarvergadering Oranjevereniging Hummelo en Oranje, FF naar 

  Steef, 19.30 uur
 • Kerstviering Vrouwen van Nu, De Gouden Karper, 19.45 uur

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

 • Bowlingmiddag voor 50-plussers, dorpshuis Voor-Drempt,

 • Vervolg darttoernooi FF naar Steef Darts Masters ranking, FF naar 

  Steef, 19.30 uur
 • Kerstavond HC’03, ’t Hessenhuus, Sportpark ’t Doornslag, 20.30 uur

vr  19: • Kerstviering 70-plussers, Prot. Gem. Drempt en Oldenkeppel, 

  Kerkhuis Hoog-Keppel, 14.30-16.00 uur 

 • Vesper in de adventstijd, Sint Joriskerk te Voor-Drempt,

 • Filmhuis Hummelo met Hedwig & the Angry Itch, dorpshuis

  De Ruimte, aanvang 20.30 uur                                    

za 20: • Kerstconcert muziekvereniging De Eendracht samen met het 

  Christelijk Mannenkoor uit Zelhem, dorpskerk Hummelo,

zo 21: • Kerstsamenzang m.m.v. de Dremptse koren en muziekvereniging 

  Olden-Keppel, St. Joriskerk Voor-Drempt, aanvang 20.00 uur

wo 24: • Kinderkerstfeest in de St. Joriskerk te Voor-Drempt, 19.00 uur 

 • Kinderkerstfeest in Hummelo, met muziek, zingen en Bennie 

  Jolink die het kerstverhaal voorleest, dorpskerk, 19.00-20.00 uur

 • Kerstconcert koor Feeling, Willibrorduskerk Achter-Drempt,

 • Kerstavonddienst in de Petrus en Pauluskerk in Hoog-Keppel,

za 27: • Potbiljarten en voor de dames ‘Roodkapje’ in het dorpshuis te 

  Voor-Drempt
za 27 en zo 28:
 • BBS-schietfestijn bij FF naar Steef in Hummelo, beide dagen vanaf 

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

 • Nieuwjaarsreceptie Rijvereniging Hummelo, Hippisch Centrum 

  Groot-Zande, 16.00 uur 

zo 4: • Nieuwjaarsquiz en -receptie HC’03, ’t Hessenhuus, Sportpark ’t 

  Doornslag, 13.30 uur

ma 5: • Nieuwjaarsbijeenkomst Vrouwen van Nu, De Gouden Karper,

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

za 10: • Nieuwjaarsfeest met ‘Bandje Speciaal’ in het dorpshuis te

  Voor-Drempt, 20.30 uur  

zo 11: • HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, sportpark ’t Doornslag, 

  Achter-Drempt, 20.00 uur

 • Freedance, stijldansavond voor dansparen, dorpshuis Voor-Drempt, 

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 

 • Jaarvergadering Dameskrans Hummelo, dorpshuis De Ruimte, 

 • Vervolg darttoernooi FF naar Steef Darts Masters ranking, FF naar 

  Steef, 19.30 uur
vr 16: • Kinderfi lm voor de leeftijd tot ± 10 jaar, Kinderfi lmhuis Hummelo, 

  dorpshuis De Ruimte, 19.00-20.00 uur

 • Kinderfi lm voor de leeftijd vanaf ± 10 jaar, Kinderfi lmhuis 

  Hummelo, dorpshuis De Ruimte, 20.30-22.30 uur

za 17: • Nieuwjaarsconcert De Eendracht i.s.m. muziekvereniging Prinses 

  Juliana in cultureel centrum De Brink te Zelhem, 20.00 uur

ma 19: • Jaarvergadering Vrouwenvereniging Drempt, pastoriezaal

  Voor-Drempt, 20.00 uur

di 20: • Jaarvergadering Vrouwen van Nu, De Gouden Karper, 19.45 uur

do 22: • Optreden Doctor Bernard and his Swing Orchestra, De Gouden 

  Karper, zaal open 17.30 uur

 • Bridgeclub De Harten Koning, De Gouden Karper, 19.30 uur

 • Vervolg darttoernooi FF naar Steef Darts Masters ranking, FF naar 

  Steef, 19.30 uur
za 24: • HC’03-senioren darttoernooi, ’t Hessenhuus, Sportpark ’t 

  Doornslag, 13.00 uur

 • Jeugdvereniging Drempt, bingo voor de jeugd, ’t Hessenhuus in 

  Achter-Drempt, 18.30-21.15 uur

 • Theatervoorstelling the Heinoos, dorpskerk Hummelo. Aanvang 

  20.30 uur, kerk open 20.00 uur

 • Borrelavond voor de Sociaal Aandeelhouders van het dorpshuis te 

  Voor-Drempt, 20.30 uur

zo 25: • Freedance, stijldansavond voor dansparen, dorpshuis Voor-Drempt, 

do 29: • Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, De Gouden Karper, vanaf 

 • Bowlingmiddag voor 50-plussers, dorpshuis Voor-Drempt,

vr 30: • Lampionnenoptocht georganiseerd door het Oranje Comité 

  Drempt, vertrek vanaf het dorpshuis, 18.45 uur

zo 1: • Shantykoor De IJsselmannen, op uitnodiging van 

  evenementencommissie Hummelo, De Gouden Karper, 14.00 uur

 • HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, sportpark ’t Doornslag, 

  Achter-Drempt, 20.00 uur

do 5: • Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, De Gouden Karper,

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!

Alles op gebied van smering!

 

www.petersolie.nl

www.innoself.nl  

geen verkoop aan particulieren
0313-475918  •  info@petersolie.nl

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
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Activiteitenkalender Drempt,
Hummelo en Keppel t/m mei 2015

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

Voor het maartnummer van De Hessencombinatie kan dit tot uiterlijk 13 februari 2015.

december 2014

di 9: • Kerstworkshop, Home Sweet Home and Garden te Hummelo,

  19.30-21.30 uur

wo 10: • Kerstworkshop, Home Sweet Home and Garden te Hummelo, 

  14.00-17.00 uur

 • Fit & Veilig, cursusavond voor ruiters, hippisch centrum

  Groot-Zande te Hummelo, aanvang 19.30 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

 • Vervolg darttoernooi FF naar Steef Darts Masters ranking,

  FF naar Steef, 19.30 uur

vr 12: • Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en 

  Hummelo, dorpshuis De Ruimte te Hummelo, 10.00-12.00 uur

 • Kerstverkoop Vrienden van de Hummelose Kerk van kerststukjes, 

  wafels, kniepertjes en glühwein, in en rond de dorpskerk 

  Hummelo, 11.00-17.00 uur

 • Kerstbijeenkomst Club 60+, met verhalen, gedichten, muziek en 

  beelden door Fons Rouwhorst, Zaal FF naar Steef, aanvang 14.00 uur

 • Oliebollenactie muziekvereniging De Eendracht Hummelo, huis-

  aan-huisverkoop vanaf 18.00 uur

 • KeppelCultuur, kerstmarkt op de Van Panhuysbrink Hoog-Keppel 

  met optreden vrouwenkoor Ladies Mix uit Winterswijk in de 

  dorpskerk, 18.30-21.00 uur

 • Adventsvesper in de Sint Joriskerk te Voor-Drempt, 19.30-20.00 uur

za 13: • Vervolg oliebollenactie muziekvereniging De Eendracht 

  Hummelo, huis-aan-huisverkoop vanaf 9.30 uur

 • Vervolg kerstverkoop Vrienden van de Hummelose Kerk,

  11.00-20.00 uur 

 • Kerst in Hummelo, stands met bloemwerk, kerst- en woon-

  decoratie, brocante, lifestyle- en streekproducten, kooroptredens 

  en een kerstknuff elstal, Dorpsstraat, 14.00-20.00 uur 

 • Dronkzitting carnavalsvereniging DGWW, bij Wullinks Wilde 

  Westen Broekstraat Hummelo, 20.42 uur

zo 14: • Kerstconcert John Wils & Fernando Soto Guerra, dorpskerk 

  Hummelo, aanvang 14.30 uur, kerk open 14.00 uur

 • Freedance, stijldansavond voor dansparen, dorpshuis

  Voor-Drempt, 20.00 uur

di 16: • Kerstconcert Hummelo’s Gemengd Koor in de dorpskerk te 

  Hummelo, 19.30 uur
 • Kerstworkshop, Home Sweet Home and Garden te Hummelo, 

  19.30-21.30 uur

wo 17: • Kerstworkshop, Home Sweet Home and Garden te Hummelo, 

  14.00-17.00 uur

 • Kerstviering Vrouwenvereniging Drempt in de pastoriezaal,

  17.30 uur

 • Jaarvergadering Oranjevereniging Hummelo en Oranje, FF naar 

  Steef, 19.30 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

 • Vervolg darttoernooi FF naar Steef Darts Masters ranking, FF naar 

  Steef, 19.30 uur
 • Kerstavond HC’03, ’t Hessenhuus, Sportpark ’t Doornslag, 20.30 uur

vr  19: • Kerstviering 70-plussers, Prot. Gem. Drempt en Oldenkeppel, 

  Kerkhuis Hoog-Keppel, 14.30-16.00 uur 

 • Vesper in de adventstijd, Sint Joriskerk te Voor-Drempt,

  19.30-20.00 uur 

 • Filmhuis Hummelo met Hedwig & the Angry Itch, dorpshuis

  De Ruimte, aanvang 20.30 uur                                    

za 20: • Kerstconcert muziekvereniging De Eendracht samen met het 

  Christelijk Mannenkoor uit Zelhem, dorpskerk Hummelo,

  aanvang 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 24: • Kinderkerstfeest in de St. Joriskerk te Voor-Drempt, 19.00 uur 

 • Kinderkerstfeest in Hummelo, met muziek, zingen en Bennie 

  Jolink die het kerstverhaal voorleest, dorpskerk, 19.00-20.00 uur

 • Kerstconcert koor Feeling, Willibrorduskerk Achter-Drempt,

  19.30 uur

 • Kerstavonddienst in de Petrus en Pauluskerk in Hoog-Keppel,

  22.00 uur

za 27: • Potbiljarten en voor de dames ‘Roodkapje’ in het dorpshuis te 

  Voor-Drempt
za 27 en zo 28:
 • BBS-schietfestijn bij FF naar Steef in Hummelo, beide dagen vanaf 

  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

 • Nieuwjaarsreceptie Rijvereniging Hummelo, Hippisch Centrum 

  Groot-Zande, 16.00 uur 

zo 4: • Nieuwjaarsquiz en -receptie HC’03, ’t Hessenhuus, Sportpark ’t 

  Doornslag, 13.30 uur

ma 5: • Nieuwjaarsbijeenkomst Vrouwen van Nu, De Gouden Karper,

  19.45 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

za 10: • Nieuwjaarsfeest met ‘Bandje Speciaal’ in het dorpshuis te

  Voor-Drempt, 20.30 uur  

zo 11: • HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, sportpark ’t Doornslag, 

  Achter-Drempt, 20.00 uur

 • Freedance, stijldansavond voor dansparen, dorpshuis Voor-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 

 • Vervolg darttoernooi FF naar Steef Darts Masters ranking, FF naar 

  Steef, 19.30 uur
vr 16: • Kinderfi lm voor de leeftijd tot ± 10 jaar, Kinderfi lmhuis Hummelo, 

  dorpshuis De Ruimte, 19.00-20.00 uur

 • Kinderfi lm voor de leeftijd vanaf ± 10 jaar, Kinderfi lmhuis 

  Hummelo, dorpshuis De Ruimte, 20.30-22.30 uur

za 17: • Nieuwjaarsconcert De Eendracht i.s.m. muziekvereniging Prinses 

  Juliana in cultureel centrum De Brink te Zelhem, 20.00 uur

ma 19: • Jaarvergadering Vrouwenvereniging Drempt, pastoriezaal

  Voor-Drempt, 20.00 uur

di 20: • Jaarvergadering Vrouwen van Nu, De Gouden Karper, 19.45 uur

do 22: • Optreden Doctor Bernard and his Swing Orchestra, De Gouden 

  Karper, zaal open 17.30 uur

 • Bridgeclub De Harten Koning, De Gouden Karper, 19.30 uur

 • Vervolg darttoernooi FF naar Steef Darts Masters ranking, FF naar 

  Steef, 19.30 uur
za 24: • HC’03-senioren darttoernooi, ’t Hessenhuus, Sportpark ’t 

  Doornslag, 13.00 uur

 • Jeugdvereniging Drempt, bingo voor de jeugd, ’t Hessenhuus in 

  Achter-Drempt, 18.30-21.15 uur

 • Theatervoorstelling the Heinoos, dorpskerk Hummelo. Aanvang 

  20.30 uur, kerk open 20.00 uur

 • Borrelavond voor de Sociaal Aandeelhouders van het dorpshuis te 

  Voor-Drempt, 20.30 uur

zo 25: • Freedance, stijldansavond voor dansparen, dorpshuis Voor-Drempt, 

  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

vr 30: • Lampionnenoptocht georganiseerd door het Oranje Comité 

  Drempt, vertrek vanaf het dorpshuis, 18.45 uur

februari 2015

zo 1: • Shantykoor De IJsselmannen, op uitnodiging van 

  evenementencommissie Hummelo, De Gouden Karper, 14.00 uur

 • 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

Samenstelling:  Josée Postmaa
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 • Vervolg darttoernooi FF naar Steef Darts Masters ranking, FF naar 

  Steef, 19.30 uur
 • Jaarvergadering Jeugdvereniging Drempt, dorpshuis te Voor-

  Drempt, 20.00 uur
za 7: • Carnaval cv DGWW Hummelo, 12.42 uur vertrek optocht, 

  aansluitend talentenjacht voor de jeugd bij Wullinks Wilde Westen. 

  Het feest ‘s avonds begint daar om 20.42 uur 

zo 8: • Freedance, stijldansavond voor dansparen, dorpshuis Voor-Drempt, 

  20.00 uur

do 12: • Bridgeclub De Harten Koning, De Gouden Karper, 19.30 uur

 • Vrouwen van Nu, muziekavond met duo Fris van de Draod, FF naar 

  Steef, 19.45 uur
vr 13: • Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en 

  Hummelo, Kerkhuis Hoog-Keppel, 10.00-12.00 uur

 • Filmhuis Hummelo, in 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 

 • Vervolg darttoernooi FF naar Steef Darts Masters ranking, FF naar 

  Steef, 19.30 uur
zo 22: • Freedance, stijldansavond voor dansparen, dorpshuis Voor-Drempt, 

  20.00 uur

ma 23: • Vrouwenvereniging Drempt, dhr. Eppink vertelt verhalen in dialect, 

  pastoriezaal Voor-Drempt, 20.00 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

za 28: • Jeugdvereniging Drempt, fi lmavond in het dorpshuis te

  Voor-Drempt, 18.30-21.30 uur

maart 2015

zo 1: • Opentuindag bij De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

 • 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

vr 7: • Jaarlijkse erwtensoepmaaltijd georganiseerd door Stichting Welzijn 

 • DHK in de huiskamer van de stichting, Hoog-Keppel, 17.30-20.00 uur

zo 8: • Freedance, stijldansavond voor dansparen, dorpshuis Voor-Drempt, 

  20.00 uur

do 12: • Bridgeclub De Harten Koning, De Gouden Karper, 19.30 uur

 • Vervolg darttoernooi FF naar Steef Darts Masters ranking, FF naar 

  Steef, 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

za 14:  • Jeugdvereniging Drempt, houseparty voor de jeugd, ’t Hessenhuus 

  in Achter-Drempt, 18.30-21.15 uur

 • StratenQuiz Hummelo, zaal FF naar Steef, 19.30 uur

wo 18: • Club 60+, gezellige middag met een optreden van Michel Coenen 

  met hoofdzakelijk Nederlandstalige liedjes, Kulturhus Voor-Drempt, 

  14.00 uur

 • Open avond Vrouwen van Nu, FF naar Steef, aanvang 19.45 uur

do 19: • Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, De Gouden Karper, vanaf 

  9.00 uur

 • Bijeenkomst Dameskrans Hummelo, mw. Moerbeek vertelt over 

  poëziealbums, dorpshuis De Ruimte, 14.00-16.00 uur 

 • Vervolg darttoernooi FF naar Steef Darts Masters ranking, FF naar 

  Steef, 19.30 uur
za 21: • Start voorverkoop Mañana Mañana 2015, 28, 29 en 30 augustus op 

  landgoed Enghuizen, Hummelo

zo 22: • Opentuindag bij De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

  Freedance, stijldansavond voor dansparen, dorpshuis Voor-Drempt, 

  20.00 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 

zo 29: • Opentuindag bij De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

 • Jeugdvereniging Drempt, palmpasenoptocht, 13.30 uur stokken 

  versieren in het dorpshuis te Voor-Drempt,  de optocht vertrekt

  om 14.30 uur

ma 30: • Vrouwenvereniging Drempt, dhr. Wessels over paasgebruiken in  

  Oost-Nederland, pastoriezaal Voor-Drempt, 20.00 uur   

april 2015

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

  vanaf 9.00 uur

 • Offi  ciële opening Kunstwandelroute 2015, De Gouden Karper, 

  14.00 uur 

 • Witte Avond HC’03, ’t Hessenhuus, Sportpark ’t Doornslag, 21.30 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: • 16e editie Kunstwandelroute, landgoed Enghuizen, Hummelo 

 • Paasvuur georganiseerd door Rijvereniging Hummelo

 • Slotdrive HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, sportpark

  ’t Doornslag, Achter-Drempt, 20.00 uur

di 7: • Dameskrans Hummelo, paasmaaltijd van 17.00-19.00 uur

za 9:  • Laatste dag voorverkoop seizoenabonnementen voor buitenbad 

  het Hessenbad

 • 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: • Voorjaarsplantenruilbeurs, Kerkstraat 3  te Voor-Drempt,

  12.00-15.00 uur

 • Vrouwenkoor AmaZing, concert in de kleine zaal van Amphion, 

  Doetinchem

za 11 en zo 12:

 • Opentuindagen bij De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

zo 12: • Freedance, stijldansavond voor dansparen, dorpshuis Voor-Drempt, 

  20.00 uur

do 16: • Slotdrive ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, De Gouden 

  Karper, vanaf 9.00 uur

za 18: • Jeugdvereniging Drempt, verrassingsactiviteit in en rond het 

  dorpshuis te Voor-Drempt, ‘s middags

ma 20: • Vrouwenvereniging Drempt bezoekt boerderij De Witte Hemel in 

  Voor-Drempt, 19.00 uur

wo 22: • Algemene ledenvergadering Dorpsraad Keppel & Eldrik, aanvang 

  20.00 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

vr 24: • Voetbaltoernooi in het kader van de Koningsspelen, groepen 5 t/m 

  8 basisscholen DHK, sportpark ’t Doornslag, Achter-Drempt

za 25: • Seizoenopening buitenbad Hessenbad in Hoog-Keppel 

za 25 en zo 26:

 • Opentuindagen bij De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

zo 26: • Bowlen en darten voor de jeugd van 12 tot ca. 18 jaar, dorpshuis 

  Drempt, 18.00 uur
ma 27: • Viering Koningsdag in Voor-Drempt, Hummelo en Hoog-Keppel

 • In Hummelo zeskamp en andere festiviteiten, Greff elinkallee, 

  11.00-19.00 uur

mei 2015

zo 3: • Kunstmarkt in het kader van de Kunstwandelroute Hummelo, 

  11.00-17.00 uur

ma 4: • Herdenking en kranslegging: 19.15 uur bij de oorlogsgraven 

  begraafplaats te Hummelo en 20.00 uur bij het oorlogsmonument 

  in Hoog-Keppel
do 7: • Fietstocht voor 50-plussers, afstand 25-30 km. Start vanaf Burg. van 

  Panhuysbrink Hoog-Keppel, 13.30 uur

vr 8: • Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en 

  Hummelo, Kerkhuis Hoog-Keppel, 10.00-12.00 uur

 • Klootschiettoernooi om de Bevrijdingstrofee 2015, vertrek vanaf 

  Greff elinkallee 8 Hummelo, 19.00 uur

za 9: • Bloemenactie gemengd zangkoor Zanglust in alle dorpen, vanaf 

  9.30 uur

zo 10: • Opentuindag bij De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

do 14: • 39ste Antiek-, Curiosa- en Rommelmarkt HC’03 in Hoog-Keppel, 

  9.00-16.00 uur

zo 22: • Freedance, stijldansavond voor dansparen, dorpshuis

  Voor-Drempt, 20.00 uur

do 17: • Dameskrans Hummelo, afsluiting van het seizoen, 14.00-16.00 uur 

ma 18 t/m vr 22:
 • Avondvierdaagse met start vanuit Hummelo 

wo 20: • Vrouwenvereniging Drempt bezoekt Westernboerderij De Baerle in 

  Didam, Vertrek vanaf het dorpshuis Voor-Drempt, 10.00 uur

 • Bijeenkomst Vrouwen van Nu, De Gouden Karper, aanvang 19.45 uur

za 23: • Jeugdtoernooi HC’03 voor F- en D-pupillen, Sportpark ’t Doornslag

zo 24: • Clubkampioenschappen Rijvereniging Hummelo, Hippisch 

  Centrum Groot-Zande, ‘s middags 

ma 25: • Laatste dag Kunstwandelroute 2015, landgoed Enghuizen, 

  Hummelo

za 30: • Jeugdtoernooi HC’03 voor E-pupillen en C-junioren, gevolgd door 

  onderling toernooi en seizoenafsluiting, Sportpark ’t Doornslag

zo 31: • Freedance, stijldansavond voor dansparen, dorpshuis

  Voor-Drempt, 20.00 uur
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 • Vervolg darttoernooi FF naar Steef Darts Masters ranking, FF naar 

  Steef, 19.30 uur
 • Jaarvergadering Jeugdvereniging Drempt, dorpshuis te Voor-

  Drempt, 20.00 uur
za 7: • Carnaval cv DGWW Hummelo, 12.42 uur vertrek optocht, 

  aansluitend talentenjacht voor de jeugd bij Wullinks Wilde Westen. 

  Het feest ‘s avonds begint daar om 20.42 uur 

zo 8: • Freedance, stijldansavond voor dansparen, dorpshuis Voor-Drempt, 

do 12: • Bridgeclub De Harten Koning, De Gouden Karper, 19.30 uur

 • Vrouwen van Nu, muziekavond met duo Fris van de Draod, FF naar 

  Steef, 19.45 uur
vr 13: • Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en 

  Hummelo, Kerkhuis Hoog-Keppel, 10.00-12.00 uur

 • Filmhuis Hummelo, in dorpshuis De Ruimte, aanvang 20.30 uur

do 19: • Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, De Gouden Karper, vanaf 

 • 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 

 • Vervolg darttoernooi FF naar Steef Darts Masters ranking, FF naar 

  Steef, 19.30 uur
zo 22: • Freedance, stijldansavond voor dansparen, dorpshuis Voor-Drempt, 

ma 23: • Vrouwenvereniging Drempt, dhr. Eppink vertelt verhalen in dialect, 

  pastoriezaal Voor-Drempt, 20.00 uur

do 26: • Bowlingmiddag voor 50-plussers, dorpshuis Voor-Drempt,

 • 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

za 28: • Jeugdvereniging Drempt, fi lmavond in het dorpshuis te

  Voor-Drempt, 18.30-21.30 uur

zo 1: • Opentuindag bij De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

 • HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, sportpark ’t Doornslag, 

  Achter-Drempt, 20.00 uur

do 5: • Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, De Gouden Karper, vanaf 

vr 7: • Jaarlijkse erwtensoepmaaltijd georganiseerd door Stichting Welzijn 

 • DHK in de huiskamer van de stichting, Hoog-Keppel, 17.30-20.00 uur

zo 8: • Freedance, stijldansavond voor dansparen, dorpshuis Voor-Drempt, 

do 12: • Bridgeclub De Harten Koning, De Gouden Karper, 19.30 uur

 • Vervolg darttoernooi FF naar Steef Darts Masters ranking, FF naar 

  Steef, 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

za 14:  • Jeugdvereniging Drempt, houseparty voor de jeugd, ’t Hessenhuus 

  in Achter-Drempt, 18.30-21.15 uur

 • StratenQuiz Hummelo, zaal FF naar Steef, 19.30 uur

wo 18: • Club 60+, gezellige middag met een optreden van Michel Coenen 

  met hoofdzakelijk Nederlandstalige liedjes, Kulturhus Voor-Drempt, 

 • Open avond Vrouwen van Nu, FF naar Steef, aanvang 19.45 uur

do 19: • Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, De Gouden Karper, vanaf 

 • Bijeenkomst Dameskrans Hummelo, mw. Moerbeek vertelt over 

  poëziealbums, dorpshuis De Ruimte, 14.00-16.00 uur 

 • Vervolg darttoernooi FF naar Steef Darts Masters ranking, FF naar 

  Steef, 19.30 uur
za 21: • Start voorverkoop Mañana Mañana 2015, 28, 29 en 30 augustus op 

  landgoed Enghuizen, Hummelo

zo 22: • Opentuindag bij De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

  Freedance, stijldansavond voor dansparen, dorpshuis Voor-Drempt, 

do 26: • Bowlingmiddag voor 50-plussers, dorpshuis Voor-Drempt,

 • 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 

zo 29: • Opentuindag bij De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

 • Jeugdvereniging Drempt, palmpasenoptocht, 13.30 uur stokken 

  versieren in het dorpshuis te Voor-Drempt,  de optocht vertrekt

ma 30: • Vrouwenvereniging Drempt, dhr. Wessels over paasgebruiken in  

  Oost-Nederland, pastoriezaal Voor-Drempt, 20.00 uur   

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

 • Offi  ciële opening Kunstwandelroute 2015, De Gouden Karper, 

 • Witte Avond HC’03, ’t Hessenhuus, Sportpark ’t Doornslag, 21.30 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: • 16e editie Kunstwandelroute, landgoed Enghuizen, Hummelo 

 • Paasvuur georganiseerd door Rijvereniging Hummelo

 • Slotdrive HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, sportpark

  ’t Doornslag, Achter-Drempt, 20.00 uur

di 7: • Dameskrans Hummelo, paasmaaltijd van 17.00-19.00 uur

za 9:  • Laatste dag voorverkoop seizoenabonnementen voor buitenbad 

 • 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: • Voorjaarsplantenruilbeurs, Kerkstraat 3  te Voor-Drempt,

 • Vrouwenkoor AmaZing, concert in de kleine zaal van Amphion, 

 • Opentuindagen bij De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

zo 12: • Freedance, stijldansavond voor dansparen, dorpshuis Voor-Drempt, 

do 16: • Slotdrive ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, De Gouden 

  Karper, vanaf 9.00 uur

za 18: • Jeugdvereniging Drempt, verrassingsactiviteit in en rond het 

  dorpshuis te Voor-Drempt, ‘s middags

ma 20: • Vrouwenvereniging Drempt bezoekt boerderij De Witte Hemel in 

  Voor-Drempt, 19.00 uur

wo 22: • Algemene ledenvergadering Dorpsraad Keppel & Eldrik, aanvang 

do 23: • Bowlingmiddag voor 50-plussers, dorpshuis Voor-Drempt, 14.00-

 • Slotdrive bridgeclub De Harten Koning, De Gouden Karper, 19.30 uur

vr 24: • Voetbaltoernooi in het kader van de Koningsspelen, groepen 5 t/m 

  8 basisscholen DHK, sportpark ’t Doornslag, Achter-Drempt

za 25: • Seizoenopening buitenbad Hessenbad in Hoog-Keppel 

 • Opentuindagen bij De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

zo 26: • Bowlen en darten voor de jeugd van 12 tot ca. 18 jaar, dorpshuis 

  Drempt, 18.00 uur
ma 27: • Viering Koningsdag in Voor-Drempt, Hummelo en Hoog-Keppel

 • In Hummelo zeskamp en andere festiviteiten, Greff elinkallee, 

zo 3: • Kunstmarkt in het kader van de Kunstwandelroute Hummelo, 

ma 4: • Herdenking en kranslegging: 19.15 uur bij de oorlogsgraven 

  begraafplaats te Hummelo en 20.00 uur bij het oorlogsmonument 

  in Hoog-Keppel
do 7: • Fietstocht voor 50-plussers, afstand 25-30 km. Start vanaf Burg. van 

  Panhuysbrink Hoog-Keppel, 13.30 uur

vr 8: • Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en 

  Hummelo, Kerkhuis Hoog-Keppel, 10.00-12.00 uur

 • Klootschiettoernooi om de Bevrijdingstrofee 2015, vertrek vanaf 

  Greff elinkallee 8 Hummelo, 19.00 uur

za 9: • Bloemenactie gemengd zangkoor Zanglust in alle dorpen, vanaf 

zo 10: • Opentuindag bij De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

do 14: • 39ste Antiek-, Curiosa- en Rommelmarkt HC’03 in Hoog-Keppel, 

zo 22: • Freedance, stijldansavond voor dansparen, dorpshuis

  Voor-Drempt, 20.00 uur

do 17: • Dameskrans Hummelo, afsluiting van het seizoen, 14.00-16.00 uur 

ma 18 t/m vr 22:
 • Avondvierdaagse met start vanuit Hummelo 

wo 20: • Vrouwenvereniging Drempt bezoekt Westernboerderij De Baerle in 

  Didam, Vertrek vanaf het dorpshuis Voor-Drempt, 10.00 uur

 • Bijeenkomst Vrouwen van Nu, De Gouden Karper, aanvang 19.45 uur

za 23: • Jeugdtoernooi HC’03 voor F- en D-pupillen, Sportpark ’t Doornslag

zo 24: • Clubkampioenschappen Rijvereniging Hummelo, Hippisch 

  Centrum Groot-Zande, ‘s middags 

ma 25: • Laatste dag Kunstwandelroute 2015, landgoed Enghuizen, 

za 30: • Jeugdtoernooi HC’03 voor E-pupillen en C-junioren, gevolgd door 

  onderling toernooi en seizoenafsluiting, Sportpark ’t Doornslag

zo 31: • Freedance, stijldansavond voor dansparen, dorpshuis

  Voor-Drempt, 20.00 uur

Iedereen is anders.

Maar iedereen slaapt beter op 
een matras met GELTEX® inside.

Of je nu klein, groot, dik of dun bent, op je zij of op je rug slaapt... een gezonde slaap 

begint bij de juiste matras. GELTEX® is de innovatieve, gepatenteerde mix van  

hoogelastische gel en luchtdoorlatend high resilience materiaal. Ubica en Lattoflex  

matrassen met GELTEX® inside verdelen de druk optimaal, bieden de juiste  

ergonomische ondersteuning en ventileren uitstekend. Test ze zelf bij uw dichtst-

bijzijnde GELTEX® inside verkooppunt.

NIEUW

* De GELTEX® inside tevredenheidsgarantie: omruiling mogelijk tot 90 dagen na levering.

Meer informatie: 
www.geltexinside.nl 

DremptDICHTERIJ
DAN U DENKT!

Apeldoorn
± 30 min

Arnhem
± 20 min

Doetinchem
± 10 min

Zutphen
± 20 min
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Broekstraat 1a – 6999 DE Hummelo 
Tel: 0314-38 18 42 –  info@pelgrom.nl www.pelgrom.nl 

PELGROM, uw land- en 
tuinbouwspecialist 
voor verkoop, onderhoud en reparatie...

we zijn o.a. 
dealer van:

B.V.
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