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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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‘Herinneren’ lijkt in deze Hessencombinatie het verbindend 

thema te zijn. Herinneringen aan de oorlogsjaren, aan de 

bevrijding nu 70 jaar geleden, aan hoe het eens was…

Hummelo en Keppel als gemeente ontstond in 1818. Onder 

die naam en qua grondgebied bijna onveranderd, heeft het 

bestaan tot 2005; het jaar van de gemeentelijke herindeling. 

In die voorliggende 187 jaar heeft Hummelo en Keppel 

een aantal burgemeesters gekend van wie de namen in 

straatnamen zijn terug te zien: Vrijlandweg, Cordesweg en Van 

Panhuysbrink.

Hoe zullen we ons Henk Aalderink herinneren?

Tot ons groot leedwezen overleed hij op 19 februari jl. 

Amper veertien dagen nadat hij als burgemeester van 

Bronckhorst was teruggetreden. De schok op dat moment 

was groot, maar leidde gelukkig toen al – hij heeft er zelf 

immers nog kennis van kunnen nemen – tot betekenisvolle 

en dierbare terugblikken van mensen die in de 10 jaar van 

zijn burgemeesterschap met hem hebben samengewerkt. 

Verhalen die getuigden van groot respect en waardering voor 

hem als mens, als bestuurder met grote visie, als inspirator. 

Ook gaf hij zelf nog een interview, dat als kop kreeg: ‘Ik neem 

gerust afscheid van de prachtige gemeente Bronckhorst’.   

Voor het juninummer 2011 van De Hessencombinatie 

interviewden we Henk Aalderink over de toekomst van 

voetbalverenigingen in onze plattelandsgemeente en over 

de rol van de gemeente hierin. Den Haag kondigde fi kse 

bezuinigingen aan richting gemeenten en ook de verwachte 

krimp en vergrijzing zorgden ervoor dat Aalderink opriep 

tot een toekomstbestendig Bronckhorst waarbij inwoners 

zelf meer initiatieven nemen en daarbij denken in termen als 

duurzaamheid. Hij kondigde aan dat voetbalverenigingen te 

maken zouden krijgen met een andere rol van de gemeente. 

Een verandering die een andere houding vraagt van de 

verenigingen. ‘Een eigen blad uitbrengen zoals HC’03 nu doet, 

is daar een goed voorbeeld van’, stelde hij. ‘Het is prachtig wat 

jullie doen.’

Burgemeester Aalderink was onze trotse burgemeester die 

zich met enorme betrokkenheid en enthousiasme inzette 

voor Bronckhorst en haar inwoners. En zo zullen wij hem 

herinneren.
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SUPERMARKT AALDERINK
1200 m2 winkelplezier! 750 m2 parkeerruimte!
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- Badkamers inclusief installatie voor bodemprijzen -
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√

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
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GOTINK INSTALLATIE

√
√
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√
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√
√
√
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WWW.BADKAMERKNALLERS.NL
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INSTALLATIE
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√
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√
√
√
√
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Hekwerken en Omheiningen

Atelier Zepp Gerritsen
RIJKSWEG 25, 6996 AA 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.

Ook voor kinderpartijtjes en 
schooluitjes zeer geschikt.

Kinderboerderij Feltsigt

Bekveldseweg 5, Bekveld (gem. Bronckhorst)

tel.  0575 - 462828

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



Column Jeroen Huis in ‘t Veld
Voorzitter HC‘03

Foto: Wim van Hof

Mooie verhalen
In deze column ga ik het hebben over een van mijn ooms. In dit geval oom Johan. Deze fors 

gebouwde, vikingblonde, altijd goed gemutste pensionado en ex-metselaar, kwam bij mijn 

ouders op de lijn over mijn columns. ‘Waorum hef hi-j now zo’n heel stuk papier neudig, um 

maor een heel klein bitjen te zeggen. Want waor ut uuteindelijk um geet, had toch in vulle 

minder weurde gekunt.’ Mijn moeder zei erbij dat ze de indruk had dat oom Johan deze 

feedback wel eens licht opruiend bedoeld zou kunnen hebben en dat ze twijfelde aan de 

serieusheid van de opmerking. Dat denk ik overigens zelf ook. Moeders had ook nog tegen 

hem gezegd: ‘Ik zal Jeroen weleens vragen of hij niet een keer over jou wil schrijven.’ Nou bij 

deze, oom Johan. Heb i-j ok een keer in De Hessencombinatie gestaon!

Oom Johan is overigens wel een mooi voorbeeld van iemand die, in mijn ogen, zijn roeping 

heeft gemist. In plaats van metselaar had hij verhalenverteller moeten worden. Op welk 

feestje of jachtpartij ik ook samen met hem ben, hij zit vaak op de preekstoel met mooie 

verhalen over vroeger. Al snel heeft hij dan de lachers op zijn hand, dat weer als brandstof 

dient voor zijn inspiratie om meer verhalen te vertellen. Waar ik verbaasd over ben, met 

name omdat ik daar zelf helemaal niet goed in ben, is hoeveel hij over vroeger heeft 

onthouden en er nog smakelijk in detail over kan vertellen. 

Wat mij opvalt in verhalen over vroeger, is dat de wereld er toen in alle opzichten beter 

uitzag. Althans door de bril van de verteller gezien. Dat geldt overigens niet alleen voor oom 

Johan, maar voor nagenoeg alle mensen die verhalen over vroeger vertellen. Vroeger was 

alles beter, de winters kouder, de zomers warmer, de politie minder streng, de kroeg nog 

gezellig enzovoort, enzovoort. Dat er toen ook mindere dingen waren, wordt nagenoeg 

niet genoemd. Psychologen Freud en Jung schreven er boeken over vol, maar het komt 

erop neer dat mensen negatieve ervaringen vermijden en dus ook negeren en positieve 

ervaringen groter maken om zichzelf gelukkig te voelen. Wellicht een erg psychologische 

uitleg, maar ik geloof er wel in. Volgens mij ook een belangrijke reden dat er bij HC’03 ook 

een plek moet zijn voor de verhalen van vroeger, de mooie verhalen en gebeurtenissen uit 

de tijd van H en K en Drempt Vooruit. Bij deze verhalen voelen mensen zich prettig. En deze 

verhalen staan ook aan de basis van onze huidige vereniging. Het mooie is dat een aantal 

mensen bezig is één wand in ons clubhuis te versieren met foto’s uit de historie van beide 

verenigingen en uit de historie van HC’03. We bestaan immers inmiddels al meer dan 11 jaar! 

Zo’n fotomuur is volgens mij een mooie inspiratiebron om nog eens oude herinneringen 

met elkaar op te halen en in positieve zin te praten over vroeger. Maar vergeet daarbij dan 

niet dat je eigen geest je een klein beetje voor de gek houdt en het tegenwoordig ook 

allemaal zo gek nog niet is.

Voor diegenen die oom Johan trouwens niet kennen: waarschijnlijk heb je hem weleens 

ergens gezien op een feest of kermis in de buurt. Het is die man, die meestal aan het eind 

van de avond de microfoon opeist en nog uit volle borst het nummer ‘Leverwursken’ of 

‘Lou de Palingboer’ zingt. Dat opeisen van de microfoon op feestjes, daar heb ik trouwens, 

genetisch gezien, wel wat van meegekregen…

Verhalen en 

gebeurtenissen 

die aan de 

basis staan van 

onze huidige 

vereniging
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Gijs Faassen (13)

Woonplaats: Hummelo

Sport: turnen

Gijs Faassen turnt al vanaf zijn tweede. Omdat zijn beide 

broers bij gymnastiekvereniging De Sperwer zaten, ging 

ook Gijs maar turnen. Inmiddels zijn de broers gestopt, maar 

gaat Gijs door met zijn turnsport. Zo goed zelfs, dat hij wordt 

gezien als een turntalent. En dat terwijl Gijs ‘slechts’ twee 

uur in de week traint. Meer ruimte is er voorlopig niet bij De 

Sperwer. ‘Als het aan mij ligt, ga ik iets meer trainen. En hoop 

ik dat er meer jongens van mijn leeftijd op turnen gaan’, laat 

de 13-jarige  havoleerling weten. De woorden van Gijs tonen de 

lastige situatie waar een kleine vereniging als De Sperwer zich 

in bevindt. Gijs is de enige jongen in de selectie en het ziet er 

niet naar uit dat hij snel leeftijdsgenoten bij de training krijgt 

aan wie hij zich kan optrekken. ‘Turnen is een individuele sport, 

maar als je dat met meerdere jongens doet is dat leuker’, stelt 

de vader van Gijs. Voorlopig heeft Gijs het prima naar zijn zin bij 

De Sperwer en kan hij de sport goed combineren met school. 

‘Gijs is heel leergierig en een echte doorzetter. Hij wil zich 

verbeteren op alle onderdelen. Als hij wil, kan hij een hoger 

niveau bereiken’, weet Femke Wolvetang, sinds kort de 

trainster van Gijs.

De poltige, een turnpaddenstoel van een centimeter of 

40 hoog, is volgens Nicky Greven van De Sperwer een van 

de toestellen waarop Gijs uitblinkt. ‘Op de poltige zonder 

handvat komen zijn kracht en doorzettingsvermogen goed tot 

uitdrukking. Gijs is expressief en leergierig, maar ook zorgzaam 

en humoristisch. Hij is een entertainer en maakt het anderen 

graag naar de zin. Hij wil graag dat iedereen het om hem heen 

goed heeft’, aldus Greven.

Hoe de turntoekomst eruitziet de komende jaren, weet Gijs 

nog niet. ‘Ik doe graag mee met wedstrijden en dan zien we 

wel hoe het gaat. Turnen is mijn hobby en wordt later niet mijn 

werk. Wel zou ik gymleraar willen worden of gewoon leraar 

op school. Om wat extra trainingsuren te kunnen maken, heb 

ik van de vereniging een turnpaddenstoel gekregen. Kan ik 

lekker thuis in de huiskamer mijn oefeningen doen. Ik vind het 

heel leuk bij De Sperwer in Hoog-Keppel en ik heb nog geen 

moment gedacht om naar een grotere vereniging te gaan 

waar meer jongens van mijn leeftijd turnen’, aldus Gijs die zich 

voorbereidt voor een regionale turnwedstrijd die binnenkort 

op het programma staat.

Onze tiener-sporttalenten en hun 

doelen en toekomst

Tieners naar de top

Tekst: Richard Kok

Foto’s: Wim van Hof, Epco Schierboom

Ons gebied is goede grond voor sporttalenten. Denk alleen al aan topvoetballer Klaas-Jan 

Huntelaar. Maar wie zijn de talenten van de toekomst? Wie hebben het in zich om door te 

groeien tot een topper in hun sport? En vooral, hoe ga je als tiener om met sport, school en je 

sociale leven? De Hessencombinatie ging op onderzoek uit door de velden af te speuren en sprak 

met drie tieners die uitblinken in hun sport, maar die school en sociale activiteiten niet vergeten. 

‘Ik draai wat extra trainingsuren in onze huiskamer’ 
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Joep Baars (17)

Woonplaats: Voor-Drempt

Sport: voetbal

Joep Baars volgt de opleiding Sport en Bewegen aan het 

Graafschap College in Doetinchem en is daarnaast topscorer 

van het eerste team van HC’03. ‘En dat als eerstejaars A-junior’, 

stelt hoofdtrainer André Simmelink van HC’03. ‘Dat is best 

bijzonder. Vorig jaar toen hij nog in de B1 speelde, heeft 

hij al vaker met het tweede elftal meegedaan. Dit seizoen 

hebben we hem bij de eerste selectie gehaald.’ En dat werpt 

zijn vruchten af gezien de voetbalontwikkeling van de tiener. 

De uitspraak ‘wat goed is, komt snel’ is op Joep van meerdere 

kanten van toepassing. Zijn voetbalontwikkeling gaat snel en 

daarnaast beweegt hij zich op de groene grasmat razendsnel. 

Simmelink: ‘Joep is razendsnel en doelgericht. Hij zoekt altijd 

de snelste weg naar het doel van de tegenstander. Hij voetbalt 

onbevangen en doet veel op intuïtie. Als trainer koester ik zijn 

creativiteit, maar aan de andere kant zou je wel eens willen dat 

hij nog iets meer nadenkt over het spel.’

Voor Joep is zijn eerste volle seizoen in het eerste van HC’03 

een leerjaar. ‘We laten hem lekker voetballen en proppen 

hem niet vol met opdrachten. Hij weet ook dat hij niet sterker 

is dan die grote, stoere verdedigers in de vierde klasse, en 

daarom is hij sneller en slimmer. Verder laten we hem zijn 

gang gaan’, weet Simmelink, die aan het eind van dit seizoen 

vertrekt bij HC’03.

Simmelink omschrijft Joep als een rustige, bescheiden jongen. 

Een jongen die in een fase komt waarin duidelijk wordt of 

zijn voetbaltalent hem meer gaat brengen of dat hij ervoor 

kiest om het vooral gezellig te houden rondom het spelletje 

voetbal. Simmelink: ‘Je ziet vaak dat jongeren op deze leeftijd 

keuzes gaan maken. Daarom gaan de komende twee jaar 

uitwijzen wat het wordt met Joep.’ Voor Joep is er naast 

voetbal nog een sport die hij belangrijk vindt. Niet voor niets 

volgt hij op het Graafschap College ook de opleiding voor 

skileraar. 

Enkele keren per winter bevindt Joep zich dan ook in de Alpen 

om te ruiken aan het vak van skileraar. Dan knelt het af en 

toe met zijn voetbalactiviteiten. Voor Joep zelf is dat geen 

probleem. ‘Skileraar zijn is seizoenswerk, dus je bent wel veel 

weg. Maar ik denk dat ik het goed kan combineren. Ik vind 

voetbal hartstikke leuk en ik heb er veel plezier in. Natuurlijk 

heb ik best getwijfeld afgelopen zomer of ik wel de overstap 

moest maken van de jeugd direct naar het eerste. Ik was bang 

om op de bank te belanden, maar dat is niet gebeurd. Fysiek 

is het af en toe nog wel wennen. Er wordt harder gespeeld en 

zwaarder getraind. Maar ik heb me aardig snel aangepast en 

volgens mijn ben ik wel lekker bezig.’

‘Volgens mij ben ik wel lekker bezig’
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HAARWERKBOETIEK

REINTJES

Zutphen-Emmerikseweg 6a

7227 DL  Toldijk

tel. 0575-45 25 24

Ruurloseweg 16

7255 DH  Hengelo (Gld)

tel. 0575-45 25 24

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

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

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

C. SEEGERS

Rijwielen

Skelters

Electrofietsen v/a € 1299,-

Trampoline’s

Zonwering * Rolluiken * Garagedeuren * Veranda-overkapping

Somfy besturing & draadloos alarmsysteem * Raamdecoratie 

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



Sacha Teunissen (17) 

Woonplaats: Achter-Drempt

Sport: volleybal

Sacha Teunissen speelt al vanaf haar veertiende in 

het eerste damesteam van volleybalvereniging Focus. 

De 17-jarige Dremptse wordt gezien als het grootste 

volleybaltalent van de afgelopen jaren, al is ze daar zelf 

erg nuchter onder. ‘Op zich is het best vroeg om op je 

veertiende vanuit de jeugd door te schuiven naar het 

eerste damesteam. Je moet ineens het team van jouw 

vriendinnen verlaten en daar heb ik wel even over 

nagedacht toen ik werd gevraagd. Maar het tempo bij 

dames 1 is veel hoger en daar word je alleen maar beter 

van’, aldus Sacha, die twee keer in de week anderhalf 

uur traint in De Hessenhal in Hoog-Keppel. Daarnaast 

traint ze op zondagochtend nog tweeënhalf uur bij de 

regioselectie en uiteraard speelt ze op zaterdag haar 

competitiewedstrijd voor Focus. Sacha: ‘De oefenstof 

bij de regioselectie is veelal gericht op techniek, terwijl 

we bij Focus wedstrijdgericht trainen. Die combinatie 

bevalt me uiterst goed.’ Wat haar ook goed bevalt is de 

combinatie tussen school en sport. Volgend schooljaar 

gaat ze naar vwo-6 en daarna wil ze een universitaire 

opleiding volgen. Of Focus dan nog een rol speelt 

is onduidelijk. ‘Hopelijk kan ik voor mijn studie in 

Nijmegen terecht. Dat is nog wel te combineren met 

Focus. Maar als het Utrecht of een andere stad wordt, 

dan wordt het lastig’, aldus Sacha, die zichzelf over een 

jaar of vijf het liefst in de Tweede Divisie ziet spelen. 

De ontwikkeling van Sacha gaat snel, weet ook trainer 

George Martens van Focus 1. ‘Toen ik hier twee jaar 

geleden kwam, was ze een beetje bleu, zeg maar een 

stil type. Door haar bij het spel te betrekken, zie je dat ze 

meer persoonlijkheid krijgt. Ze was een ruwe diamant, 

maar is inmiddels behoorlijk geslepen. Ze heeft bij 

mij altijd een basisplaats omdat ze altijd een constant 

niveau haalt. Daar waar anderen nog weleens pieken 

naar boven of beneden, speelt Sacha altijd op een vast, 

hoog niveau. Ze valt pas op, wanneer ze niet speelt. Dan 

draait het hele team een stuk minder. Dat is haar kracht’, 

aldus Martens, die hoopt dat Teunissen nog een aantal 

jaren behouden blijft voor Focus 1.

‘Sacha heeft altijd een 

basisplaats’
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Het is een trend op de Nederlandse voetbalvelden: trainers lopen rond in jassen met op de rug: 

‘Positief coachen’. Zover is het bij HC ’03 nog niet, maar als het aan voorzitter Jeroen Huis in ’t 

Veld ligt, komt hier snel verandering in.

Het belang van

positief coachen

Tekst: Thom Egberts

Foto’s: Epco Schierboom
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Positief Coachen is een beweging van maatschappelijk be-

trokken wetenschappers, medewerkers van sportbonden en 

NOC*NSF, sportpsychologen, opvoedkundigen en onderwijs-

specialisten. Samen met de sportclubs wil deze stichting 

werken aan een positieve cultuur in de sport. Zo biedt de 

stichting workshops en theatervoorstellingen aan, waarin 

op een herkenbare manier situaties op en rondom het veld 

worden nagespeeld. Twee jaar geleden bezocht Jeroen zo’n 

voorstelling in schouwburg Amphion, samen met een paar an-

dere HC’ers. ‘Daar werden we ons bewust van het belang van 

positief coachen. We realiseerden ons dat we daar te weinig 

aandacht voor hadden.’ De voorstelling opende de ogen van 

het bestuur van HC ’03. 

‘Veel mensen horen of zien het al niet eens meer, maar als je 

langs de lijn loopt, hoef je niet lang te zoeken om negatieve 

coaching tegen te komen. En dan valt het binnen HC’03 nog 

best mee. In het team waarin ik voetbal, het derde, zie ik dat 

bij tegenstanders vaak genoeg. Een trainer die roept: ‘Schop 

ze doormidden!’, bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk een extreem 

voorbeeld, maar je ziet het ook in andere situaties, wanneer 

trainers tegen hun spelers zeggen dat ze eens moeten kappen 

met het verkeerd aannemen van een bal. Ze benadrukken 

keer op keer wat er niet goed gaat, terwijl het juist moet gaan 

om het kweken van vertrouwen en zelfvertrouwen.’

Jeroen benadrukt hoe groot de rol van de club hierin is. 

‘Natuurlijk is de rol die ouders spelen eveneens groot, maar 

je kunt hier ook als club wat aan doen. Ik ben ervan over-

tuigd dat 90 procent van de mensen die negatief coacht dat 

eigenlijk doet met de intentie mensen beter te maken. Maar 

dat is niet wat je ziet. Tegelijkertijd weet ik dat het makkelijker 

gezegd is dan gedaan. Zelf heb ik bijvoorbeeld twee kleine 

kinderen. Ik probeer altijd positief te blijven: niet alleen zeg-

gen wat ze niet mogen of kunnen doen, maar juist benadruk-

ken wat ik liever wél zie. Maar dat is niet altijd even makkelijk.’ 

Zoals de voorstelling in Amphion de ogen van het bestuur 

opende, zo zou het project ook ouders bewuster moeten

maken. ‘Ouders moeten denken: Hé, dit gaat over mij, hier 

moet ik zelf iets aan doen.’

Hoe het project precies vorm gaat krijgen weet Jeroen nog 

niet. Positief coachen past in het nieuwe beleid dat het 

bestuur van HC ’03 dit jaar aan het ontwikkelen is. ‘Aan het 

begin van het seizoen hebben we geconstateerd dat er veel 

veranderd is. Een nieuw clubgebouw, een nieuwe locatie – dat 

zijn best grote veranderingen die grote gevolgen hebben 

gehad. De aandacht van het bestuur ging vooral hiernaar uit. 

De aandacht voor de leden, onze cultuur en onze identiteit 

raakte hiermee wat op de achtergrond. De afstand tussen het 

bestuur en de leden werd groter en het algemene draagvlak 

voor de club nam af. Zo werd het ook lastiger om vrijwilligers 

te vinden. De balans was weg. Met het bestuur hebben we 

besloten om het hierover te gaan hebben, om tot een ge-

meenschappelijke visie te komen op wat HC’03 nu precies is. 

In oktober hebben we dat in de ledenvergadering ingebracht. 

Toen hebben we besloten gesprekken te voeren met mensen 

uit alle geledingen van de club. Het is vooral de bedoeling dat 

wij als bestuur luisteren. Zo kunnen we van de leden horen 

waar HC’03 zich kan verbeteren.’ Die gesprekken zijn inmid-

dels van start gegaan. Verschillende thema’s zullen daar aan 

bod komen. Welke dat zijn hangt van de leden zelf af. Maar 

uiteraard hopen we dat ook positief coachen aan bod komt.   

We weten namelijk zeker dat positief coachen noodzakelijk is 

op het voetbalveld. We willen dit project dus graag onder de 

aandacht brengen.’
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De bevrijding van 

Hummelo en Keppel

2 tot 4 april 1945

Tekst: Karl Lusink

Beeld: W. van Aalst en collectie Karl Lusink

Dit jaar vieren we 70 jaar bevrijding.

Hoe kwam de bevrijding van Drempt, Hummelo en Keppel eigenlijk tot stand?

In de nacht van 23 op 24 maart 1945 staken de geallieerde 

troepen tussen Wesel en Rees de Rijn over. Een geweldige 

troepenmacht kwam in beweging voor het laatste grote of-

fensief van de oorlog: de bevrijding van de rest van Nederland 

en de verovering van Noordwest-Duitsland tot aan de Elbe. 

Deze opdracht werd gegeven aan generaal Crecars Canadese 

1e leger en generaal Dempsey’s Britse 2e leger. De Achter-

hoek, Overijssel en de drie noordelijke provincies zouden 

worden ingenomen door het Canadese 2e legerkorps onder 

generaal Simmonds. De uitzondering vormde het gebied ten 

oosten van de lijn Varsseveld-Ruurlo-Borculo-Neede-Hengelo-

Ootmarsum, dat gold als operatiegebied van het Britse 30e 

korps onder luitenant-generaal Horrocks. De 2e Canadese 

Infanteriedivisie begon haar opmars naar Hummelo vanuit 

de gemeente Gendringen. De 3e  Canadese Infanteriedivisie 

begon haar opmars naar Laag-Keppel vanuit ’s-Heerenberg.

Doetinchem
Doetinchem en omgeving werden verkend door het 8e 

Canadese Verkenningsregiment. Daarna werd de aanval op 

Doetinchem ingezet door eenheden van de 5e Canadese 

Infanteriebrigade, ondersteund door tanks van het Canadese 

10e Pantserregiment, The Fort Garry Horse. De aanval liep 

vast in de binnenstad die was afgegrendeld door met beton 

gevulde tramwagons. Infanteristen van Le Regiment de Mai-

sonneuve en The Black Watch (Royal Highland Regiment) of 

Canada. zuiverden de buitenwijken van Doetinchem en op 2 

april werd de binnenstad, na felle gevechten, ingenomen door 

de infanteristen van The Calgary Highlanders. De strijd in en 

rond Doetinchem kostte aan zeker vijftien Canadese soldaten 

het leven!

Hummelo
Op 2 april om kwart voor zeven in de morgen begonnen de 

infanteristen van The Black Watch ondersteund door tanks 

van The Fort Garry Horse aan de opmars richting Laag-Keppel 

en Hummelo. Nog voor de middag bereikten de troepen de 

Hummelse Draai en Groot Zande, waar ze onder Duits vuur 

kwamen te liggen. Daar werd nog even kort maar hevig ge-

vochten. Na een stafvergadering op Groot Zande, waar ook de 

ondergrondse bij betrokken werd, besloot men om twee man 

als verkenners naar Hummelo te sturen om te kijken hoe sterk 

de verdediging was. Na gericht vuur van tanks en artillerie op 

diverse posities rond de Hummelse Draai trokken de Duitsers 

zich terug. Bij deze gevechten sneuvelden drie infanteristen 

van The Black Watch, zij werden in Langerak in een veldgraf 

begraven. Dit waren korporaal Frank Balsis, lance sergeant  

Richard Gibbons en sergeant Edward Pope. Zij werden in 

1946 overgebracht naar de Canadese Oorlogsbegraafplaats in 

Groesbeek. 

De twee verkenners vertrokken en in afwachting van hun te-

rugkomst hielden de troepen halt. Een gedeelte van hen werd 

teruggeroepen richting Doetinchem om de hoofdaanvals-

route open te houden. Aan het eind van de middag kwamen 

de twee verkenners terug met het bericht dat Hummelo werd 

verdedigd door ongeveer twintig Duitsers. Om kwart voor zes 

in de avond kreeg The Black Watch de opdracht om Hummelo 

en omgeving in te nemen. Om half acht begon de aanval met 

een artilleriebeschieting. De D-compagnie trok daarna zonder 

noemenswaardige tegenstand Hummelo binnen. De A-com-

pagnie bleef voor Hummelo in reserve, terwijl de C-compag-

nie de bossen rondom Hummelo zuiverde. Even later kwam 

op het hoofdkwartier van de brigade het bericht door dat de 

artillerie van de  3e  divisie klaarstond voor een beschieting 

van het dorp Hummelo en dat de D-compagnie de kelders op 

moest zoeken! Echter, de D-compagnie meldde de inname 

van Hummelo en zo ontkwam Hummelo aan een beschieting! 

De Black Watch nam even later ook het gedeelte van Laag-

Keppel ten noorden van de Oude IJssel in (ten noorden van de 

huidige dode arm). In totaal nam The Black Watch meer dan 150 

Duitsers gevangen in en rond Hummelo. Op 2 april ’s avonds 

om acht uur was Hummelo in handen van The Black Watch.
Canadese vlag tijdens de oorlogsjaren
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Hummelo werd dus bevrijd door Canadese troepen van de 5e 
Canadese Infanteriebrigade. Deze brigade was een onderdeel 
van de 2e Canadese Infanteriedivisie en bestond zoals eerder 
aangegeven uit de regimenten: The Black Watch, Le Regiment 
de Maisonneuve en The Calgary Highlanders. Tijdens alle 
operaties in en rond Hummelo werden zij ondersteund door 
tanks van het 10e  pantserregiment The Fort Garry Horse, de 
eenheid die behoorde tot de 2e Canadese onafhankelijke 
pantserbrigade.
De 23e  Canadian Field Ambulance (een Canadees veld-
hospitaal) vestigde zich op 3 april 1945 in kasteel Enghuizen. 

Laag-Keppel
Het aanvalsdoel voor de 8e Canadese Infanteriebrigade 
(onderdeel van de 3e Canadese Infanteriedivisie) was de brug 
over de Oude IJssel in Laag-Keppel. Daar zou ze ook contact 
maken met infanteristen van de 2e Canadese Infanteriedivisie. 
Op 2 april ’s middags om kwart over een begon de opmars van 
het eerste bataljon van The Queen’s Own Rifl es of Canada in 
de richting van de Wehlse Beek. Ze werd gesteund door tanks 
van het B-squadron van de Sherbrook Fusiliers. Even buiten 
Wehl werd men beschoten door Duits geschut op positie 
947757 (achter het Concordia voetbalveld); dit werd echter 
snel door de tanks uitgeschakeld.  Nog voor de Wehlse Beek 
werden de infanteristen onthaald op een spervuur van mor-
tieren en halfautomatische geweren. Bij Schennink van de Len 
werd hevig gevochten en hier sneuvelden drie Canadezen en 
raakten er negen gewond, van wie er later nog één overleed 
in het Canadese hospitaal in ’s-Heerenberg. Aan de weg naar 
Laag-Keppel brandden de boerderijen van Jolink en van Van 
Drueten af en in Eldrik de boerderijen van Bles en Rooyakker 
(nu Herberts). Met behulp van tanks en vlammenwerpers werd 
de Duitse verdedigingslinie opgerold en een mortierstelling 
onder de voet gelopen. Er kwamen in de omgeving van de 
Wehlse Beek zeker zestien Duitsers om het leven. Dit geeft aan 
hoe hevig de gevechten zijn geweest! De volgende Canadese 
soldaten sneuvelden bij de Wehlse beek: infanterist Omar 
Clark, korporaal Harold Jamieson, infanterist Melville Prentice 
en aan verwondingen stierf infanterist Ronald Macara (op
4 april in het Canadese hospitaal in ’s-Heerenberg). 

The Queen’s Own Rifl es zetten de opmars in de richting Laag-
Keppel voort. Op de linkerfl ank werd de eenheid ingehaald 
door het North Shore (New Brunswick) Regiment die erin 
slaagde nog net voor middernacht Eldrik, na enkele schermut-
selingen zonder eigen verliezen, in te nemen. Na middernacht 
kwamen de infanteristen tot de ontdekking dat de brug bij 
Mulra was opgeblazen. Het zelfde constateerden ook de 
troepen van de Queen’s Own Rifl es die om half twee ‘s nachts 
het zuidelijk gedeelte van Laag-Keppel innamen. Ook de brug 
in Laag-Keppel was opgeblazen. Hier maakte men contact met 
de infanteristen van The Black Watch van de 2e divisie.
In aanvalsboten werden de manschappen van Queen’s Own 
Rifl es de volgende morgen over de Oude IJssel gezet en namen 
ze  posities in aan de westelijke rand van Laag-Keppel.

In de vroege  morgen van 3 april kregen lance sergeant Carl 
Overby en sappeur Maurice Joseph Leonard Clouatre van 
de16 Field Company (Royal Canadian Engineers) de opdracht 
om de opgeblazen bruggen in Laag-Keppel en Hoog-Keppel 
te gaan inspecteren en te kijken hoe en waar een noodbrug 
gelegd kon worden. Na inspectie van de brug bij Mulra in 
Hoog-Keppel liepen ze in de richting van het gemeentehuis. 
Van daaruit werden ze onder vuur genomen door de Duitsers 
die nog in en rond het gemeentehuis zaten. Zowel Overby als 
Clouatre sneuvelden bij de inrit naar Mulra. Een derde soldaat 
ontkwam. Beiden werden tijdelijk begraven in Loerbeek, naast 
het Sint Jans Gildehuis waarin zich een Canadees veld-
hospitaal bevond.
 
Drempt
In Eldrik passeerde Le Regiment de la Chaudiere de troepen 
van The North Shore Regiment en ging via Hoog-Keppel in 
de richting Drempt. Tijdens gevechten bij het gemeentehuis 
in Hoog-Keppel  sneuvelden twee Duitsers en een Canadese 
soldaat van Le Regiment de la Chaudiere. Het was de 34-jarige 
korporaal Ernest Fortier. Hij werd begraven in Loerbeek, waar  
ook Clark, Jamieson, Prentice, Overby en Clouatre  begraven 
lagen. Op 3 april om 11 uur namen de ‘Chauds’ Voor-Drempt in 
zonder noemenswaardige tegenstand. Op 4 april rond 1 uur 
in de middag werd het laatste gedeelte van onze gemeente, 
het gebied bij Zwarte Schaar en ’t Huufken (Hoefkensestraat) 

Edward Pope (W. van Aalst)

Krantenbericht over Jamieson (K. Lusink) 
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De Speelweide koestert 

kleinschaligheid

Zoals het met kinderen gaat is ook het Hengelose kinderdagverblijf De Speelweide met vallen en opstaan 

groot geworden. Maar dan wel groot in kleinschaligheid, fl exibiliteit en mogelijkheden voor de kinderen om 
zo veel mogelijk in de buitenlucht te zijn. Joke Aalderink zegt beretrots te zijn, als ze terugkijkt op wat de 

afgelopen tien jaar is gerealiseerd.

advertorial

Kinderdagverblijf met veel buitenruimte en fl exibele aanpak

Familiebedrijf
De Speelweide is een echt familiebedrijf. Dochter Marieke is ook 
leidster en echtgenoot Ben heeft de ‘gouden handjes’.  Als de 
leidsters ergens een schapje willen of wanneer speelgoed toe 
is aan reparatie komt hij in actie.  Hij stopte de afgelopen jaren 
veel energie in het fraaie onderkomen van de opvang in het 
buitengebied tussen Hengelo, Keijenborg en Toldijk. Momenteel 
wordt hard gewerkt om de buitenschoolse opvang uit te breiden 
van 9 – naar 19 kindplaatsen.

Persoonlijke aanpak
Net voordat de gemeente Hengelo opging in Bronckhorst 
kregen de Aalderinks vergunning  om de schuur en carport te 
verbouwen. In december 2005 vingen ze als gastouders de 
eerste kindjes op, maar al snel groeide er een lange wachtlijst. 
Na verloop van tijd werd het gastouderschap omgezet naar 
kinderdagverblijf en konden de kinderen op de wachtlijst een 
plekje krijgen bij de Speelweide. De persoonlijke aanpak, 
kleinschaligheid en ruimte om veel buiten te kunnen spelen 
sprak ouders aan en deed de wachtlijst opnieuw toenemen. 
De werkschuur van Ben werd omgetoverd tot een fraaie 
opvangruimte. Het maakte een horizontale opvang mogelijk, met 
een babygroep en een peutergroep. Die stroomden snel vol. 
Omdat de eerste kinderen die waren opgevangen naar school 
gingen groeide de behoefte aan buitenschoolse opvang. Daar 
werd ruimte voor gevonden door het kantoor te verhuizen naar 
het woonhuis. Momenteel is er per dag op de Speelweide plek 
voor 23 kinderen in de dagopvang en voor 9 kinderen in de 
buitenschoolse opvang.  Naast Joke en Marieke werken nog 6 
leidsters bij de Speelweide.

Opgehaald
Kinderen tussen 8 weken en 12 jaar kunnen terecht op De 
Speelweide. Door de kleinschalige opvang kunnen kinderen met 
een handicap of leerachterstand meestal prima meedraaien in
de groep. Desgewenst worden kinderen van de scholen in de 
omgeving (Hengelo, Keijenborg, Velswijk, Bekveld) opgehaald 
door Joke. Veel ouders ervaren dat als een pluspunt. 

Flexibel
De werktijden van mensen veranderen, daar moet je in meegaan, 
is de overtuiging van Joke. “We zijn zeer fl exibel, dat is 
tegenwoordig een vereiste. We doen niet moeilijk als ouders een 
keer wisselen van dag of een keer een dag extra nodig hebben. 
Voor ouders die hun kind(eren)  een dag afmelden gaan de 
kosten half door. We proberen opvang op maat te bieden. Ouders 
kunnen er het hele jaar terecht, ook in de vakantieperiodes”.

Door het jaar heen wordt met thema’s gewerkt, bijvoorbeeld 
rond de seizoenen en de feestdagen en worden er verschillende 
activiteiten georganiseerd. Enkele zijn het Paasontbijt voor 
alle kinderen, de barbecue voor alle ouders en kinderen en 
de gezellige kerstmarkt. Door de barbecue zijn er ook leuke 
vriendschappen ontstaan tussen de ouders, die elkaar dan 
iets langer kunnen spreken dan alleen vluchtig bij het halen of 
brengen van de kinderen.
De naschoolse opvang groeit ten opzicht van de kinderopvang. 
Opvallend is dat van kinderen die in Doetinchem of Zelhem naar 
de basisschool gaan toch het broertje of zusje in de dagopvang 
blijft komen. Dat laat volgens Joke ook zien dat ouders blij zijn 
met hun aanpak.
Indien ouders willen komen kijken dan zijn zij van harte welkom.

Kinderopvang De Speelweide
Steenderenseweg 25
7255 KC Hengelo (Gld)
T: 0575-465351
E: info@despeelweide.com
I: www.despeelweide.com



Vroegere gemeentehuis, Rijksweg 60 te Hoog-Keppel (K. Lusink)

ingenomen door de Queens Own Rifles. De bevrijding van 
Hummelo en Keppel was een feit!
Eldrik, Laag-Keppel en Drempt werden  bevrijd door Canadese 
troepen van de 8e Canadese Infanteriebrigade, een onder-

Ernest Fortier (K. Lusink)

deel van de 3e Canadese Infanteriedivisie en bestond zoals 
aangegeven uit de volgende regimenten: The Queen’s Own 
Rifles,  Le Regi-ment De La Chaudière en het North Shore (New 
Brunswick) Regiment. 
Tijdens alle operaties werd men gesteund door tanks van het 
27e Armoured Regiment (The Sherbrooke Fusiliers Regiment). 
Deze eenheid behoorde tot de 2e Canadese onafhankelijke 
pantserbrigade.
De tien Canadese soldaten die sneuvelden bij de bevrijding 
van Hummelo en Keppel werden in de zomer van 1946 her-
begraven op de Canadese Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek. 
Bezoek hun graven eens en besef dan goed dat zij sneuvelden 
voor onze vrijheid. Met hun leven betaalden zij, duizenden 
kilometers van huis, de allerhoogste prijs. Laten wij hen nooit 
vergeten!

Canadese Oorlogsbegraafplaats Groesbeek
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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

Al 15 jaar ervaring

met natuurlijk (ver)bouwen

Café - slijterij
d’n Uutkiek

Dorpsstraat 65 - Angerlo

0313 - 475 091
All-round 

Schoonheidsspecialiste

Kleuren consulente

Nagelstyliste

●

●
●

Hulsevoortseweg 7

6996DG Drempt

T: 0313-479002

M: 06-12694970

E: info@dinekepelgrom.nl

I:  www.dinekepelgrom.nl



Krantenbericht in The Times van 6 april 1945 over Canadese troepen die door 

Hummelo trekken (K. Lusink)

Zij vielen voor onze vrijheid in april 1945!

The Queen’s Own Rifl es of Canada:

Infanterist Omar Clark  20 jaar  afkomstig uit Toronto, Ontario
Korporaal Harold Jamieson  26 jaar  afkomstig uit Brantford, Ontario
Infanterist Melville Prentice  26 jaar  afkomstig uit Bancroft, Ontario
Infanterist Ronald Macara  26 jaar  afkomstig uit Toronto, Ontario

The Black Watch (Royal Highland Regiment) of Canada:

Sergeant Edward Pope  27 jaar afkomstig uit Montreal, Quebec
Soldaat Frank Balsis     22 jaar  afkomstig uit Montreal, Quebec
L/Sergeant Richard Gibbons  28 jaar afkomstig uit Toronto, Ontario

Aircraft Research Group Achterhoek (ARGA)

ARGA onderzoekt de luchtoorlog gedurende de Tweede 
Wereldoorlog boven de Achterhoek, Liemers, Veluwe-
zoom, Lingewaard en de Nederlands-Duitse grensstreek 
tussen Emmerich en Bocholt. Dit wordt gedaan door het 
uitvoeren van archiefonderzoek in binnen- en buiten-
land, locatieonderzoek, vliegtuigbergingen, conserveren 
van gevonden vliegtuigdelen, documenten en foto’s te 
verzamelen en contacten te onderhouden met oud-
vliegers en/of nabestaanden.
Door professioneel onderzoek streeft ARGA ernaar zo 
veel mogelijk facetten van deze luchtoorlog aan het licht 
te brengen en deze via publicaties, lezingen, tentoon-
stellingen en de website arga-nl  voor een groot publiek 
toegankelijk te maken.
Karl Lusink is voorzitter en archivaris en vormt samen 
met Sander Woonings en Han Lusink het bestuur van de 
stichting ARGA.

Le Régiment de la Chaudière:

Korporaal Ernest Fortier  34 jaar afkomstig uit Weedon Wolf County,  
     Quebec

16th Field Company, Royal Canadian Engineers: 

L/Sergeant Carl O. Overby   26 jaar afkomstig uit Harperville, Manitoba, 
Sappeur Maurice Joseph  26 jaar    afkomstig uit Canada, maar
Leonard Clouatre    woonachtig in Weymouth,
     Dorsetshire, England
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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

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

huid- en voetverzorgingsinstituut

email info@wildegeest.nl

www.wildegeest.nl

WARENHUIS

Véél winkels onder één dak

Markt7•Doesburg•www.staarinkwarenhuis.nl



In 1996 is er in Hummelo een feestje waarbij een aantal 

bewoners van De Veldhof genieten van de gezelligheid en 

de onderlinge saamhorigheid. Het zou jammer zijn als het bij 

deze ene keer zou blijven en Gerrie te Slaa (erelid sedert 3 juli 

2010, overleden op 5 mei 2014) neemt het initiatief om met 

een aantal buurtgenoten maandelijks te gaan klootschieten. 

De families Janssen, Maalderink, Te Slaa, Pasman, Schreurs 

en Verbeek doen enthousiast mee. Een keer in de maand op 

zondagochtend verzamelt men zich op De Veldhof en vertrekt 

men voor een klootschiettraject door het buitengebied van 

Hummelo. En natuurlijk drinken ze na afloop bij een van de 

deelnemers koffie.

In 2000 wordt de groep uitgebreid met nog weer zes families 

en worden er wat afspraken vastgelegd in een soort huishou-

delijk reglement. De doelstelling van destijds is nog steeds van 

kracht: ’Het verhogen van de saamhorigheid van de samen-

leving in het algemeen en die van De Veldhof en omgeving 

in het bijzonder.’ In de daarop volgende jaren komen nog 

enkele families de groep versterken. In de bijna 20 jaar van het 

bestaan zijn er helaas ook twee deelnemers overleden.

Er kwamen wat activiteiten bij en in 2009 werd er zelfs een 

soort bestuur gevormd: Henk Maalderink (voorzitter),

Hans Nieuwenhuisen (secretaris) en Bertie Roerink (penning-

meester).

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

Bijzonder omdat de geschiedenis van de groep al heel lang teruggaat, ze iets bijzonders doen 

samen en lief en leed met elkaar delen. Dit keer H.N.S. – Hummelo Noord Scoort.

Bijzondere vriendengroepen

Klootschietvereniging 

’Hummelo Noord Scoort’

Tekst: Rinus G.M. Rabeling

Foto’s: Gerrit Kempers

Activiteiten

Op dit moment zijn er totaal 26 leden. Hiervan zijn er onge-

veer 20 actief tijdens het klootschieten op zondagochtend.

Dit is ook echt het maximum in verband met het na afloop 

koffiedrinken bij een van de families thuis.

Men verzamelt altijd om 10.00 uur bij de familie Te Slaa. Er 

wordt een teamindeling gemaakt waarbij rekening wordt 

gehouden met sterkte, leeftijd en roulatie zodat gelijkwaar-

dige teams in het strijdperk treden. In principe heeft men 

drie vaste routes, hieruit wordt telkens een keuze gemaakt. 

Halverwege wordt reikhalzend uitgezien naar de rode auto 

van Jan Schreurs. Samen met Herman te Slaa verzorgt hij de 

versnaperingen tijdens een korte stop. Als de ‘r’ in de maand 

is, wordt er ook gezorgd voor iets warms. In het begin werden 

traktaties voor bijvoorbeeld een verjaardag aan beide heren 

meegegeven. Later is dit in een soort contributie verwerkt en 

worden de hapjes en drankjes onderweg uit de kas betaald.

Vervolgens het tweede deel van de route met als afsluiting 

de gemoedelijke koffievisite. Ongeveer om 13.00 uur gaat 

iedereen weer naar huis. Het klootschieten dat de basis vormt 

van de vriendengroep, gaat alleen niet door bij dichte mist, 

sneeuw of ijzel. Naast de vaste zondagochtenden ’schiet’ men 

ook tijdens het Bevrijdingstoernooi van Hummelo en Oranje 

en op een recreatief toernooi in Linde. 
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BERT

| Bloemwerk

| Workshops

| Rouw- en trouwbloemwerk

| Potterie o.a. Dutz en Michiel Drijver

| Kaarsen van Esther & Erik

| Bestellen via eigen website mogelijk

|	 Euroflorist	lid
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Dorpsstraat 4 – 6999 AC – Hummelo –  tel. 0314-381674 
info@autobedrijfoverbeek.nl     www.autobedrijfoverbeek.nl 

 

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s
Reparatie

Onderhoud en schadeherstel
APK keuringsstation

Airco service
Total tankstation

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

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

Gasthuisstraat 20
6981 CS  Doesburg
Tel: 0313-472778

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

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



In juni 1999 heeft men het toernooi in Hummelo voor recre-

atieve klootschietgroepen ter hand genomen. Hieraan wordt 

onder andere deelgenomen door Broek Baoven, Broek en 

Anhang, De Bosrand en Recht toe Recht an.

Op de eerste zondag van februari wordt het klootschieten 

afgesloten met een uitgebreid gezellig stamppotbuffet . Een 

andere belangrijke activiteit is de barbecue in het eerste week-

end van juli. Hier wordt weken van tevoren over gepraat en 

naar uitgekeken!

Daarnaast zijn er natuurlijk in een jaar diverse persoonlijke 

feestelijkheden: huwelijksjubilea, Sara of Abraham etc. Regel-

matig wordt de vriendengroep hiervoor ook uitgenodigd en 

naast een passende versiering of bord in de tuin wordt er dan 

ook altijd een bijzonder lied ’geknutseld’. Constante factor 

hierbij is altijd de melodie van het bekende Ierse lied ’Wild 

rover’.

Tot slot

Zoals bij veel verenigingen stijgt ook bij HNS de gemiddelde 

leeftijd. In het begin werd er nog wel eens een ooievaar ge-

plaatst, nu is men meer in de weer met een Sara of Abraham.

Voor meer informatie over vriendengroep HNS kunt u altijd 

contact opnemen met een van de leden.

Een van de teams volop in actie De gezelligheid straalt eraf

Klootschieten

Klootschieten is een oude Oost-Nederlandse balsport. Het 

wordt gespeeld met een zogenaamde kloot, waarbij de deel-

nemers proberen deze kloot onderhands zo ver mogelijk te 

werpen. Bij dit spel is het de bedoeling om in zo min mogelijk 

beurten /worpen een bepaald parcours af te leggen. Het is een 

echte doe-sport, recreatief aantrekkelijk voor jong en oud. 

Bij het klootschieten komt het vooral aan op een goede tech-

niek en behendigheid. Klootschieten kan het gehele jaar door 

worden beoefend op vrijwel elk straat-, bos- of veldparcours. 

Klootschieten is vooral bekend in Twente en de Achterhoek. 

Daar is het vele eeuwen geleden, vermoedelijk al voor de 13e 

eeuw, ook ontstaan. In 1392 wordt in de Haarlemmerhout 

zelfs de eerste klootschietbaan aangelegd. Rond 1500 was de 

sport in heel Nederland populair. In de loop der tijd verdween 

het klootschieten uit grote delen van Nederland. In Twente en 

de Achterhoek houdt de sport nog steeds stand en is er zelfs 

sprake van een soort revival. Er vinden hier ook wedstrijden en 

competities plaats.

Klootschieten 

tussen 1640 en 

1660 op een 

Hollandse tegel

De naam ’kloot’ is afkomstig uit het oud-Nederlands voor mas-

sieve bal en het ’schieten’ staat voor het met kracht werpen 

van de bal. De kloot was in het begin een ronde steen. In de 

loop der eeuwen vervangen door een houten bal, verzwaard 

met lood. Tegenwoordig ook wel kunststof met lood. De mini-

male diameter van de kloot bedraagt 50 mm en het gewicht 

varieert van 200 tot 800 gram. De teams bestaan in de regel 

uit vier tot zes personen. Om het spel te spelen is een straten-

parcours nodig van enkele kilometers.

’Te spelen op de baen, met pyl, cloot of bal,

Eenyder naer syn lust, ennaer syn welgeval.’

(Junius Ampzing, 1352)

’Wie het eerst met synen cloot of bal

Het vastgestelde per raeken sal.’

(Joost van den Vondel, 1587-1679) 

’Hoort vrienden buiten

Het noordoosten fluiten

Klootschietersborst deert kou nog vorst

Dat hard de baan

Dat jaagt het bloed in d’aadren warm

Dat staalt de spieren van je arm

Als je de kloot tot vliegen dwingt

En daarbuiten vrolijk juichend zingt

Vooruit mijn klootje

Vooruit mijn bal

Ik geef u een stootje

Dat tellen zal’

(Klootschieters strijdlied, 19e eeuw)
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Klasgenoten van toen, 
wat is er van hen 
geworden?

Samenstelling: Mariska van Someren-de Vries

Foto’s: collectie Mariska van Someren-de Vries, Arjo Hammink en 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 een gecombineerde klas van de Van Schuylenburchschool in Hoog-Keppel 

omstreeks 1980.

Bovenste rij van links naar rechts: Sander Uunk, Ronald Hilferink. Middelste rij van links naar rechts: invaljuf (naam onbekend), Immy Scheffer, Frans Westerveld, 

Jeroen Hulshof, Manuela Garretsen, Mariska de Vries, Erik Westerveld, Christian Baerends, Diederick de Ruiter. Voorste rij van links naar rechts: Cathelijne de Ruiter, 

Jacqueline Dozy, Sandra Garretsen, Gerben Oortgiesen, Gerald Gaikhorst.

GERALD GAIKHORST (1972)

‘Ten tijde van de foto woonde ik aan de Zomerweg in Drempt. 

Ik ging vaak om met Gerben Oortgiesen, hij was mijn buur-

jongen. Tegenwoordig woon ik op De Huet in Doetinchem. Ik 

ben vader van twee dochters, gescheiden, maar inmiddels ook 

weer dolgelukkig met mijn vriendin Linda.

Na de lagere school ben ik naar de lagere en de middelbare 

agrarische school gegaan om vervolgens thuis op de boerde-

rij aan het werk te gaan. De boerderij hebben we inmiddels 

verkocht en na verschillende banen te hebben gehad ben ik 

in 2008 voor mezelf begonnen met een bedrijfje in de verhuur 

van springkussens, partytenten en aanverwante artikelen. 

Daarnaast ben ik als zzp’er werkzaam in een magazijn of breng 

ik spoedpakketten naar klanten. 

Van de lagereschooltijd herinner ik me dat het een gezel-

lige, maar kleine school was. Martin Spekkink regelde heel 

veel voor het kamp, eerst naar Eerbeek, later bij Flophouse in 

Toldijk.’
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MANUELA GARRETSEN (1971)

‘Ik woonde destijds in de Dorpsstraat te Laag-Keppel, waar ik 

elke morgen op de fiets stapte om naar school te gaan. Eerst 

langs Ellen Tuenter en dan bij de gebroeders Frans en Erik 

Westerveld langs om zo samen naar Hoog-Keppel te fietsen.

Ik heb fantastische herinneringen aan school. Met natuurlijk 

mijn grote liefde Frans de Groot. Op het schoolplein op een 

bankje staan samen met Frans en dan stiekem handjes vast-

houden. En na schooltijd afspreken. Zoveel verdriet toen hij 

ging verhuizen naar Delden.

Maar ook het leren schaken en dammen van Martin Spekkink. 

Geweldig vond ik het om in de pauze binnen te kunnen blij-

ven om zo weer een potje te kunnen spelen. Tussen de mid-

dag mee naar zijn huis om daar even wat te eten of even snel 

langs Flophouse. Jammer dat hij regelmatig niet op school 

kwam zodat we vaak vervanging kregen. Ook het samen voet-

ballen achter het huis (veldje) van Meester Hammink vergeet 

ik niet. Ik als enig meisje van de klas, geen verstand van voet-

bal maar toch mee willen doen. En natuurlijk de musicals die 

we opvoerden. Ik vergeet nooit dat we moesten zingen ‘wat 

een sterren wat een sterren’ en dat Frans of Erik met de verre-

kijker telkens naar de vloer keek in plaats van naar de sterren. 

Elke keer moest het opnieuw en niemand begreep waarom.

In de tijd dat er veel sneeuw lag, gingen we in de pauze een 

sneeuwgevecht houden met de openbare school iets verder-

op. Kortom, een mooie tijd. Jammer dat ik voor het laatste jaar 

naar een andere school moest omdat de school ging sluiten.

Ik heb nog altijd contact met vrienden en vriendinnen uit die 

tijd. Maar niet echt van school. Wel ga ik nog steeds om met 

Gerdien van den Barg en zie ik Ronald Hilferink zo nu en dan 

in Hummelo.

Toen ik veertien was zijn wij naar Gaanderen verhuisd, daar 

woon ik nog steeds met mijn man en drie dochters, maar nog 

steeds voel ik me verbonden met Laag-Keppel en Hummelo. 

Sinds 2011 ben ik zzp’er en ben ik werkzaam als medisch pedi-

cure, sportmasseur, bandagist, etc. In januari ben ik gestart met 

de opleiding mamma care (aanmeten van borstprotheses).’

SANDRA GARRETSEN (1974)

‘Mijn naam is Sandra Luijmes-Garretsen. Ten tijde van de 

klassenfoto woonde ik met mijn ouders en mijn zus Manu-

ela (ook op de foto) aan de Dorpsstraat 16 te Laag-Keppel. 

Aangezien de Van Schuylenburch een kleine school was, was 

er niet zo heel veel keuze in vriendjes en vriendinnetjes. Voor 

mijn gevoel ging iedereen met iedereen om. Zelf zat ik bij 

Immy en Jeroen in de klas en deden we dus ook veel met ons 

drieën. Ik kan mijzelf ondertussen bestempelen als een echte 

Achterhoeker. Toen ik twaalf jaar was, verhuisden we van 

Laag-Keppel naar Gaanderen. Op mijn 22e leerde ik mijn man 

kennen en ben ik verhuisd naar de buurtschap Kotten achter 

Winterswijk. Steeds dieper de Achterhoek in. Waar ik in de 

Achterhoek woon, maakt me niet zo veel uit, maar deze streek 

zal ik niet snel verlaten. Sinds 2000 ben ik getrouwd met Wilco 

en we hebben samen een dochter van bijna 11, Tess.

Bijna tien jaar geleden ben ik begonnen met het oprichten 

van mijn eigen HR advies- en ontwikkelbureau. De afgelopen 

jaren heeft ons bureau zich goed ontwikkeld en op dit mo-

ment hebben we een kantoor in Lichtenvoorde en zijn we met 

zes mensen werkzaam voor de regio Achterhoek-Liemers.

Naast mijn zus heb ik verder met niemand van de foto meer 

contact. Dat was ook lastig, aangezien de meesten van verder 

kwamen en allemaal na het sluiten van de school weer naar 

andere basisscholen gingen. Wel is het superleuk om via Face-

book weer mensen ‘tegen te komen’.

In heb alleen de 1e t/m de 3e klas (dus tot 8 jaar) op deze 

school gezeten. Op dat moment ging de school dicht wegens 

te weinig leerlingen (nog 27 als ik het me goed herinner). Ik 

ben toen met een paar anderen naar de openbare basisschool 

in Hummelo gegaan. Mijn herinneringen aan de Van Schuy-

lenburchschool zijn er dan ook niet heel veel. Het was klein, 

overzichtelijk, iedereen kende iedereen en speelde met elkaar. 

Aan meester Spekkink heb ik hele goede herinneringen. Hij 

kon geweldig tekenen en zijn tekening en gedichtje in mijn 

poëziealbum heb ik nog steeds scherp op mijn netvlies staan, 

zozeer was ik ervan onder de indruk. Daarnaast vond ik de 

musicals de mooiste momenten van het jaar. Zoals ik al zei, 

heb ik niet zo heel veel herinneringen aan de Van Schuylen-

burchschool, maar wel goede.’

RONALD HILFERINK (1972)

‘Destijds woonde ik op loopafstand van de school aan de A.G. 

Noijweg in Hoog-Keppel. Nu woon ik samen met Sabine in 

Hummelo, we hebben 3 kinderen, Marit (6), Lars (4) en Jens (2).

Na de lagere school ben ik naar het Ulenhof College (havo) en 

het Graafschap College (meao) in Doetinchem gegaan.

Ik ben als financieel administratief medewerker werkzaam 

geweest in de oliehandel en autowereld. Momenteel werk ik 

alweer bijna tien jaar in de accountancy, per 2014 als assistent-

accountant bij een leuk kantoor (Adcoma Accountancy en 

Advies) in Etten.

De Van Schuylenburchschool was een kleine school met twee 

klaslokalen en een aula. Kort nadat ik naar het voortgezet on-

derwijs in Doetinchem ging, is de school gesloten. Zo moesten 

de leerlingen die er toen nog op zaten naar de andere lagere 

school in Hoog-Keppel of naar Hummelo of Drempt. 

Enkele dingen die mij te binnen schieten als ik terugdenk aan 

die tijd zijn: Meester Spekkink en meester Hammink. Meester 

Spekkink gaf les aan de klassen 1 t/m 3 en was altijd behulp-

zaam en aardig. We hebben hem één keer boos gekregen toen 

we met alle leerlingen hebben geprobeerd zijn Honda Civic 

op te tillen en te verplaatsen. Hij kon ondanks zijn verlamde 

arm heel handig een sigaretje draaien. Hij was ook de anima-

tor en het creatieve brein achter de toneelstukken en musicals. 

Zo kan ik me nog herinneren dat ik met helm op een keer 

gezongen heb dat ik later autocoureur wilde worden…, bijna 

gelukt. Meester Hammink gaf les aan de klassen 4 t/m 6. Van 

hem kan ik me veel minder herinneren. Hij was wellicht wat 

strenger maar ongetwijfeld heb ik veel van hem geleerd.

Voetballen in de pauzes. Tijdens de middagpauze ging ik altijd 

naar huis om te eten, maar moest onmiddellijk weer terug 

naar school om op het grasveld achter de school te voetballen 

met de kinderen die wel op school overbleven.

Sneeuwballengevecht met de kinderen van de ‘concurrerende’ 

openbare school De Bongerd. Ik weet niet of dat vaak voor-

kwam, maar het komt in mijn herinnering voorbij. 

Na schooltijd ging ik het meeste om met Sander Uunk en 

Christian Baerends. Beiden woonden op een boerderij. Het 

was altijd geweldig als ik daar mocht spelen. Dankzij Sander 

ben ik gaan voetballen, want hij deed dat ook. Christian kon 

heel goed schaatsen en met hem heb ik veel op de ijsbaan 

en, 
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gestaan. Met Sander heb ik nog steeds veel contact, omdat hij 

ook in Hummelo woont en doordat we door het voetballen 

dezelfde vrienden hebben. Na het Ulenhof College heb ik het 

contact met Christian verloren maar ik houd via Strava nog 

wel in de gaten of hij nog een beetje sportief is… Mariska zie 

en spreek ik op verjaardagen bij mijn zwager (haar oom) en 

van de zusjes Garretsen (Manuela en Sandra) zie ik wel eens 

wat voorbij komen op Facebook. Met andere kinderen van 

de Van Schuylenburchschool heb ik geen contact meer. Ben 

ondertussen wel nieuwsgierig geworden naar de verhalen van 

de andere klasgenoten.’ 

GERBEN OORTGIESEN (1973)

‘Ik ben geboren in Achter-Drempt waar ik tot mijn 18e heb 

gewoond. Ik fietste vaak met mijn buurjongens naar school. 

Dat waren Jeroen Hulshof, Gerald Gaikhorst en Sander Uunk. 

Ik woon nu in Parijs met mijn Turkse vrouw en twee kinderen 

van 3 en 5 jaar oud. 

Na de lagere school heb ik het vwo gedaan in Doetinchem op 

het Ludgercollege. Vervolgens Chemische Technology gestu-

deerd aan de TU in Enschede. Daarna voor mijn werk veel om-

zwervingen gemaakt. Via Den Haag, Madrid, Istanbul, Athene, 

Perth (Australië) nu dus terechtgekomen in Parijs. Ik werk als 

planner op projecten voor de bouw van olie- en gasfabrieken.

Ik heb slechts af en toe contact met sommige oud-klasge-

noten, via Facebook of als ik weer eens in Nederland ben. Ik 

woon inmiddels 11½ jaar in het buitenland.

Wat ik me kan herinneren van de lagere school zijn de uitstap-

jes naar Flophouse in Toldijk via meester Spekkink. Die andere 

meester was Hammink... een treffende combinatie. Douane 

spelen in het donker vond ik het leukst.’ 

CATHALIJNE DE RUITER (1972)

‘Wij woonden ten tijde van de klassenfoto of in de Dorpsstraat 

in Laag-Keppel of tijdelijk op de A.G. Noijweg in Hoog-Keppel, 

totdat ons huis in Drempt gereed was. Ik ben na de derde of 

vierde klas naar ‘de Bongerd’, de andere basisschool in Hoog-

Keppel gegaan. Ik heb vooral veel leuke herinneringen aan 

meester Spekkink. Dat hij in zijn spijkerpak altijd sjekkies zat te 

draaien in de klas, vond ik erg lekker ruiken. En ik zat voor-

aan... Ik kan me nog een groot schoolfeest herinneren en ook 

de toneelstukken in de aula waar ik verkleed als kabouter aan 

mee mocht doen.

Na de basisschool ben ik naar het Ulenhof College in Doe-

tinchem gegaan en zijn we verhuisd naar de binnenstad van 

Doesburg. Vervolgens heb ik de mavo in Doesburg op de 

Schutsluis afgemaakt. Daarna naar de mdgo, agogisch werk, in 

Arnhem en vervolgens een jaar au pair in Florence (Italië).

Na dat jaar in Florence ben ik op kamers gaan wonen in Amster-

dam. Daar ben ik de studie sociaal pedagogische hulpverlening 

gaan doen aan de Hoge School van Amsterdam. Na mijn studie 

te hebben afgerond, ben ik gaan samenwonen met een (toen-

malige) charterschipper/scheepstimmerman. Eerst woonden 

we op een verdieping in Amsterdam waar onze oudste zoon 

Jabe (16) geboren is. In 2000 hebben we een klipper gekocht 

waar onze tweede zoon Brecht (10) op is geboren. Inmiddels 

wonen we al bijna veertien jaar met veel plezier op dit histori-

sche woonschip in de Goudse museumhaven. 

Na een aantal jaren in het ziekenhuis te hebben gewerkt op 

de kinderafdeling als pedagogisch medewerker ben ik in 2007 

als consulent bij MEE Rotterdam gaan werken. Ik ondersteun 

ouders die een kind hebben met een beperking. Ik vind dit 

een bijzonder leuke en afwisselende baan! 

Het leven heeft in 2013 een andere wending gekregen. We 

zijn na een relatie van twintig jaar gescheiden. Ik woon nu nog 

met de jongens aan boord en ga zodra het schip verkocht is 

een huis zoeken in de Goudse binnenstad.

Wat betreft mijn familie: mijn moeder is helaas al overleden 

in 1995 en is begraven bij het kleine mooie kerkje in Hoog-

Keppel; mijn vader woont nog in Doesburg dus ik kom nog 

Het oude schoolgebouw van de Van Schuylenburchschool (1898-1977)
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Stefan en  zijn team hebben dat voor een groot deel in eigen 
hand omdat bijna alle producten uit eigen huis komen. Nu het 
langzamerhand uitzonderlijk wordt in een dorp een ambachtelijke 
slager aan te treffen blijft hun zaak gewoon groeien. “De 
hoofdreden is dat we kiezen voor goede producten,” zegt Stefan. 
“We gaan altijd voor kwaliteit en doen daar geen concessies 
aan.”
Het was volgens hem ook een goede beslissing om naar de 
klanten toe te komen. Dat gebeurde eerst met een vestiging in 
de Doetinchemse wijk De Huet en sinds drie jaar ook op de Dr. 
Bardetplaats in het centrum van Doetinchem, in de nabijheid 
van twee grootwinkelbedrijven. “Mensen doen graag in één 
keer boodschappen, daarom ben ik daar als ambachtelijke 
dorpsslager ook. We hebben bij beide vestigingen inmiddels een 
vaste klantenkring.”

Eerlijk vlees

Achter de winkel aan de Grotestraat in Wehl zijn de werkruimte 
en de worstmakerij gevestigd, waar de fijnste vleesproducten 
vandaan komen. De runderen en varkens selecteert Eric Bles 
- broer van Stefan en verantwoordelijk voor de inkoop - bij 
veehouders in de regio. Peter Vels van de biologisch boerderij 
Pasop in Hummelo is een van die veehouders. “Je moet weten 
waar het vee vandaan komt, wat voor leven ze hebben gehad. 
Bij deze boeren vinden we eerlijk vlees, waarbij geen concessies 
worden gedaan aan kwaliteit.”
In de professionele keuken werken vakmensen aan het culinaire 
aanbod, dat de afgelopen jaren steeds ruimer werd. Het bedrijf 
timmert flink aan de weg met de zomer- en wintermaaltijden, 
die in porties van 500 gram of 350 gram worden aangeboden. 
Bestellen (minimaal drie dagen van te voren) kan in een van de 
winkels, via de website of telefonisch.
Compleet verzorgd
Wie een feestje heeft kan het zelfs compleet laten verzorgen 
door slagerij Bles. “Daar zijn we sterk in”, zegt Stefan. Van 

borrelhapjes en kwaliteitssalades tot complete koude en warme 
buffetten of zelfs een speenvarken uit de oven. “We verzorgen 
alles, ook een tent, drank en een koelwagen. Ideaal bij warm 
weer met een barbecue. Vlees, salades en drank blijven lekker 
koel. We verhuren twee koelwagens en alles wordt desgewenst 
aan huis bezorgd.“
Wat voor een landelijk bekend voedseljournalist zoals Wouter 
Klootwijk (nu op tv met De Wilde Keuken) slager Bles bijzonder 
maakt zijn de specialiteiten, zoals de lekkernijen die uit de 
eigen worstmakerij komen en de ambachtelijk verduurzaamde 
hammen. Stefan is kampioen worstmaker en dat proeven niet 
alleen de kenners.  De verse worst is van ouderwetse kwaliteit, 
met de Hausmacher leverworst en de barbecueworst werden 
vakprijzen gewonnen.

Intens lekker

Voor zijn tv-programma had Klootwijk twee varkens 
grootgebracht en liet ze in Wehl slachten. Zijn conclusie was dat 
hij voor dezelfde kilo’s vlees bij de supermarkt twee keer zoveel 
betaalde dan voor het ambachtelijk geslachte vlees van zijn 
varkens. Maar wat misschien wel belangrijker was: de smaak van 
de hammen, gerijpt in de klimaatbestuurde kelder van Bles was 
zó intens lekker. Klootwijk: “Hij maakt, ik durf er van getuigen, 
betere ham en spek dan wat ik ooit in Italië en Spanje proefde.”

Compleet aanbod ambachtelijke producten 

uit eigen slachterij en keuken

Slagerij Bles staat voor 

kwaliteit zonder concessies

Slagerij Bles
Grotestraat 9
7031 AE Wehl

De Bongerd 65 in Doetinchem
Dokter Bardetplaats 8 Doetinchem
T: 0314-681464
E: info@slagerijbles.nl
I: www.slagerijbles.nl

Je moet niet stil blijven staan, zegt slager Stefan Bles wanneer hij vertelt over zijn ambachtelijke slagerij in 

Wehl. Het bedrijf is uitgegroeid tot een onderneming met drie vestigingen. Vaste klanten uit de ruime regio 

weten dat ze er terecht kunnen voor een compleet aanbod vlees, vleeswaren, worstsoorten, buffetten en 

maaltijden. Bij alles staat voorop dat kwaliteit wordt geleverd. Zonder concessies.

advertorial
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weleens in de Achterhoek. Mijn broer IJsbrand woont met 

zijn vrouw en drie dochters in Zwolle. Hij heeft ook op de Van 

Schuylenburchschool gezeten.

Ik heb verder geen contact met oud-klasgenoten, ik kwam 

vorig jaar Christian nog wel tegen op de ijsbaan in Deventer!’

DIEDERICK DE RUITER (1972)

‘Nadat ik na klas 5 van de Van Schuylenburchschool af moest, 

ben ik naar De Bongerd in Doesburg gegaan. Van klas 5 naar 

groep 8. Het was erg wennen op zo’n grote school. Aanslui-

tend naar De Schutsluis naast De Bongerd.

In de 3e klas zijn we verhuisd naar de Noordwest-Veluwe. Daar 

ben ik verder gegaan op de Rehoboth-mavo te Elburg. Ook 

dat was, in vergelijking met De Schutsluis, een enorme school. 

Netjes in 4 jaar mijn mavo D-diploma gehaald en had toen 

de keuze of ik meao of mts ging doen. Ongeveer 80% ging 

naar de meao dus ik ging naar de mts in Almelo. Ik kon ook 

naar Ede, alleen was dat een wat slechtere verbinding. Zwolle 

viel af omdat ze daar de specifieke opleiding niet hadden, nl. 

werktuigbouw met productietechnieken.

Ik heb stage gelopen in het 3e jaar bij VSH in Hengelo (Ov) 

waar ik op Research & Development-afdeling kwam te 

werken. Ik heb daar veel geleerd en toen ook min of meer 

besloten dat ik me op kantoor meer thuis voelde dan op de 

werkvloer. Daarna twee en een half jaar bij Rotijn te Hattem 

als werkvoorbereider/inkoper. Ook hier heb ik veel geleerd.

Na het behalen van mijn diploma moest ik in militaire dienst 

bij de KMar Koninklijke Marechaussee en werd uiteindelijk na 

de opleiding in Wezep geplaatst. Ik kon toen lekker thuis sla-

pen. Dit was ook wel nodig i.v.m. plaatsgebrek op de kazerne. 

Na 7½ maand militaire dienst kon ik weer beginnen bij Rotijn. 

Ik ben daar tot 1994 gebleven. 

Ik had in die tijd een leuke vriendin leren kennen in Bergen 

op Zoom en ben toen verhuisd naar het zuiden. Bij Ventinox 

kon ik beginnen als projectcoördinator. Na één maand was de 

verkering echter voorbij, maar heb ik toen toch besloten om 

in het zuiden te blijven. Erg leuke baan, zag veel van de wereld 

en was erg zelfstandig. In totaal 3½ jaar jaar gewerkt en on-

dertussen mijn huidige vrouw leren kennen. Zij vond het ook 

wel leuk als ik af en toe een keer thuis was en niet alleen in het 

weekend een momentje wakker was. Ik maakte in die periode 

werkweken van 60-80 uur inclusief 100.000 km autorijden per 

jaar door de Benelux en Duitsland.

Ik ben toen begonnen bij BTR in Roosendaal (daarna Invensys 

en uiteindelijk Flowserve) en was daar werkzaam op de tech-

nical support afdeling. Technische tekeningen maken en pro-

blemen oplossen van afsluiters met aandrijvingen. Na negen 

jaar begon het een beetje een sleur te worden en ben daarna 

bij Bosal in Made trekhaken gaan tekenen en ontwerpen. Ook 

erg leuk. Ook na 2½ jaar weer weggegaan omdat ik werken 

dichter bij huis prettiger vond. Toen begonnen als project 

engineer bij Voestalpine, sinds kort Polytec, in Roosendaal. 

Dit bedrijf maakt kunststof onderdelen voor de automobielin-

dustrie. Ik werk de laatste jaren hoofdzakelijk voor Jaguar en 

Landrover, met veel plezier, want zij maken, zeker de laatste 

tijd, de mooiste auto’s.

Ik ben getrouwd in 1999. We hebben twee kinderen, een zoon 

van 18 en een dochter van 9. Mijn vrouw werkt als therapeut 

in de psychiatrie.

Ik heb als hobby motorrijden en bezit een mooie Aprilia RST 

Futura, waar ik best een beetje zuinig op ben. Heb helaas 

ook in de tussentijd sarcoïdose (longziekte) gekregen en dat 

is (nog) niet weggegaan. Slik braaf medicijnen en zal er mee 

moeten leren leven. Dat is nu al 15 jaar en ik mag niet klagen.’

IMMY SCHEFFER (1974)

‘In de tijd dat ik in Hoog-Keppel naar school ging (1980), 

woonde ik in Drempt aan de Gildeweg 40, het huis waar mijn 

ouders nog steeds wonen. Nadat ik van de kleuterschool 

kwam, ging ik in Hoog-Keppel naar school. Op de fiets met 

Mariska, Kirsten, Jacqueline, Cathalijne en Diederick. Heel 

bijzonder, want ik ging naar een heel kleine en overzichtelijke 

school waar iedereen elkaar kende. Ik kwam bij Sandra en 

Jeroen in de ‘klas’. Met aanhalingstekens, want hoe apart is het 

dat je met zijn drietjes in de eerste klas zit?! Voor mij was dat 

wel belangrijk, omdat ik toen sinds een paar jaar slechthorend 

was. Bij meester Spekkink was het erg leuk en hij maakte er 

altijd een feestje van. Ik was erg op hem gesteld, hij kon mooi 

tekenen en schrijven. Voor mij een groot voorbeeld. Bij mees-

ter Hammink heb ik nooit in de klas gezeten, maar die kende 

ik natuurlijk wel. Een heel lieve man, maar ook streng kan ik 

me herinneren van de verhalen van andere kinderen. 

Sandra Garretsen was mijn beste vriendinnetje. Ik hoor ons 

nog zo zingen, wandelend op weg naar het gymlokaal: ‘Wij 

zijn twee vrienden, jij en ik’, dat zal ik nooit meer vergeten. 

Bij Sandra kwam ik ook wel eens thuis spelen in Laag-Keppel. 

Jaren later kwamen we elkaar op het Ulenhof College weer 

tegen in de brugklas. Heel veel plezier heb ik gehad met Ma-

riska en Kirsten de Vries en Cathalijne de Ruiter en Diederick 

de Ruiter. Op school en ook in Drempt, waar we ook buiten 

school heel veel samen hebben gespeeld. Na de derde klas 

ging ik van school; de school ging sluiten. Klas vier tot en met 

zes heb ik op de Gildeschool in Voor-Drempt afgemaakt. Via 

social media ben ik Mariska en Kirsten weer tegengekomen en 

zijn we weer op de hoogte van elkaars reilen en zeilen. Mijn 

leukste schoolherinneringen zijn de fratsen van Martin Spek-

kink, tekenen, toneel, schoolreisje, en spelen op het school-

plein (kaatsenballen) met vriendinnetjes.

Na de lagere school ben ik naar het Ulenhof College in Doe-

tinchem gegaan en vervolgens heb ik vier jaar in Hoensbroek 

(Zuid-Limburg) gewoond voor de studie Ergotherapie. In 1997 

ben ik afgestudeerd en ben ik met mijn huidige echtgenoot 

Roland gaan samenwonen en werken in Zwolle. Na een aantal 

De nieuwe Van Schuylenburchschool die na enkele jaren alweer werd 

afgebroken (1977-1984)
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jaren zijn we verhuisd naar Deventer waar we toen allebei 

gingen werken. Roland en ik zijn getrouwd in 2001; in Hoog-

Keppel, heerlijk vertrouwd... In 2003 hebben we ons in Vorden 

gevestigd, waar onze drie kinderen zijn geboren, Joanna 

(2004), Emilie (2007) en Victor (2009).

Sinds 1997 werk ik als ergotherapeut en sinds 1999 bij Zorg-

groep Solis in Deventer. Ik werk momenteel drie dagen in de 

week, voornamelijk op de psychogeriatrie (bewoners met 

dementie) en op somatische afdelingen (voor ouderen met 

een lichamelijke aandoening). Dit werk doe ik met veel plezier 

binnen een fijn team waarin ik mij vertrouwd voel. Binnen een 

kleine club functioneer ik eigenlijk het best, net als in die fijne 

tijd die ik had op de kleine vertrouwde Van Schuylenburch-

school in Hoog-Keppel.’ 

SANDER UUNK (1971) 

‘Ten tijde van de klassenfoto woonde ik in Achter-Drempt. We 

gingen eigenlijk om met iedereen in de klas. We fietsten iedere 

dag met een stuk of zes buurjongens vanuit Achter-Drempt 

naar Hoog-Keppel. Met deze jongens ging ik ook veel buiten 

schooltijd om. Vooral in de zomerdag met zijn allen zwemmen 

in de Grote Beek bij ons in de buurt was erg leuk. Behalve met 

de buurjongens ging ik ook veel om met de tweeling Erik en 

Frans Westerveld en Ronald Hilferink. 

Op mijn 23e ben ik aan de Keppelseweg in Hummelo gaan 

wonen en daar woon ik nu nog steeds met veel plezier. Ik ben 

getrouwd met Jeanine en we hebben een dochter Lynn (4) en 

een zoon Brett (2).

Na de lagere school heb ik de mavo, meao en kmbo gedaan. 

Anderhalve week nadat ik van school kwam, moest ik in 

militaire dienst. Ik heb toen een jaar lang voornamelijk in 

Nunspeet gezeten. Hierna heb ik bij verschillende bedrijven 

magazijnfuncties vervuld. Inmiddels werk ik alweer 18 jaar bij 

Coffee Fresh Westhoff als hoofd magazijn/expeditie, inkoop.

De enige met wie ik nog zeer regelmatig contact mee heb, is 

Ronald Hilferink. Na onze lagere schooltijd, waar we al goede 

maatjes waren, bleven we elkaar zien vanwege het voetbal bij 

H en K. Samen hebben we alle jeugdelftallen doorlopen en 

uiteindelijk kwamen we in de selectie waar Ronald al snel een 

vaste waarde werd in het eerste. Zelf ben ik nooit verder geko-

men dan het tweede. We werkten in die tijd beiden ook bij de 

PTT als zaterdagbesteller. In de persoon van onze elftalleider 

Gerrit ‘Jumbo’ Smeitink hadden we een mooie kruiwagen om 

bij de PTT binnen te komen. Gerrit riep in de H en K-kantine 

dat ze bij de post nog mensen zochten en of dat niet iets voor 

ons was. Je hoefde dan alleen nog maar ja te zeggen en Gerrit 

regelde eigenlijk de rest. Inmiddels zit onze dochter weer in 

de klas bij de zoon van Ronald; de geschiedenis herhaalt zich 

zou je kunnen zeggen. Verder spreek ik nog weleens een van 

de oude buurjongens tijdens bijvoorbeeld de Pontificaal Party 

in Hummelo.

De leukste herinnering aan school is toch wel de middag-

pauze, waar we bij goed weer lekker konden voetballen op 

het veldje achter de school. In de winter vond er bij voldoende 

sneeuw met enige regelmaat een ‘veldslag’ plaats met als 

tegenpartij de leerlingen van obs De Bongerd. Verder werd er 

jaarlijks een kamp georganiseerd door meester Martin Spek-

kink bij Flophouse in Toldijk, een activiteit die er voor mij wel 

uitsprong.’

MARISKA DE VRIES (1972)

‘Ik woonde in Voor-Drempt, maar ging naar de Van Schuylen-

burchschool in Hoog-Keppel. Nu woon ik in Angerlo. Ben ge-

trouwd met Arjan van Someren. Samen hebben we drie kinde-

ren Bieke (11), Pien (9) en Tieme (7). Met de drie groepen van 

de foto zaten we in één lokaal. Mijn klas bestond uit Christian, 

Gerben, Gerald en Diederick. Onze leraar was Martin Spekkink, 

later kregen we meester Hammink. Nadat de school moest 

sluiten i.v.m. te weinig leerlingen ging ik naar de Gildeschool 

in Voor-Drempt. Na de mavo naar het mbo en via die weg naar 

de hbo-verpleegkunde. Deze laatste heb ik niet afgemaakt. De 

studietijd was te gezellig zullen we maar zeggen. Inmiddels 

werk ik al heel wat jaren in de zorg als verzorgende individuele 

gezondheidszorg. Op dit moment werk ik als woonbegeleider 

bij een kleinschalig woonproject in Doesburg met demente-

rende ouderen.

Wat ik me herinner van school zijn de toneelstukken die we 

deden voor de ouders, het voetballen op het veldje achter de 

school, maar zeker ook het kamp bij Flophouse in Toldijk. Mar-

tin Spekkink was een bijzondere man. Leuke leraar. Zo nu en 

dan kom ik Paula Heij nog tegen, zij was onze handwerkjuf op 

school. Ronald Hilferink spreek ik nog weleens op verjaarda-

gen. Zijn zus Jolanda is mijn tante. Verder heb ik via Facebook 

contact met Gerben en Diederick. Het was leuk om iedereen 

te zoeken, ben dan ook erg benieuwd naar alle verhalen.’

Van Jacqueline Dozy zijn geen adresgegevens bekend.

Van Christian Baerends, Jeroen Hulshof, Erik Westerveld en Frans 

Westerveld werd geen informatie ontvangen.

Mariska van Someren-de Vries
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Aangezien het lijkt alsof in iedere mediavorm  op dit mo-

ment alleen nog gesproken wordt over terrorisme en aan-

verwante onderwerpen ga ik daar maar even aan meedoen. 

Ook in de juridische en financiële dienstverlening bestaat 

er namelijk speciale wetgeving in de vorm van de ‘Wet ter 

voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’ 

(WWFT).

In Nederland mag vrijwel niemand de straat meer op zon-

der geldig legitimatiebewijs op zak. Werd daarover bij de 

invoering van de regeling nog fors gesputterd en riep het 

bij veel mensen al snel een herinnering op aan het ‘Ausweis 

bitte’; na enige tijd verstomde het rumoer en horen we er 

inmiddels vrijwel niemand meer over. 

Bij de notaris wordt men ook geacht zich te legitimeren, 

telkens opnieuw. Dit is op zich niets nieuws. Ook vroeger 

verklaarde de notaris al in de akte dat ‘partijen hem bekend 

zijn’. Echter, dit verklaarde de notaris vroeger ook van Joop 

die hij nog kende omdat zijn moeder vroeger nog met 

Joops vader had gescharreld. Het legitimatiebewijs vragen 

om te kijken of Joop wel echt Joop is, was er niet bij.

Tegenwoordig gaat dat wel anders. We worden nu niet al-

leen geacht te beoordelen of u wel echt bent wie u zegt dat 

u bent, maar ook of u van plan bent om Al Qaida, IS of Boko 

Haram te steunen. Want daarvoor hoeft u niet per se met 

lange baard en wit gewaad door het leven te gaan. Volgens 

onze wetgever schuilt ook in elke boerenzoon (of -dochter) 

uit Keijenborg of Achter-Drempt een potentiële terrorist. 

Daarnaast bestaat er een grote diversiteit aan strikte regels 

ter controle op bijvoorbeeld de herkomst van aan ons 

overgemaakte gelden en over de vraag aan wie wij deze 

gelden vervolgens mogen uitkeren. Ook als u alleen even 

een stukje tuin van de buurman koopt. Bovendien verplicht 

de wet ons om ‘ongebruikelijke transacties’ te melden; zelfs 

met het verbod om u als cliënt daarvan op de hoogte te 

stellen. Kom dus niet op kantoor met uw koffertje vol con-

tanten want dat loopt slecht af. 

Door middel van dit soort wetgeving probeert de over-

heid verwoed allerhande misstanden aan te pakken. Zowel 

cliënt als notaris worden daarbij doorlopend gecontroleerd. 

Dat is natuurlijk een heel goed streven. Het bestaansrecht 

van het vak van notaris is volledig afhankelijk van de inte-

griteit van haar beroepsbeoefenaren. En anders dan som-

mige mensen nog wel eens denken, zit deze integriteit niet 

aan de buitenkant. Ik hoor het velen denken: de notaris, dat 

is toch een enigszins op leeftijd geraakte grijze man in dito 

pak; leesbril bij de hand, evenals een hete aardappel voor 

in de keel, zodra het bezoek over de drempel stapt. Maar 

ook al wordt aan deze beschrijving volledig voldaan… om 

met de woorden van Lenin te spreken: Vertrouwen is goed, 

controle is beter.

Telkens opnieuw zal een notaris u dan ook vragen uw 

legitimatiebewijs te tonen. Niet omdat we u niet meer ken-

nen of omdat we de kopie daarvan niet meer hebben van 

de laatste keer dat u hier was, maar omdat we ook bij de 

volgende controle moeten kunnen aantonen dat u zelf hier 

aan tafel hebt gezeten en niet uw tweelingbroer. En u kunt 

wel zeggen dat u die niet hebt, maar misschien is deze wel 

alleen maar even tijdelijk op vakantie, naar Syrië…

Verhuizing

Ons notariskantoor 

gaat verhuizen naar de 

Kraakselaan 5 in Doesburg 

(het pand van de Rabobank). 

Met het oog op de toekomst 

is het nodig een overstap 

te maken naar een meer 

modern en efficiënt 

kantoorgebouw, voorzien 

van alle vereiste faciliteiten. 

Een exacte overgangsdatum is op dit moment nog niet bekend, 

maar er wordt daar druk gewerkt aan de verbouwing en het 

inrichten van het kantoor. De overstap zal uiterlijk 1 mei 2015 

hebben plaatsgevonden. Mocht u ons huidige kantoor voor die 

datum niet meer bezoeken, dan heet ik u graag welkom in ons 

nieuwe pand!

Tekst: Jeroen te Lindert

Foto: Wim van Hof

van de notaris
Terrorisme

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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Wie in het voorjaar de frêle, gele of lichtgroene fladdervleugels 

van het citroentje ziet, voelt zijn winterdepressie als sneeuw 

voor de zon verdwijnen. Dat gevoel zal Charles Naves met je 

delen.  Maar vergis je niet. Het verschil met ons is dat Charles 

een groot kenner is van vlinders of schubvleugeligen. En 

hij kan er nog boeiend over vertellen ook. Dus ook over de 

essentiële levensfasen die aan het vlinderstadium voorafgaan: 

het bestaan als eitje, als bladvretende rups en daarna het 

verborgen leven als schijndode mummie, de pop. Alle 

reden om in gesprek te gaan met deze landelijk bekende en 

gewaardeerde lepidopterist (vlinderkundige), geboren in 1950 

in Ulft, maar alweer 40 jaar met echtgenote Elly woonachtig in 

Voor-Drempt. 

Museum ‘Huize Vlinders’ 

Charles laat een foto uit zijn tienerjaren zien van een 

krakkemikkige houten hut bij zijn ouderlijk huis in Ulft, 

destijds vallend onder de gemeente Gendringen. Op een 

plank onder de dakrand staat in grote, witte letters: Museum 

‘Huize Vlinders’. Een nieuwsgierig geworden journalist van De 

Graafschapbode beschreef de ‘keet’ van Charles in 1969 als ‘het 

kleinste, oudste, armste en enige museum van Gendringen’. 

Charles Naves uit 

Drempt is altijd op 

zoek naar vlinders

Tekst: Herman Pelgrom

Foto’s: Wim van Hof

Als vlinderexpert Charles Naves over schubvleugeligen vertelt, heb je absoluut niet met 

een dorre bioloog te maken. Integendeel, zijn enthousiasme doet je geloven dat vlinders 

uitsluitend zijn geschapen voor zijn en ons plezier. Hoog tijd voor een nadere kennismaking. 
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Het paginagrote artikel draagt als kop ‘Charles vliegt achter de 

vlinders aan. Met een netje door de Achterhoek’. 

‘En zo gaat het nog steeds’, lacht hij. ’En trekken Elly en je 

dochter Marlies met je mee?’, vraag ik. Charles vindt het al 

heel wat dat ze hem zijn tijdrovende hobby van harte gunnen. 

Maar af en toe wandelen ze met hem mee. 

Dat levert soms iets extra’s op. Zo vond Marlies op 1 juni 

2004 in ‘s-Heerenberg zes rupsen van de Moerasstipspanner 

(Scopula corrivalaria) op bitterzoet (familie van de 

nachtschade). De vondst kreeg een vermelding in 

Entomologische berichten, het blad van de Nederlandse 

Entomologische Vereniging. De rupsen werden door 

Charles uitgekweekt. Eén vlinder stond aanvankelijk in de 

collectie van het Zoölogisch Museum te Amsterdam en is nu 

ondergebracht in Naturalis te Leiden.

Autodidact

Charles is in de entomologie (insectenkunde) een autodidact. 

Zijn kennis en vaardigheden heeft hij ontwikkeld naast zijn 

werk in de horeca; een groot deel van zijn leven bij restaurant 

annex zorghotel De Gouden Leeuw in Laag-Keppel. Op de 

vraag wie zijn eerste leermeester is geweest, steekt hij met een 

grijns op zijn gezicht een dun boekje in A5-formaat omhoog. 

’Onze vlinders’, staat erop. Geschreven door Dirk ter Haar, een 

pionier op het gebied van dag- en nachtvlinders. Vooral de 

pagina’s over prepareren zien er beduimeld uit, net als die 

over het zelf maken van ‘spanplankjes’ die onmisbaar zijn wil je 

je vangst netjes prepareren. Maar Charles wil uitdrukkelijk ook 

een leermeester van vlees en bloed noemen. En of ik die naam 

wil vermelden in het interview. Bij deze dan: Joop Kuchlein, 

de gerenommeerde auteur van het onder vlinderkenners 

befaamde, lijvige werk ‘De kleine vlinders: handboek voor de 

faunistiek van de Nederlandse Microlepidoptera’. De inmiddels 

hoogbejaarde Kuchlein brengt nog jaarlijks een bezoek aan 

Drempt om zich over bijzondere vondsten van Charles te 

buigen. 

Van entomoloog tot lepidopterist

Charles vindt het moeilijk het precieze moment aan te geven 

waarop hij zich van algemene insectenliefhebber heeft 

gespecialiseerd tot vlinderexpert. Ergens in zijn adolescentie is 

het inzicht doorgebroken dat alleen specialisatie tot grondige 

kennis en dus tot bevrediging kan leiden. Natuurlijk is ook 

de schoonheid van vlinders bepalend geweest voor zijn 

keuze. Maar om te bewijzen dat die keuze ook anders had 

kunnen uitvallen haalt hij dozen tevoorschijn met schitterend 

geprepareerde loopkevers en boktorren, roerloos onder glas 

als een regiment zwart geüniformeerde soldaten op appèl. 

In 1964 begon hij met de inventarisatie van nachtvlinders, 

vooral de grotere. Zijn fascinatie voor de micronachtvlinders 

(‘motjes’) dateert van 1986. Zijn naam is veelvuldig te vinden 

in ‘Entomologische berichten’.

Iedereen mag tellen          

Tijdens de Nationale Tuinvogeltelling zitten hele gezinnen 

gespannen achter het raam de mezen en mussen te turven. 

Ook voor vlinders bestaat zo’n landelijke vlindertelling. Steeds 

meer mensen doen eraan mee. Zij sturen via Telmee.nl of 

Waarneming.nl hun gegevens door. Wie mocht denken dat 

zo’n precieze observator als Charles neerkijkt op deze toch 

wat amateuristische manier om de inboedel aan Nederlandse 

vlinders op te maken vergist zich. Hij is er blij mee en doet 

er zelf enthousiast aan mee. De resultaten zijn namelijk van 

groot belang bij het vinden van antwoorden op vragen als: 

Waarom zien we het groot koolwitje steeds minder? Hoe 

verklaar je de opmars van de eikenprocessierupsvlinder en 

de koninginnenpage? Hoe komt het dat zo veel atalanta’s 

in Nederland blijven overwinteren in plaats van naar Spanje 

te vliegen? Een belangrijke oorzaak, betoogt Charles, is de 

klimaatverandering. Daarnaast zijn ook de monocultuur 

van onze landbouw, de bemesting en de verdroging van de 

bodem van grote invloed.  

Op zo’n teldag speurt hij het liefst naar trekvlinders als 

de atalanta, de gele luzernevlinder, de distelvlinder e.d. 

‘Het is toch verbazingwekkend dat een diertje van enkele 

centimeters afstanden kan afleggen van honderden 

kilometers. Sommige soorten vliegen zelfs ’s nachts door en 

halen een snelheid van wel 50 kilometer per uur.’ 

Maar zijn hart gaat toch vooral uit naar de tellingen van ‘zijn’ 

nachtvlinders tijdens de Nationale Nachtvlinder Nacht (NNN). 

De datum voor dit jaar staat al in zijn agenda: 11 september 

wordt een eenzame nacht voor Elly. 

  

Nachtvlinders, saai?

Vraag aan de gemiddelde Nederlander welke vlinders hij 

kent en hij zal geheid komen met de namen van dagvlinders: 

atalanta, koolwitje, kleine vos, gehakkelde aurelia, 

dagpauwoog, koninginnenpage enz. Het zijn deze vlinders 

die de meeste mensen in vervoering brengen. Charles laat 

enige dozen zien met de topmodellen onder de dagvlinders. 

Schitterend, vindt hij ook zelf nog steeds. Toch ligt zijn hart 

al jaren bij de nachtvlinders en dan vooral de kleintjes onder 

hen, de micronachtvlinders. 

Als hij mensen nachtvlinders hoort betitelen als saaie grijze 

motten, haalt Charles enigszins meewarig zijn schouders op. 

Die mensen weten echt niet waarover ze het hebben. Zelf is 

hij al lang het ‘kinderlijke’ stadium gepasseerd van hoe groter 

hoe mooier.   

Eén blik op zijn verzameling en je vergeet nooit meer dat 

nachtvlinders in schoonheid niet onderdoen voor de meeste 

dagvlinders. De 17 soorten pijlstaarten, bijvoorbeeld, die 

Nederland kent horen tot de grootste en kleurrijkste vlinders 

die er bestaan. Overigens begrijpt Charles de opmerking 

Kleine vos op vlinderstruik
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zijn gecreëerd en de aanwezigheid van de kamperfoelie, de 

waardplant voor deze vlinder. 

Favorieten

Wat is je favoriete vlinder, blijkt een moeilijke vraag te 

zijn. Uit een van de vele kasten op zijn hobbykamer met 

insectendozen wordt trefzeker een doos naar buiten 

getrokken. Kamfergeur verspreidt zich door de ruimte. ‘Kijk. 

Deze vlinders horen allemaal tot de familie van de beren. Dit 

hier is de grote beervlinder.’ Charles wijst op een behaarde 

vlinder met een vleugelwijdte van een centimeter of zes. De 

bovenvleugels bruin met witte banden, de ondervleugels 

rood met blauwzwarte stippen. ‘De beren, daar houd ik toch 

wel erg veel van, zo mooi. Of wacht …’ Hij laat een andere 

doos zien. Nu met wespenvlinders. Ook zo’n boeiende familie. 

Daarvan zijn maar 13 soorten bekend in Nederland. Met hun 

smalle vleugels en hun gele banden over hun zwarte lichaam 

lijken ze sprekend op wespen. Een prachtig voorbeeld van 

mimicry, leert Charles mij.

‘Wat is nu in je collectie van 10.000 stuks het exemplaar 

waarop je het meest trots bent?’, dring ik aan. Dan pas komt hij 

op de proppen met zijn topper: de zwarte L-vlinder. Inderdaad 

een adembenemend mooie nachtvlinder uit de familie van de 

spinneruilen. Zo wit als sneeuw met op zijn voorvleugels een 

uiterst subtiele zwarte tatoeage in de vorm van de hoofdletter 

L. Hij heeft een spanwijdte van ongeveer 4 cm. Hij vliegt maar 

een maandje op deze wereld rond, zo tussen mei en juli, want 

voedsel tot zich nemen kan hij niet. Onder de microscoop 

is te zien dat de monddelen, met name de zuigbuis, niet 

voldoende ontwikkeld zijn. In Nederland is hij maar heel 

zelden te zien en dan nog alleen in het oosten van het land, 

op het landgoed De Slangenburg, en jawel … in Drempt.

Kunnen we binnenkort weer een expositie verwachten?

De laatste keer dat anderen konden meegenieten van zijn 

prachtige verzameling is immers alweer een aantal jaren 

geleden. Charles aarzelt. Vergis je niet, een expositie betekent 

meer dan het klaarzetten van een aantal dozen met insecten. 

Voor de kwetsbare vlinders moet de ruimte geschikt worden 

gemaakt. En er moet gezorgd worden voor een heldere 

informatievoorziening voor de bezoekers. Dat vraagt om 

een zorgvuldige voorbereiding en vergt dus veel tijd. Als 

het er ooit van komt, zal dat na zijn pensioen zijn. Misschien 

is er dan ook tijd om zijn kennis en ervaring door te geven. 

Bijvoorbeeld aan jonge enthousiastelingen. Overigens hoeft 

niemand die nu al verlegen zit om een goed advies tot die tijd 

te wachten. ‘Neem gerust contact met me op’, zegt hij. ’Ik ben 

altijd bereid iemand wegwijs te maken in de wondere wereld 

van de vlinders.’

Tips voor een vlinderrijke tuin

Maak er een biotoop van met veel variatie aan nectar-

planten op een zonnige plek. Dus niet alleen een met 

vlinderstruiken (buddleja). En… wees vooral niet te netjes. 

Ruim afgestorven stengels, stronken of takkenbossen 

e.d. niet meteen op. Als je wilt dat de vlinders zich ook 

kunnen voortplanten, dan moeten er voedselplanten voor 

de rupsen groeien. Welke dat zijn is onmogelijk in een 

paar woorden te zeggen. Rupsen en vlinders zijn nogal 

kieskeurig. Heel veel soorten eten alleen maar van één 

plantensoort. In een goed vlinderboek of op de juiste 

internetsite vind je tegenwoordig alles wat je moet weten. 

over de saaiheid wel. In rust zitten nachtvlinders vaak met 

over elkaar gevouwen vleugels waardoor ze hun subtiele 

schoonheid niet direct prijsgeven.  

Sommige nachtvlinders vliegen ook overdag, bijvoorbeeld 

het gamma-uiltje of de kolibrievlinder. Maar de meeste kun je 

echt alleen ‘s nachts betrappen. Je kunt ze lokken met behulp 

van een laagje appelstroop, suikerwater en een scheutje bier 

dat je op een boomstam strijkt. Heel wat soorten worden 

aangetrokken door licht. Charles maakt daarvoor op zwoele 

zomernachten zelfs gebruik van een aggregaat. Handig is ook 

het gebruik van een verticaal gespannen wit laken. 

Gunstig werkterrein

Charles doet zijn observaties hoofdzakelijk in de Oude 

IJsselstreek. Het gebied van de oude gemeente Hummelo 

en Keppel is zijn favoriete onderzoeksterrein. Het is een rijk 

gebied. Dat blijkt wel uit de getallen waarmee hij komt: van de 

733 soorten die bekend zijn in de oude gemeente Hummelo 

en Keppel, zijn er 647 in Drempt aangetroffen. 

En nu hij toch met harde feiten bezig is: van de 2400 soorten 

vlinders die in Nederland bekend zijn, zijn er maar liefst 1338 

in Hummelo en Keppel gedetermineerd. Het kilometerhok 

waarbinnen Drempt valt is het best onderzochte gebied van 

heel Nederland!

Echte trots klinkt door als hij vertelt over de verspreiding van 

de familie van de bladrollers en zijn bijdrage aan de kennis 

daarvan. In de hele Achterhoek zijn 261 soorten bekend. 

Hiervan heeft Charles er zelf tot nog toe 204 waargenomen. 40 

soorten waren nieuw voor de Achterhoek, 7 voor Gelderland 

en 2 voor geheel Nederland. Ook denkt hij met veel genoegen 

terug aan de vondst van de spinaziemot op 23 oktober 2006. 

De vakbladen maakten er enthousiast melding van: het was 

het tweede exemplaar dat ooit in ons land was aangetroffen!

In zijn dagboek met waarnemingen houdt hij exact bij op 

welke plekken hij is geweest. Het Hekenbroek bezocht hij 

in 2014 zo’n 40 keer. Zijn adviezen m.b.t. het Beheerplan 

Hekenbroek worden door de eigenaar Natuurmonumenten 

zeer op prijs gesteld en ter harte genomen. Zo zijn daar op 

zijn aandringen niet alle lariksen gekapt en is het lange weitje 

aan de Tolstraat deels ontplagd. Daardoor groeit de rolklaver 

er weer en als gevolg daarvan wordt de Sint-Jansvlinder hier 

na jaren weer aangetroffen. Ook de kleine ijsvogelvlinder 

heeft nu een beter leefgebied dankzij de vlinderbanen die 
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Hummelo, met links het Domineespaadje en op de achtergrond de oude pastorie (foto: Fred van Daalen).
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Op 8 april 1943 verschijnen vier mensen voor de ambtenaar 

van de burgerlijke stand van de gemeente Hummelo en Kep-

pel: Heinz Israël Peglau (Berlijn, 1 juni 1920), Siegfried Israël 

Löwenstein (Tübingen, 23 april 1913), Elkan Bobbe (Den Haag, 

10 maart 1916) en Lea Frank (Nijmegen, 22 maart 1923). De 

eerste twee, de getuigen, zijn Duitse vluchtelingen. De laatste 

twee, Elkan en Lea, groeiden op in Joodse weeshuizen; hij in 

Den Haag, zij in Utrecht. Op deze koude donderdag in april, 

de laatste dag van hun verblijf in Laag-Keppel, treden ze in het 

huwelijk. 

Burgemeester in oorlogstijd

‘Anbei beëhre ich mich Ihnen mit zu teilen, das ich heute eine 

Liste mit 39 in dieser Gemeinde wohnhafte jüdische Personen 

an die Zentralstelle für jüdische Auswanderung in Amsterdam

eingesand habe.’ Met deze in keurig Duits gestelde tekst 

verschafte Jan Isaäc Cordes, burgemeester van Hummelo en 

Keppel, de Duitse bezetter op 14 juli 1942 de informatie die 

het lot van de Joodse inwoners van zijn gemeente een fatale 

wending zou geven. Het is niet gezegd dat Cordes daar op dat 

moment weet van had en ook niet of hij daar, indien hij het 

wél had geweten, ook maar iets aan had kunnen veranderen. 

Cordes was burgemeester in oorlogstijd.

Die Zentralstelle für jüdische Auswanderung (letterlijk: het 

Centraal Bureau voor Joodse Emigratie) was een Duitse 

instelling die lijsten als die van Cordes gebruikte om Joden 

op te pakken, in te sluiten en uiteindelijk naar Oost-Europa te 

deporteren.

Maar de Joden uit Hummelo en Keppel gingen niet, althans 

niet in de maand die de Duitsers voor ogen hadden, novem-

ber 1942. Het lukte burgemeester Cordes namelijk om uitstel 

te krijgen: de boeren in de omtrek hadden de Joodse arbeids-

krachten nodig om de grond te scheuren, de toentertijd 

gebruikelijke methode om laaggelegen landbouwpercelen te 

ontwateren. En in 1942 en 1943 was dat zelfs verplicht: er gold 

een zogeheten ’scheurplicht’ voor boerenbedrijven.

Het Oude Huis van Aberson

Het scheuren van de grond was zwaar werk, maar de meeste 

Keppelse Joden deden het graag. Die enthousiaste Joden 

woonden op het adres B49, in wat menig bewoner van Laag-

Keppel ook nu nog het Jodenhuis noemt (Rijksweg 66). Dat 

Jodenhuis werd ook wel ’t Oude Huis genoemd, en ook Het 

Oude Huis van Aberson, want dat was het. 

Sinds het vooraanstaande geslacht Van der Hardt Aberson 

de scepter zwaaide over de Keppelse IJzergieterij (sinds 

1823), woonde de directeur steevast in ’t Oude Huis. Aan de 

vooravond van de Tweede Wereldoorlog overleed Herman 

De Joden die in de oorlog in het Huis van Aberson verbleven, droomden allemaal van het 

Beloofde Land. Maar ze eindigden bijna allemaal in de hel op aarde. De zoon van Jo Otten uit 

Drempt zocht uit wie die Joden waren en waarom ze in Laag-Keppel woonden.

Tekst: Boudewijn Otten (Groningen)

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

Huwelijksreis naar Sobibor…

De Joden van het Huis van 

Aberson in Laag-Keppel
Het voormalige Jodenhuis of Huis van Aberson aan de Rijksweg te Laag-Keppel 
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Anne, de vierde directeur Van der Hardt Aberson. Zijn vrouw 

Alida van Goens stierf niet lang daarna in 1941. De volgende 

directeur, Herman Anne Geerhard van der Hardt Aberson, brak 

vermoedelijk met de traditie. Hij trok niet in ’t Oude Huis.

Zo kwam het dat er in de oorlog Joden in het Huis van Aber-

son woonden. Allemaal twintigers, de wieg van de meesten 

had niet in Nederland gestaan. Het was een bont gezelschap 

van vluchtelingen en landverhuizers in de dop. Want de 

Joodse jongeren in Laag-Keppel hadden één ding gemeen, ze 

droomden één en dezelfde droom: alia (ook wel geschreven 

als alijah en aliyah). Letterlijk betekent alia: opstijging, maar 

in dit verband staat het voor emigratie naar het land van de 

voorvaderen.

Aan het eind van de negentiende eeuw flakkerde in Joods-

Europese kringen het verlangen op om zich te vestigen in 

de oudtestamentische gebieden rondom de stad Jeruzalem. 

In de eerste decennia van de twintigste eeuw groeide het 

verlangen naar alia, zeker nadat in 1918 het Ottomaanse Rijk 

ineenstortte en de Britten de zeggenschap over de voor-

malige Ottomaanse provincie Palestina kregen.

Geloof en Land 

Overal in Europa ontstonden centra voor hachsjara (opleiding) 

waarin Joden zich voorbereidden op een leven in het door 

woestijngronden gedomineerde land van hun voorvaderen 

en, zoals men hoopte, hun nazaten. Daarom was de hachsjara 

vooral gericht op landarbeid en ambachtswerk. 

In 1933 richtte de religieus-zionistische Mizrachi-beweging de 

vereniging Dath-va-Eretz (Geloof en Land) op, die verantwoor-

delijk was voor twee opleidingscentra, één in Franeker en één 

in Beverwijk. Ze werden, naar de landbouwnederzettingen in 

Palestina, kibboets genoemd.

De pioniers in spe, die ook Hebreeuws leerden, waren vooral 

Joden uit landen waar het antisemitisme in de jaren dertig 

angstaanjagende vormen had aangenomen. In de loop van de 

jaren dertig waren er zoveel Joden die Europa wilden verlaten 

dat de Britten zich gedwongen zagen tot het beperken van 

het aantal pioniers (chaloetsim) die zich in Palestina mochten 

vestigen.

 

Boer Oosterink van de hoeve Holsen

Al snel nadat nazi-Duitsland Nederland veroverde, verboden 

de Duitsers alle hachsjara-centra die aan zee waren geves-

tigd. De kibboetsen van Franeker en Beverwijk werden dus 

gesloten. Hoewel het dit niet met zekerheid is te zeggen, 

streek geen van de Franeker pioniers ooit in Laag-Keppel neer. 

De Beverwijkse pioniers belandden echter wel in de nieuwe 

kibboets, die viel onder de Joodse Centrale voor Beroepsoplei-

ding, het inderhaast opgerichte verbond van hachsjara-centra. 

Die nieuwe kibboets was gevestigd in het Huis van Aberson in 

Laag-Keppel, waar naar schatting zo’n vijftig Palestina-pioniers 

voor kortere of langere tijd hebben verbleven. De langer 

verblijvende aanstaande chaloetsim werkten op boerenbedrij-

ven in de omgeving. Zo knechtte de eerder genoemde Elkan 

Bobbe bij Oosterink op de hoeve Holsen.

Auschwitz, Sobibor en één in Mauthausen

Op de lijst van burgemeester Cordes staan de namen van 39 

Joden die op 14 juli 1942 in de gemeente Hummelo en Kep-

pel verbleven. Op twee na woonden ze allemaal in het Huis 

van Aberson: zeventien Duitsers, dertien Nederlanders, drie 

Oostenrijkers, drie Polen en één Hongaar.

Vier van deze jongeren overleefden de oorlog en gingen naar 

Het Beloofde Land. De anderen eindigden in de hel op aarde: 

veertien in Auschwitz, vijftien in Sobibor en één in Mauthau-

sen. Op de website van de Community Joods Monument 

staan ze allemaal, sommigen met de foto’s van hun vluchte-

lingenpassen.

Nadat ze op donderdag 8 april 1943 hun handtekeningen 

onder de huwelijksakte zetten, keerden Heinz (22), Siegfried 

(29), Elkan (27) en Lea (20) terug naar het Huis van Aberson 

in Laag-Keppel. Het is niet zeker of ze die avond de bruiloft 

(choepa) vierden. Hun koffers stonden klaar.

Op 9 april reisde het pas getrouwde paar naar concentratie-

kamp Vught, later werden ze samen naar Westerbork vervoerd, 

hun inktzwarte wittebroodsweken eindigden op 9 juli 1943 in 

Sobibor. 

Lea Frank kreeg in het Utrechtse weeshuis waar ze vanaf 1935 

verbleef, af en toe bezoek van tante Aleida Frank en haar 

dochter Alida Helena. Alida Helena trouwde in 1957 met de 

in Drempt geboren Johannes Otten. Die Jo Otten, mijn vader, 

woonde in de oorlog in Steenderen. Ik stel me zo voor dat 

hij, als hij door Keppel fietste, zijn hand opstak naar Lea, mijn 

moeders nicht.

an 

Lea FrankDe oude boerderij Holsen aan de Broekstraat in Hummelo omstreeks 1960
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Tekst en foto’s: Leo Tholhuijsen

De motorfiets is voor hen vooral een vervoermiddel voor 

erbij. Het is al lang niet meer het hoofdvervoermiddel dat het 

tot pakweg vijftig jaar geleden voor velen was; ook niet in de 

zomer en al helemaal niet in herfst- of wintermaanden. Een 

rondgang langs bijna vijftig motorbezitters in Drempt, Hum-

melo en Keppel leert dat motorrijders van nu vooral mooi-

weerrijders zijn. Motorrijden blijkt eerst en vooral een hobby 

en is niet meer het goedkope alternatief voor de auto. En zo is 

het. Als het gaat om de kosten, is in veel gevallen een kleine 

auto vaak goedkoper in gebruik dan het jaar rond intensief 

gebruiken van een motorfiets, terwijl ook het comfort van een 

autootje veel groter is. Er is weliswaar prima beschermende 

kleding voor de motorrijder, waarmee het onder vrijwel alle 

omstandigheden goed rijden is, maar het aan- en uitkleden 

vraagt extra tijd. ’s Ochtends daarvoor een kwartiertje eerder 

opstaan is vaak lastig. En om bij aankomst op een zakelijke 

afspraak eerst jezelf te moeten uitpellen is ook niet handig. 

Terugkomend van het werk nog een boodschapje doen, is niet 

gemakkelijk, zeker niet als het om een kratje bier gaat. En voor 

op weg naar huis nog even één van de kinderen oppikken, 

geldt hetzelfde.

Verscheidene motorbezitters spreken de wens of het voorne-

men uit komend voorjaar en zomer meer woon-werkverkeer 

met de motor te gaan doen of anderszins meer te gaan motor-

rijden. Bij verschillende motorrijders die we spreken constate-

ren we een licht schuldgevoel over het weinige gebruik dat ze 

van de motor maken, gecombineerd met een lichte nostalgi-

sche weemoed naar de tijd toen ze jonger waren en samen 

met vrouw of vriendin op de motor verre bestemmingen 

bereisden. Toen waren er nog geen kinderen en waren mis-

schien de verliefdheid en de lichamelijke souplesse nog groot 

genoeg om samen in een tentje te slapen, dat klein genoeg 

was om op de motor te kunnen meenemen.

Maar ook horen we dat sociale verplichtingen en een spor-

tief tijdverdrijf als mountainbiken maken dat de motor in 

de schuur blijft staan. Hoe dan ook is motorrijden een nogal 

solitaire aangelegenheid. Al zijn er nog wel verschillende 

groepjes die met enige regelmaat samen grotere of kleinere 

toertochten maken. In de jaren ’90 ontstond in Hummelo de 

motorclub Kiek es Wieter, waarvan nog wat overblijfselen 

bestaan. Tien à vijftien jaar geleden organiseerde onder meer 

Hans Kooij een viertal zondagse motortoertochten voor rijders 

uit Drempt, Hummelo en Keppel. Het toenmalige dorpshuis 

in Voor-Drempt was de uitvalbasis. Waarom het bij vier keer is 

gebleven, kan Hans zich niet herinneren. ‘Misschien moeten 

we zo’n tocht weer eens gaan organiseren’, oppert hij. 

Tegen de achtergrond van het grote aantal mooiweerrijders 

is wel aardig te melden dat Remmelt Visscher uit Laag-Keppel 

alle werkdagen van de week – zomer en winter – met zijn mo-

tor naar Arnhem rijdt. Hij vindt het fantastisch dat te doen.

Op de volgende pagina’s zijn de karakteristieken van 45 

motorrijders uit Drempt, Hummelo en Keppel weergegeven. 

Helemaal volledig zal de lijst niet zijn. We hebben ook motor-

rijders gesproken die aangaven hier liever niet met naam 

en toenaam te worden vermeld. En ongetwijfeld zijn er nog 

motorbezitters van wie de motoren al jaren stilstaan of van 

wie we geen weet hebben. 

In Drempt, Hummelo en Keppel wonen heel wat motorrijders. Het zijn vooral 40-plussers en 

recreatieve motorrijders. Velen hebben de wens wat meer te rijden dan ze nu doen.

Het motorseizoen 

gaat weer van start 
Onder onze motorbezitters zijn 

veel mooiweerrijders
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Johnny Booltink (51)

Kerkstraat, Voor-Drempt

Motor en bouwjaar:

Honda Magna (1988)

De motor wordt tegenwoordig gebruikt 

voor kleine ritten in de buurt. Af en toe 

met dochter achterop een visje halen 

in Harderwijk. Geen lange toertochten 

meer wegens tijdgebrek. ‘Ik werk in vijfploegendienst, de 

weekenden met m’n gezin zijn me te kostbaar om alleen op 

pad te gaan.’

Eef Boesveld (61)

Zomerweg, Achter-Drempt

Motor en bouwjaar:

Yamaha FJR 1300 (2014)

Rijdt altijd met echtgenote Dickie. 

Gaat regelmatig met vriendengroep 

een weekend naar de Eiffel of toeren 

door Nederland. Veel met Dickie op de 

motor op vakantie geweest in Europa. Reed eens 8.000 km in 

drie weken op en neer naar de Noordkaap. In de winter wordt 

niet gereden. Boesveld heeft nog drie andere motoren, twee 

Honda’s uit 1976 en één uit 1971.

Gerrit Gaikhorst (63)

Roomstraat, Achter-Drempt

Motor en bouwjaar:

BMW K100RT (1988)

Rijdt tegenwoordig niet veel meer. In 

de zomer af en toe ’s avonds een ritje 

van zo’n 40 kilometer. Nog maar paar 

duizend kilometer per jaar. Vroeger toen 

hij nog lid was van de tourclub in Toldijk reed hij nog meer. ‘Ik 

heb wel het plan om straks, als ik meer tijd heb, weer meer te 

gaan rijden. Soms denk ik ook wel aan een jongere motor, al is 

deze nog steeds prima.’

Peter van Dijk (56)

Kerkstraat, Voor-Drempt

Motor en bouwjaar:

Honda CB1100 Nighthawk (1999)  

‘Hoeveel kilometer ik per jaar rijd? Ik 

zou het niet weten, ik houd dat niet bij. 

In ieder geval gaan we ieder jaar naar 

Ameland. Mijn vriendin rijdt ook motor. 

Verder ook wel naar het werk in Steenderen. En wat rondtoe-

ren door Nederland, naar Zeeland bijvoorbeeld.’ 

Inge Wildenbeest (53)

Kerkstraat, Voor-Drempt

Motor en bouwjaar:

Honda CB 600 (1999)

Inge sluit zich wat motorrijgedrag 

betreft aan bij haar partner Peter van 

Dijk. Ze rijden namelijk bijna altijd 

samen. Ze gaan in ieder geval ieder jaar 

naar Ameland. Verder wat rondtoeren door Nederland, naar 

Zeeland bijvoorbeeld.

Carla Landaal (59)

Molenweg, Achter-Drempt

Motor en bouwjaar:

Suzuki GSX S600 (1997)

Carla Landaal heeft haar motorrijbe-

wijs nu 25 jaar, maar ze maakt er geen 

gebruik meer van. ‘Mijn motor staat te 

koop. Ik rijd er haast niet meer mee, er 

zijn zo veel andere dingen die tijd vragen. Vorig jaar heeft mijn 

man Johan de zijne al verkocht. We reden meestal ’s avonds 

wat en in het weekend. Als de motor nu de prijs van een goed 

brommertje opbrengt is het goed.’

Dirk Makkinje (58)

Kerkstraat, Voor-Drempt

Motor en bouwjaar:

Harley Davidson FXR Superglide 

(1998)

De Harley is nieuw gekocht in 1998, 

inmiddels staat de teller op 80.000 mijl. 

Dirk Makkinje beschouwt zichzelf abso-

luut als een zogenoemde mooiweerrijder. ‘Ik houd er absoluut 

niet van om in de regen te rijden. Al krijg je er natuurlijk wel 

af en toe mee te maken.’ Makkinje rijdt ’s zomers af en toe een 

toertocht en gebruikt de motor ook voor woon-werkverkeer 

naar Zelhem.

Peter Koert (61)

Kerkstraat, Voor-Drempt

Motor en bouwjaar:

BMW R1100S (2000)

Peter Koert rijdt al lang motor, tegen-

woordig alleen nog recreatief en niet 

meer dan enkele duizenden kilometers 

per jaar. Naast zijn jongste motor van 

het jaar 2000, heeft hij nog vier oudjes. ‘De BMW R75/5 die ik 

veertig jaar geleden kocht, beschouw ik eigenlijk nog steeds 

als mijn belangrijkste motor. Dat was ooit mijn enige vervoer-

middel, ben ik ook mee naar school gereden.’

Geert Boesveld (65)

Roomstraat, Achter-Drempt

Motor en bouwjaar:

BMW R1150RS (2002)

Geert Boesveld heeft met zijn echtge-

note Hennie achterop vele motorvakan-

ties gedaan. Vakanties van twee weken 

door heel Europa. Per jaar reed hij tot 

meer dan 20.000 motorkilometers. Tegenwoordig nog maar 

3.000 à 4.000 per jaar. ‘Nog wel ritjes naar Zeeland en ieder jaar 

in ieder geval naar de TT in Assen. Ik ben nu een mooiweerrij-

der. Met regen rijd ik niet meer, ook niet meer ’s nachts in het 

donker.’ 
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Ecobouwen maakt 

slim gebruik van 

natuurlijke materialen

advertorial

“Natuurlijk stijlvol” is de trefzekere beschrijving van bouwprojecten die Ecobouwen uit Toldijk uitvoert. Voor 

verbouwingen, restauraties en renovaties wordt gewerkt met natuurlijke producten van hoge kwaliteit zoals 

leem, stro en natuurverf. Omdat natuurlijke materialen nooit hetzelfde zijn is elk eindresultaat uniek.

Ecobouwen
Hoogstraat 6
7227 NJ Toldijk
T: 0575 432331 / M: 06 21200601
E: info@ecobouwen.nl
I: www.ecobouwen.nl

De showroom, die aan de Hoogstraat in Toldijk de bezoekers 
laat zien en ervaren wat met natuurlijke bouwproducten mogelijk 
is, was de reden waarom Ecobouwen zeven jaar geleden vanuit 
Almen verhuisde. Peter van het Westeinde was tien jaar daarvoor 
zijn bouwbedrijf begonnen. “Aanvankelijk als een traditioneel 
bouwbedrijf maar na drie jaar stapte ik over op natuurproducten. 
Daar was ik altijd al in geïnteresseerd. Pas toen ik leveranciers 
vond die kwalitatief goede producten konden leveren durfde ik 
die stap te zetten.”

Duurzaam warm
Later kwamen daar de Finovens en Tigchelkachels bij, waarmee 
je de woning duurzaam warm kunt stoken. Door hun massa kun 
je met twee uur houtstoken maar liefst 9 tot 24 uur genieten van 
de stralingswarmte van de kachels.  “Dat wil je allemaal graag 
laten zien in een showroom en met deze producten hoor je niet 
op een bedrijventerrein te zitten. Hier kregen we het wel voor 
elkaar om in agrarisch gebied een showroom bij het bedrijf te 
plaatsen.”
Daar zijn nu mooie voorbeelden te zien van wat mogelijk is met 
leem, natuurverven en natuurlijke afwerkproducten zoals Beton 
Ciré en Tadelakt. Tijdens de vakantie in warme oorden raak je 
snel gecharmeerd van de lemen muren met een mooie structuur 
en warme uitstraling. Peter: “De scheuren vallen vaak minder 
op. In ons klimaat worden er ook nog eens andere eisen aan de 
materialen gesteld. Inmiddels hebben we veel ervaring opgedaan 
met deze duurzame bouwmaterialen en kennen we de kwaliteit 
en duurzaamheid van deze producten.”

Zó prachtig
Ecobouwen is actief in de particuliere sector en wordt vaak 
ingeschakeld bij de verbouwing en renovatie van boerderijen, 
vertelt Peter. ”Mensen vinden ons via mond tot mondreclame 
of via de website als ze gericht op zoek zijn naar natuurlijke 
materialen. Je merkt dat mensen er bewuster mee bezig zijn. 

Maar we hebben ook klanten die juist bij ons komen vanwege 
de esthetiek: ze vinden het resultaat zó prachtig. Dat je ook nog 
goed voor het milieu bezig bent is een toegevoegde waarde, 
mooi meegenomen.”
Veel van de materialen die Ecobouwen gebruikt zijn ook te koop 
in de eigen webwinkel. Tadelakt is daar een bijzonder voorbeeld 
van. Het is een waterafstotende stuc, afkomstig uit Marokko, die 
met de marmerachtige uitstraling en stootvastheid een geschikte 
en sfeervolle afwerking is voor bijvoorbeeld badkamers, open 
haarden en ornamenten. 

Specialismen
Beton Ciré komt uit Frankrijk en betekent letterlijk  ‘gewreven 
beton’. Het is zeer sterk, waterdicht en gebruiksvriendelijke 
stucwerk, 100 procent ecologisch, dat in diverse kleuren 
verkrijgbaar is. Leemstuc heeft heeft een goede vochtregulerende 
en warmtevasthoudend vermogen, heel geschikt voor leef- en 
slaapkamers.
Isoleren met damp-open materialen en wandverwarming zijn 
andere specialismen van Ecobouwen. Voorbeelden zijn te zien 
in de showroom, die elke vrijdag (van 10-17 uur) en zaterdag 
(van 10-16 uur) is geopend. Daar staat ook een imposante, 
fraai met leem afgewerkte Finoven, verantwoordelijk voor 
de stralingswarmte die aan het eind van de dag nog net zo 
aangenaam is al in de ochtend, toen even met hout is gestookt!
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Freek Jolink (72)

Keppelseweg, Hummelo

Motor en bouwjaar:

BMW R1150 RT (2002)

‘Hoeveel kilometer ik per jaar rijd? Zo’n 

3.000 à 4.000. Schrijf maar 3.000 op. 

Vooral toertochtjes, rondje IJsselmeer 

en zo. En één keer per jaar met een 

vaste groep een lang weekend weg, van donderdag tot en 

met zondag. Vorig jaar was dat naar de Elzas. Dat was toen 

ineens 1.800 kilometer. Meestal gaan we minder ver.’

Henk Greven (49)

Dorpsstraat, Hummelo

Motor en bouwjaar:

BMW K100LT (1988)

‘Ik rijd nu maximaal 5.000 kilometer per 

jaar. Dat valt me eerlijk gezegd wel te-

gen van mezelf. Ik wil eigenlijk wel wat 

meer rijden; ik ga meer rijden. Ik kan 

vaker met de motor naar mijn werk in Driebergen. Maar ja, het 

gemak van de auto maakt de beslissing ’s ochtends moeilijk. 

Je moet je goed aankleden, een kwartier vroeger op, je weet 

hoe het dan gaat…’

Garrit-Jan Jolink (47)

Dorpsstraat, Hummelo 

Motor en bouwjaar:

Honda 750 SevenFifty (1996)

Garrit-Jan heeft zijn motor de laatste 

tien jaar nauwelijks gebruikt. ‘Andere 

interesses, andere bezigheden. Mijn col-

lega neemt de motor mee op vakantie. 

Maar om er nou afstand van te doen is ook weer lastig. Wie 

weet komt het nog een keer van rijden. Mijn kinderen komen 

nu in de leeftijd dat ze achterop mee kunnen.’

Trudy Lobeek (58)

Kerkstraat, Voor-Drempt

Motor en bouwjaar:

Honda Shadow 600 (1999)

‘Afgelopen jaar heb ik helemaal niet 

gereden. De motor moet eerst een 

onderhoudsbeurt hebben, dan begin ik 

weer te rijden. Maar nooit veel, hooguit 

een paar duizend kilometer per jaar. Af en toe met echt mooi 

naar mijn werk in Doetinchem of een toertje, bijvoorbeeld 

Duitsland in met mijn zus en haar man. Die rijden ook motor.‘

Marianne Witteveen (66)

Kerkstraat, Voor-Drempt

Motor en bouwjaar:

BMW R1200RS (2011)

‘Ik heb laatst weer even op de motor ge-

zeten om te proberen of het weer gaat 

na mijn heupoperatie van vorig jaar. Ik 

wil weer gaan rijden. Ik heb de motor 

veel gebruikt voor woon-werkverkeer naar Amsterdam. Zoveel 

als maar enigszins kon. Ook voor boodschappen. Ik rijd altijd 

alleen, soms rijd ik ook wel zomaar Duitsland eens in. Deze 

R1200RS vind ik een zeer comfortabele motor.’

Hans Kooij (48)

Kerkstraat, Voor-Drempt

Motor en bouwjaar:

BMW R1200RT (2010)

Hans Kooij heeft zo’n 25 jaar zijn 

motorrijbewijs. Reed tot voor kort op 

een imposante Holda Goldwing, maar 

verruilde die vorig jaar voor een BMW. 

Tien à vijftien jaar geleden was Kooij één van de initiatiefne-

mers van Dremptse motortoertochten. ‘Ik geloof dat we het 

vier keer gedaan hebben. Ik weet niet waarom het stopte. 

Misschien nog maar eens organiseren.’

Yvonne Kooij (51)

Kerkstraat, Voor-Drempt

Motor en bouwjaar:

Suzuki V-Strom (2006)

Heeft een stuk lichtere motorfiets als 

die van echtgenoot Hans, die zelf vorig 

jaar op een lichtere overstapte. Yvonne 

en Hans rijden in de regel samen. Ze 

maken tochten door Nederland en rijden Duitsland in. Soms 

voor meerdere dagen. 

Wilko Pelgrom (51)

Hulsevoortseweg, Achter-Drempt

Motor en bouwjaar:

BMW R1100RT (1997)

Wilko wil weer meer gaan motorrijden, 

afgelopen jaar reed hij 5.000 km. ‘Dit 

jaar wordt het waarschijnlijk nog meer. 

Ik pak het rijden weer op. De kinderen 

zijn uit huis, er is weer meer tijd.’ Behalve om bij goed weer 

de motor ook voor woon-werkverkeer te gaan gebruiken, ligt 

er ook het plan om er samen met echtgenote Dineke mee op 

vakantie te gaan. ‘Alleen dan niet meer met de tent.’

Bert Mulder (59)

Veldweg, Voor-Drempt 

Motor en bouwjaar:

Honda Shadow 700C (1986)

Bert Mulder rijdt alleen motor als hij er 

erg veel zin in heeft. Dat komt neer op 

zo’n 2.000 à 2.500 km per jaar. ’s Zomers 

af en toe naar het werk in Apeldoorn. 

Tot twee jaar geleden was hij met zijn motor verkeersregelaar 

bij de jaarlijkse MotorRun Doesburg, een toertocht van de 

Stichting Integratie Verstandelijk Gehandicapten (IVG).

John Piek (66)

Torenakker, Voor-Drempt

Motor en bouwjaar:

BMW K100RT (1986)

John Piek heeft drie BMW motorfietsen, 

naast de BMW K100RT nog een iets 

luxere K100LT van 1986 en een klassieke 

R100RT van 1982 met boxermotor. Hij 

gebruikt ze in principe het hele jaar door om er boodschap-

pen mee te doen en er af en toe een toertocht mee te rijden. 

Eén van de motoren is bestemd voor zijn zoon, die nog wel 

zijn rijbewijs moet halen.
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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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Donny van de Beek (41)

Gildeweg, Voor-Drempt

Motor en bouwjaar:

Honda CBR Fireblade (2000)

‘Nee, de motor gaat niet weg. Eens weg 

is altijd weg. Al rijd ik niet veel meer. 

Vrijwel enkel met mooi weer naar mijn 

werk in Brummen, 35 kilometer op en 

neer. Af en toe nog een rondritje. Vroeger was het meer, toen 

hadden ook mijn kameraden nog een motor. Maar zij hebben 

hem weggedaan.’

Toon Koenders (54)

Zomerweg, Achter-Drempt

Motor en bouwjaar:

Honda Shadow Custom (1990)

Als het mooi weer is rijdt Toon Koenders 

met de motor naar zijn werk op het 

gemeentehuis in Hengelo. En af en toe 

op een zaterdag naar de locatie waar 

zijn zoons moeten voetballen. Dezelfde motor wordt ook 

gebruikt door Toons vriendin Dianne Bremer. ‘Toen we nog 

geen kinderen hadden, zijn we ook wel samen op de motor 

naar België geweest.’

Lenny Boot (53)

Van Panhuysbrink, Hoog-Keppel

Motor en bouwjaar:

Honda American Classic (2006)

‘Ik heb het gevoel van: nou moet het 

echt maar eens gaan gebeuren. Ik heb 

mijn rijbewijs twee jaar. Ik rijd niet veel, 

maar ik vind het wel heel erg leuk. Als 

ik op pad ga, is het nooit ver weg. Hier in de Achterhoek, de 

Veluwe op, Putten, Rhenen.’

Arie Makkink (72)

Rijksweg, Voor-Drempt

Motor en bouwjaar:

Matchless LS350 (1956)

‘Ik rijd voor kleine ritjes met mooi 

weer hier in de buurt, de Achterhoek 

in, Posbank op. Het is een hobby. Met 

moderne motoren samen rijden gaat 

niet. Ik ga niet harder dan 60 kilometer per uur; het is echt 

een oldtimer, 350 cc. Een enkele keer als het me uitkomt rijd ik 

mee met de rit voor oldtimers in Hengelo.’

Robert van de Anker (45)

Kerkstraat, Voor-Drempt

Motor en bouwjaar:

Honda Pan European (2000)

‘Ik rijd puur hobbymatig, misschien 600-

700 kilometer per jaar. Vroeger, nog met 

een andere motor, gebruikte ik hem

iedere dag. Nu heb ik er gewoon te 

weinig tijd voor, dat is jammer. Ik denk er af en toe wel over 

de motor weg te doen. Maar ja, hij staat er en is betaald. Mis-

schien toch gewoon  wegdoen.’

Jan Tiecken (50)

Margrietlaan, Hummelo

Motor en bouwjaar:

BMW R1100S (2001)

Jan Tiecken heeft net een andere motor 

gekocht. In plaats van een viercilinder 

BMW kwam er een met een tweecilin-

der boxermotor. ‘Zo een had ik eerder, 

vind ik toch prettiger rijden. Door voetballende kinderen 

kwam het motorrijden een tijdlang op een laag pitje te staan. 

Nu de kinderen zichzelf meer kunnen redden, heb ik het mo-

torrijden weer opgepakt.’

Leo Tholhuijsen (59)

Gientjesweg, Achter-Drempt

Motor en bouwjaar:

BMW K75c (1986)

Rijdt inmiddels een stuk minder dan 

pakweg tien jaar geleden. Toen vaak op 

pad met de motor voor het werk. De 

wens voortdurend mobiel bereikbaar te 

zijn deed het motorrijden geen goed. Hij heeft nu een lichtere 

motor en maakt alleen kleine ritjes en soms naar familie bij 

Bordeaux. Een groot nadeel van rijden in de zomer vindt hij 

dat de beschermende kleding van mei tot september vaak te 

warm is.

Jeffry Tomasowa (59)

Kerkstraat, Voor-Drempt

Motor en bouwjaar:

Honda Shadow (1991)

Jeffry rijdt het meest met zijn clubge-

noten van motorclub Mata Panah, een 

afdeling van MC Satudara. ‘Het is maar 

net waar we uitgenodigd worden. Daar 

gaan we heen. Het kunnen plaatsen zijn in alle uithoeken van 

het land. Eén keer per jaar hebben we een heel grote tocht. 

Vorig jaar waren we met 1.600 motoren. Dan zet de politie hele 

stukken snelweg voor ons af. Indrukwekkend.’

Remmelt Visscher (42)

Dorpsstraat, Laag-Keppel

Motor en bouwjaar:

KTM 1190 Adventure (2013)

Remmelt Visscher rijdt alle dagen met 

de motor naar zijn werk in Arnhem, ook 

bij regen, vorst en sneeuw. ‘Twee keer 

per dag doe ik wat ik verschrikkelijk leuk 

vind. De Dorpsstraat hier is een provinciale weg, dus we zitten 

’s winters altijd in de eerste strooironde. IJzel is wel een reden 

niet te gaan, maar dat is de laatste tien jaar, geloof ik, maar 

twee keer voorgekomen.’
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Thuiszorg

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

‘Thuiszorg op maat 

voor iedereen’

De	thuiszorg	bij	u	in	de	buurt:

0315	-	39	69	50
www.degoudenleeuwgroep.nl

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!

Mondzorg  S teenderen

Tandartsen Agterberg

Kerkho fweg 21

7221 AE S teenderen

t :  0575 45 20 76

w:  www.mondzorgs teenderen .n l

Behande l ing  vo lgens  a fspraak

Bas Inge Ilona Erik

Edisonstraat 60   7006 RE  Doetinchem
T 088 - 044 22 22  E info@youprinting.nl  W www.youprinting.nl

Achterhoekse service!
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Roy Bremer (41)

Molenweg, Achter-Drempt

Motor en bouwjaar:

Honda Ace 1100 (1997)

Roy Bremer en zijn vrouw Marion rijden 

hooguit 500 kilometer per jaar met 

de motor. ‘We toeren alleen wat in de 

zomermaanden; ‘s avonds een rondje, 

geen grote afstanden. Vroeger hebben we wel meer gereden, 

toen hadden we ieder een eigen motor. Met een omweg op en 

neer naar Spanje. Toen de kinderen kwamen werd het minder.’

Hans Draaijer (56)

De Zuylenkamp, Hummelo 

Motor en bouwjaar:

Kawasaki GTR1000 (1995)

Uitgezonderd de wintermaanden 

gebruikt Hans Draaijer zijn motor om 

er mee naar zijn werk in Apeldoorn te 

rijden. Op en neer is dat 100 kilometer. 

Regen is op zich geen probleem, maar als er echt onweer 

wordt aangekondigd, laat hij de motor staan. ‘Met regen kan 

ik geen rekening houden, in Apeldoorn regent het namelijk 

bijna altijd.’

Henk Smeitink (64)

De Zuylenkamp, Hummelo 

Motor en bouwjaar:

Yamaha Virago XN700 (1986)

‘Waar ik de motor nog voor gebruik is 

voor naar mijn werk, in Wolfheze. Alleen 

in de maanden december, januari en fe-

bruari niet, dan gaat het sneller met de 

auto. Op de A12 komt steeds meer file en daar kun je met de 

motor tussendoor rijden. Met een goed motorpak is het weer 

geen probleem.’ Smeitink heeft zijn windscherm zelf groter 

gemaakt voor meer comfort.

Guus van Zadelhoff (74)

Veenweg, Achter-Drempt 

Motor en bouwjaar:

NSU 200 cc De Luxe (1951)

Guus is op zijn 71e, drie jaar geleden, 

weer gaan motorrijden. Hij kocht 

dezelfde motor als hij in 1958 van zijn 

vader kreeg. ‘Waarom? Ik denk dat het 

de nostalgie is. Toen was het mijn hoofdvervoermiddel. Mies 

ging toen achterop. Ik rijd 250 tot 300 kilometer per jaar. Hier 

in de directe omgeving, Drempt, Hengelo. Heel leuk.’

Robert Peters (38)

Zomerweg, Achter-Drempt 

Motor en bouwjaar:

Suzuki GSX F600 (1987)

Robert Peters heeft zijn motorfiets nu 

ruim 10 jaar en heeft er in totaal 6.000 

kilometer mee gereden, krap 600 kilo-

meter per jaar. ‘Het is mijn eerste motor, 

het leek me toen wel wat. Maar ik heb vanaf het begin weinig 

gereden. Het is vooral een kwestie van geen tijd.’

 

Ferdinand Ruesen (57)

De Zuylenkamp, Hummelo

Motor en bouwjaar:

Yamaha TDM 850 (1999)

Ferdinand en Elze-Marie Ruesen zijn 

fervente toerrijders. Met familie en 

vrienden uit Doesburg, maar ook drie-

weekse tochten, zoals vorig jaar naar 

Oostenrijk. Elze-Marie is de duopassagier. Voor dit jaar staat 

een georganiseerde toertocht door India op het programma. 

De eigen motor gaat dan niet mee, er wordt gereden op in 

India gebouwde Enfield motorfietsen.

Henk Remmelink (55) 

Bronksestraat, Achter-Drempt 

Motor en bouwjaar:

Honda VF700 Magna (1994)

‘Hij staat te koop. Ik rijd er niet meer 

op. Ik vind het ook wel gevaarlijk. Het 

motorrijden begon bij mij met m’n 40e; 

midlifecrisis, zeg maar. Toen moest het 

beginnen. Noem het maar een inhaalslag. Twee jaar lang heb 

ik er woon-werkverkeer mee naar Arnhem gedaan, toen had-

den we hem in plaats van een tweede auto. Was wel verve-

lend, vaak zo koud. Misschien verkoop ik hem ook wel niet.’

Berend Nijland (62)

J.D. Pennekampweg, Hummelo 

Motor en bouwjaar:

BMW K1200GT (2007)

Berend Nijland rijdt vrij veel, 16.000 

kilometer per jaar, waaronder ook verre 

vakanties met collega’s. Van bestem-

mingen als de Dolomieten in Italië of 

Zuid-Frankrijk maakt hij geen probleem. Hij is ook profes-

sioneel intensief bij het motorrijden betrokken geweest als 

instructeur Voortgezette Rijopleiding bij de Politieschool in 

Apeldoorn.

Johan Bloemendaal (47)

Korte Broekstraat, Hummelo

Motor en bouwjaar:

Honda CBR 600 (1994)

‘Vroeger waren we met vrienden zo 

veel mogelijk als maar kon op pad. We 

hadden de motorclub KEW, ‘Kiek es 

Wieter’. We waren met 10 à 15 man, een 

behoorlijk ploegje. We gingen naar races zoals de TT in Assen, 

maar ook ’s avonds wel op pad. We zijn ook wel naar de Arden-

nen geweest. De laatste 4 à 5 jaar komt het minder van rijden, 

een paar duizend kilometer per jaar op zijn hoogst.’
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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!

Administratie

Belastingadviseurs

O r a n j e s i n g e l   4   t e   D o e s b u r g
w w w . h e n d r i k s d o e s b u r g . n l

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

info@renaultkleine.nl | www.autodoesburg.nl
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Herbert Minkhorst (43) 

De Brouwerij, Hummelo 

Motor en bouwjaar:

Ducati Sport 1000 Biposto (2007)

‘Wat ik met de motor rijd is ’s zomers 

regelmatig naar mijn werk in Dinxperlo 

en één keer per jaar met een vaste 

vriendengroep van totaal vijf man voor 

een dag of drie weg. We noemen ons een 5-koppig testteam. 

Het is een overblijfsel van de motorclub Kiek es Wieter. We zijn 

naar Oostenrijk geweest, Italië, Duitsland, het Island of Man. Ik 

noem het ons Jaarlijks Vlot Plezier.’

Jan Addink (56) 

De Zuylenkamp, Hummelo 

Motor en bouwjaar:

Honda 650 Custom (1981)

‘Deze Honda die ik nu heb, was ook 

mijn eerste motor. Die mag niet weg. 

Tussendoor heb ik ook nog wel andere 

gehad. Met Ans (echtgenote, red.) 

hebben ik veel gereden. Heel Europa door. In 2002 of 2003 

zijn we ook nog met bijna de hele straat op de motor naar de 

Ardennen geweest; een stuk of tien motoren. Daar praten ze 

hier nog over. We moeten het eens overdoen.’

Frans Mosterd (56)

De Zuylenkamp, Hummelo 

Motor en bouwjaar:

Kawasaki VN1500 (2003)

Frans Mosterd noemt zich zelf een ab-

solute mooiweerrijder. Van regen op de 

motor houdt hij niet. Maar als het droog 

is en de vooruitzichten goed, gaat hij 

met de motor naar zijn werk in Arnhem. Dat heeft voordelen 

bij de files voor het Velperbroekcircuit en voor parkeren vindt 

hij altijd een plekje. ‘Maar ik heb ook altijd de luxe van een 

auto achter de hand. Ook wel prettig.’

Marcel Teunissen (46)

Strengsche Veld, Achter-Drempt 

Motor en bouwjaar:

Yamaha YZF600 (1997)

‘Ik heb ook wel toertochten gemaakt 

met de collega’s van Rotra in Doesburg. 

Met een man of vijftien zijn we naar 

Giethoorn geweest, ook wel naar Rot-

terdam. Het motorrijbewijs heb ik vanaf mijn 23e. De motor 

is nooit mijn hoofdvervoermiddel geweest. Vorig jaar reed ik 

500-700 kilometer. Dat heb je, met kinderen komt het er niet 

meer zo van er veel op uit te gaan.’

Kees Boumeester (49) 

Strengsche Veld, Achter-Drempt 

Motor en bouwjaar:

Yamaha 650 XS (1973)

‘Wat ik doe is vaak hier in de buurt rij-

den, landweggetjes af, richting Hengelo 

enzovoort. Ik hoop dat het weer een 

keer wat meer wordt. Ooit heb ik wel 

veel gereden. Met een Honda Silverwing, 500 cc toermotor, 

reed ik toen alles voor mijn werk. Hier in de Achterhoek, maar 

ook naar Den Bosch of Utrecht.’ 

Henk Wolters (64)

Peppelendijk, Hummelo

Motor en bouwjaar:

Triumph 900 Sport (1996)

‘Vanwege een ogenprobleem kan ik 

niet lang aan één stuk in de felle zon 

rijden. Daarom rijd ik niet meer zoveel. 

Als het bewolkt is heb ik geen last. Vroe-

ger heb ik heel veel gereden. Tot ik lid werd van de motorclub 

Kiek es Wieter in Hummelo, zat ik van 1976 tot 1991 bij de Blije 

Rijders, een club uit Toldijk en Steenderen.’

John de Ruyter (53) 

Dorpsstraat, Hummelo 

Motor en bouwjaar:

BMW R1200RT (2011)

‘Je kunt je lijst nog wel uitbreiden. Mijn 

vrouw Gerda en dochters Lianne en 

Marloes hebben ook het motorrijbewijs 

en we hebben verschillende motoren. 

Waaronder ook snelle, bedoeld voor op het circuit. Ik ga naar 

het circuit om veilig hard te rijden. Hoe hard? Zo hard als-ie 

kan, 250 km/uur. Per jaar rijd ik zo’n 25.000 kilometer. Voor de 

vakantie staat dit jaar Tsjechië op het programma.’

Gijs Jolink (43)

Rozengaardseweg, Hummelo

Motor en bouwjaar:

KTM Superduke 1000cc, 2 cilinder 

(2011)

Jolink heeft naast zijn Superduke ook 

nog een Suzuki GSX R en een Husaberg, 

een crosser met kenteken. ‘De Super-

duke is mijn wapen in de strijd tegen het op de bank in slaap 

vallen bij de tv. De Superduke start superslecht en aanslepen 

is bijna onmogelijk. Maar als ie eenmaal loopt, trekt ie keihard. 

Mijn jaarlijks hoogtepunt is de buitenlandse ervaring met ons 

- Harder testteam -.’

Het aantal motorbezitters in Drempt, Hummelo en 

Keppel blijkt verrassend groot te zijn. Dit zou kunnen 

leiden tot het in de toekomst organiseren van een 

motortoertocht.

Mocht u na het lezen van dit artikel uw naam en 

contactgegevens alsnog bekend willen maken om 

hierover geïnformeerd te worden, stuur dan een mail 

naar: dehessencombinatie@hc-03.nl.
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Groeten uit … Tekst: Rinus G.M. Rabeling

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

Laag-Keppel, het kerkje…

en eerdere kerken
In deze aflevering een afbeelding van het 19e-eeuwse kerkje van Laag-Keppel aan de Hum-

meloseweg. Dit kerkje is niet het eerste godshuis van Laag-Keppel. In deze bijdrage zullen we 

iets meer vertellen over de ‘kerkelijke’ geschiedenis van Laag-Keppel.

De eerste vermelding betreffende een kerk in Laag-Keppel 

dateert van 29 augustus 1394. Sweder, heer van Voorst en 

Keppel, sticht dan een kapel in de stad Keppel, voor zijn kas-

teel. Als voornaamste reden voor deze bouw wordt vermeld 

dat het dagelijkse bezoek aan de kerk ‘in den dorpe’ (Hoog-

Keppel, RR), in tijden van oorlog en watersnood erg lastig en 

gevaarlijk is.

De kapel wordt gewijd aan Sint Laurentius en de heilige Bir-

gitta. Waarom Sweder deze heiligen kiest is niet bekend, ook 

niet wat hen eventueel verbindt. Nergens in ons land is, voor 

zover bekend, deze combinatie ooit gebruikt. Laurentius (van 

Rome) leefde van 225-258 en is slachtoffer (martelaar) van 

de christenvervolgingen in Rome. Hij is o.a. patroon van de 

bibliothecarissen en brandweerlieden. Sint Brigida of Birgitta 

van Zweden leefde van 1303 tot 1373 en is de stichteres van 

de kloosterorde der Birgittinessen. Zij is onder andere bekend 

geworden om haar bedevaart naar Santiago de Compostela 

en is patrones van de pelgrims. Enigszins fantaserend in het 

kader van de herkomst der Keppelse Sint Jacobsschelpen is 

dit de enige keer dat we Santiago de Compostela in relatie tot 

Keppel tegenkomen!

Nog in datzelfde jaar is sprake van de stichting van een nieuw 

kerspel (Middelnederlands voor parochie) en wordt de kapel 

tevens tot kerk verheven. De inwoners van dit nieuwe kerspel 

bestaan voornamelijk uit degenen die in het stadje Keppel

wonen en daardoor afgescheiden worden van het oude 

kerspel Keppel. Een en ander geschiedt in overleg met en 

instemming van de pastoor van het dorp (Hoog-)Keppel, Yelis 

of Egidius van Enghuizen. Yelis sluit een overeenkomst met de 

nieuwe en tevens eerste pastoor van Keppel-Binnen inzake 

een van de oude naar de nieuwe kerk over te brengen vicarie, 

een altaar met bedienend geestelijke. Vermoedelijk gaat het 

hierbij over de vicarie van Sint Laurentius en/of Sint Birgitta.

Opvolger van Yelis is Dirk van Voorst. Wellicht voorziet en 

Het kerkje in Laag-Keppel omstreeks 1960



53De Hessencombinatie | maart 2015

vreest hij een verdere uittocht van vicarieën uit de kerk in 

Hoog-Keppel, waarmee dan tevens de aan die altaren toeko-

mende inkomsten gaan verdwijnen. Hij sluit daarom in 1398 

een overeenkomst met heer Sweder van Voorst dat uit de door 

hem bediende kerk geen vicarieën meer naar de kerk in het 

stadje Keppel zullen worden overgebracht.

In 1417 is Gerrit van Spalle pastoor te Laag-Keppel, hij koopt 

dan een huis ‘gelegen bij de kerk’. Hij gaat in het achterste deel 

wonen en verpacht het overige deel weer aan de verkopers. 

Gerrit van Spalle komen we tot 1435 als pastoor van Laag-

Keppel in de archieven tegen. In 1521 lezen we dat pastoor 

Willem Mensynck is overleden. In diens plaats wordt Anthonys 

Boyckynck benoemd, die in 1549 ook voorkomt als vicaris van 

het aan St. Antonius gewijde altaar in de kerk van Hoog-Kep-

pel. Als pastoor te Laag-Keppel schijnt hij te zijn opgevolgd 

door Niclaes Selkaert van Boemel die in 1550 overlijdt en 

opgevolgd wordt door Andries Boeykinck, die in 1556 afstand 

doet van zijn pastoorsfunctie. 

Waar de kerk ‘bij het kasteel’ precies gestaan heeft is niet 

bekend.

Het kerkje aan de Hummeloseweg

Mogelijk is de oude kerk na de Reformatie voor de gerefor-

meerde eredienst gebruikt. De gemeente wordt sindsdien 

afwisselend bediend door de predikant van Hoog-Keppel en 

die van Hummelo. Vanaf 1723 kent Laag- en Hoog-Keppel een 

predikant. De predikant van beide kerkgemeenten woont in 

een door de Van Pallandts ter beschikking gestelde woning in 

Laag-Keppel. 

De Statistieke Beschrijving van 1808 vermeldt dat er in Laag-

Keppel ‘vanouds een kerk was maar dat deze sedert meer dan 

twee eeuwen geheel vervallen en afgebroken is. Doch sedert 

enige jaren heeft de tegenwoordige heer van Keppel een 

gebouw van hemzelf tot een gereformeerde gemeente geap-

probeerd.’ (goedgekeurd, RR).

In de ‘Staat van gebouwen en inkomsten van kerken anno 

1811’ verklaart  A.W.C.W. baron van Pallandt dat door hem in 

het jaar 1791 op eigen kosten een hervormde kerk is gebouwd 

(hervormd en gereformeerd is hier gelijk). Mogelijk is dit ge-

bouw de voorganger geweest van het nu nog als Rehoboth 

bekende, voormalige, verenigingsgebouw. Het huidige 

Rehoboth in de Dorpsstraat is, blijkens een herinneringssteen, 

gebouwd in 1885. Rehoboth wordt vaak uitgelegd als: ruimte, 

door God gegeven, om samen in te leven.

Het nu nog bestaande kerkje aan de Hummeloseweg is 

omstreeks 1890 gebouwd in opdracht van Jkvr. S.G.A. van 

Interieur van het kerkje in Laag-Keppel omstreeks 1960
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Op donderdag 14 mei 2015 is het Hemelvaartsdag en 

ook dit jaar organiseert voetbalvereniging HC’03 weer 

een rommelmarkt in Hoog-Keppel.  Bij alle ingangen 

naar de rommelmarkt ziet u dit jaar leden van HC’03 

staan die u een gratis lot aanbieden. Ja, u leest het 

goed, gratis! Met het betreff ende lotnummer  maakt u 

kans op één van de geweldige prijzen. Wat dacht u van 

een voetbalarrangement, een cadeaupakket of een 

waardebon? Mooie prijzen die beschikbaar zijn gesteld 

door onze trouwe sponsors. 

Iedere bezoeker ontvangt gratis een lot. Bij de ingang 

waar u uw lot in ontvangst neemt, kunt u door middel 

van een vrije gift in de daarvoor bestemde bus,  uw 

waardering uitspreken  voor deze actie. De opbrengst  

van de vrije giften is bestemd voor de bouw van een 

nieuwe materiaalruimte op het sportpark die later dit 

jaar plaatsvindt. Om 11.00 uur, 13.00 uur en 15.00 uur 

is er een trekking op het centrale plein. Mogelijk bent 

ook  u een van de gelukkige prijswinnaars!

Win mooie prijzen 

op de rommelmarkt 

van HC’03!
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Het Nieuws van den Dag, 26 oktober 1886

Voor het kerkje wordt in 1890 door Klokkengieterij Petit & 

Fritsen te Aarle-Rixtel een luidklok geleverd. De klok heeft 

een diameter van 78 cm en heeft geen jaartal of inscriptie. 

In 1942 wordt deze klok, samen met alle andere klokken 

in onze gemeente, door de Duitsers gevorderd en omge-

smolten voor de oorlogsindustrie.

Van de bij de beëindiging van de kerkfunctie aanwezige 

zilveren avondmaalsbeker uit 1773 heb ik de huidige 

verblijfplaats helaas niet kunnen achterhalen. De beker 

uit 1773 in Hoog-Keppel is ooit geschonken door de be-

woners van de Ulenpas en komt dus niet in aanmerking.

In 1901 wordt de inventaris van de kerk uitgebreid met 

een orgel van E. Leichel & Zonen, orgelbouwer in de 

Steenstraat te Arnhem. Ehrenfried Leichel is waarschijnlijk 

geen onbekende in Laag-Keppel. Hij heeft ongeveer twee 

jaar (1884-1886) zijn beroep van ‘kerkorgelfabrikant en 

pianomaker’ uitgeoefend in Hummelo. Van oorsprong 

is Leichel afkomstig uit Emmerich maar hij heeft in vele 

grote steden in Europa gewerkt. Hij is zelfs een tijd lang 

de vaste pianostemmer van Frans Liszt. Na Hummelo en 

vervolgens  Doesburg vestigt Leichel zich uiteindelijk in 

Arnhem. Het orgel is in 1975 verkocht aan de Mauritius-

parochie te Silvolde (zie bijgaande foto).

Pallandt-Brantsen (1836-1923), bewoonster van Kasteel Kep-

pel en weduwe van Mr. F.J.W. baron van Pallandt van Keppel 

(1825-1888). Het zal vermoedelijk de voortzetting zijn van de 

‘kerkruimte’ uit 1791 in de Dorpsstraat.

In de redengevende beschrijving van het Gelders Genoot-

schap, opgesteld ten behoeve van de plaatsing op de 

gemeentelijke monumentenlijst, lezen we het volgende: 

‘Het kerkgebouw is van architectuurhistorische waarde als 

voorbeeld van een kleine dorpskerk gebouwd in een over-

wegend neogotische stijl met de kenmerkende spitsbogen 

in venstervormen en in siermetselwerk, gecombineerd met 

neo-romaanse elementen zoals de rondbogen verwerkt in het 

metselwerk fries van de toren en in het siermetselwerk boven 

de ingang in de voorgevel en boven de dubbele deur in de 

achtergevel. Het gebouw is samengesteld uit een eenbeukig 

langsschip en een dwarsschip waartegen een toren (op vier-

kante plattegrond) waarin een dubbele kerkdeur. Het langs-

schip is onder schilddak gedekt met gesmoorde kruispannen. 

Het dwarsschip heeft een op het schilddak van het langsschip 

aansluitend zadeldak eveneens gedekt met gesmoorde 

kruispannen en met naar de toren toe oplopende hellende 

dakvlakken. De zich verjongende toren is in vieren geleed 

met waterlijsten en heeft uitgemetselde hoekpenanten. Deze 

hoekpenanten zijn bekroond met een houten hoofdgestel in 

classicistische bouwstijl, dat aansluit op de houten daklijst van 

de torenspits. De torenspits in de vorm van een ingesnoerde 

achtkant is voorzien van een leibedekking (zogenaamde 

Rijndekking). Tegen de rechter zijgevel van het langsschip 

is een later toegevoegde eenlaags aanbouw onder plat dak 

gebouwd die de symmetrie van het gebouw doorbreekt. In 

het interieur is een scheidingswand aangebracht tussen langs-

schip en dwarsschip.’ Een hele omschrijving, maar na zorgvul-

dige lezing zijn deze details in de praktijk goed herkenbaar.

Intussen is het als kerkgebouw al vele jaren buiten gebruik. In 

kerkenraadsvergaderingen van september 1971 en oktober 

1972 wordt enige malen ter discussie gesteld wanneer men de 

kerk zal sluiten. Behalve dat het orgel niet goed functioneert 

loopt ook het kerkbezoek terug. Omstreeks de jaarwisse-

ling 1972/1973 wordt het gebouw definitief als kerk buiten 

gebruik gesteld.

Nieuwe functies voor het gebouw

Nadat het kerkje enige tijd heeft leeg gestaan wordt het in 

gebruik genomen door de Stichting Open Jeugdwerk Hum-

melo en Keppel en worden er vanaf 1976 soosavonden voor 

jongeren georganiseerd.

Nadat deze stichting is opgehouden te bestaan wordt in 1985 

de Stichting Mensen zonder Werk opgericht en start in een 

deel van het gebouw Hobbycentrum ’t Kerkje. Inmiddels zijn 

hier vele jaren activiteiten ontwikkeld voor inwoners die niet 

meer aan het arbeidsproces deelnemen. Regelmatig worden 

er tentoonstellingen en themadagen georganiseerd. Ook is er 

nog een initiatief geweest om er een minitheater te beginnen. 

In 1987 begint kunstenaar Henk Hulshof in het andere deel 

van het kerkje Galerie 1880. Naast eigen werk worden hier ook 

schilderijen van diverse bekende kunstenaars geëxposeerd. In 

2007 beginnen de beide zoons van Henk Hulshof kunstuitleen 

‘Kunst of Art’. In april 2011 wordt het complex door de ge-

meente Bronckhorst verkocht aan de familie Hulshof. Er wordt 

direct een begin gemaakt met onderhoud en kleine restaura-

ties. Opvallend is de fraaie restauratie en terugplaatsing van 

de torenhaan in 2012. Het hobbycentrum zal tot en met 2015 

in het pand gehuisvest blijven.
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Henk T
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Roomstraat 11a - 6996 DX Drempt
Tel. (0314) 38 20 09
Mobiel 06-22149011
E-mail: hteunissen@versatel.nl

Restauratie / renovatie
Binnen- en buitenwerk

Wandafwerking
Beglazing, enkel en isolerend

Kom genieten op één van de mooiste plekjes aan de IJssel!

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. 

Nieuwsgierig geworden? 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 

Wist u dat:
- Wij dit jaar ons eerste Lustrum vieren? We zijn 5 Jaar!
- Wij dit samen met u gaan vieren, met speciale aanbiedingen en leuke winacties?
- Wij veel te bieden hebben voor gezelschappen tot 100 personen?
- Het elke woensdag “ Steak my day” is voor slechts €14,50 p.p. Ook eet elke 100ste   
	 “Wat	de	pot	schaft’er”	Gratis	in	2015!

    

                                                                                   

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

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.
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Kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945 werd de Nationale Dodenherdenking 

op 4 mei ingesteld. In de dorpen van de toenmalige gemeente Hummelo en Keppel werd de 

herdenking georganiseerd door de gemeente. Inmiddels ligt het einde van de oorlog 70 jaar 

achter ons. Is de dodenherdenking na 70 jaar nog steeds actueel? Deze vraag leg ik voor aan 

leden van het 4 Mei Comité Hummelo, Keppel en Drempt, dat dit jaar 10 jaar bestaat.

We beginnen bij het begin. Het 4 Mei Comité Hummelo, 
Keppel en Drempt nam de organisatie van de dodenherden-
king over toen de gemeente Hummelo en Keppel in 2005 
was opgeheven. De nieuwe gemeente Bronckhorst liet de 
herdenking over aan lokale initiatieven. Daardoor ontstonden 
op meerdere plaatsen in de gemeente Bronckhorst 4 mei 
Comités. De gemeente biedt nog altijd een platform voor deze 
comités voor uitwisseling van ervaringen en ideeën. 
De Dodenherdenking op 4 mei is in onze dorpen ingebed in 
de Nationale Herdenking. Tot 1961 ging het hierbij om Ne-
derlandse slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog, maar sinds 

1961 wordt op nationaal niveau officieel een ruimere definitie 
gehanteerd die alle oorlogsslachtoffers of omgekomenen 

sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog omvat, zowel 

in oorlogssituaties als bij vredesoperaties. 

Voorzitter Henk Maalderink geeft aan wat het Comité doet. 

‘Wij organiseren de Dodenherdenking op 4 mei voor de 

kernen Hummelo, Keppel en Drempt. Het bevrijdingsfeest 

op 5 mei valt daar niet onder. Wij gaan ook niet over het 

onderhoud van monumenten en oorlogsgraven, dat doet de 

gemeente Bronckhorst.’ 

Opereert het Comité alleen? ‘Gelukkig niet’, zegt Leida Wen-

neker. ‘Onze taak is om de dorpsgemeenschappen Hummelo, 

Keppel en Drempt te betrekken bij de Dodenherdenking.’ Titia 

Hondelink vult aan: ‘Dat doen wij samen met de kerken, de 

basisscholen, de muziekverenigingen en onze onvolprezen 

geluidsman de heer Walgemoet uit Hoog-Keppel.’ 

Henk Maalderink zegt: ‘Wat ons betreft is de essentie van 

wat wij doen niet alleen de herdenking van een historische 

De Dodenherdenking

op 4 mei

Tekst: Henk ten Zijthoff

Foto’s: Wim van Hof
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• Wij  repareren voor a l le  verzeker ingsmaatschappi jen

• Vervangend vervoer •  Ruitservice
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FABRIEKSTRAAT 20B • 7005 AR DOETINCHEM • TEL.0314-340637 • WWW.FRITSBLOEMEN.NL

Univé Schade Service

Achmea

Schadeservice

• Wij  repareren voor a l le  verzeker ingsmaatschappi jen

• Vervangend vervoer •  Ruitservice

• Uitdeuken zonder spuiten •  24 uur bereikbaar

Bart Schotman

Schotman Bouw | Beekstraat 16 | 7227 NC  Toldijk
06 55107152 | info@schotmanbouw.nl | www.schotmanbouw.nl
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SCHOT

b o u w

   

         
 








 



  

   
    




   








 

-Yoga- -Tai-Chi-Tao- -Energetische healing-
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Aan het programma voor de Dodenherdenking op 4 mei 

2015 wordt nog gewerkt. Het zal via de gebruikelijke 

kanalen worden gepubliceerd als het rond is. Het 4 Mei 

Comité Hummelo, Keppel en Drempt bestaat uit zes leden: 

Titia Hondelink en Ulla Dijkstra uit Hoog-Keppel, Carla 

Snelder uit Drempt. Leida Wenneker, Benno Smeitink en 

voorzitter Henk Maalderink komen uit Hummelo.

gebeurtenis. De Dodenherdenking op 4 mei is er vooral om 
met alle dorpsbewoners stil te staan bij de actualiteit in relatie 
tot het geschenk dat wij in 1945 kregen: onze vrijheid. En dat 
ging niet vanzelf. Er is zwaar voor gevochten ook in en om de 
dorpen waar wij nu wonen. Deze strijd heeft aan veel gewone 
burgers in onze dorpen het leven gekost. Hun dood als gevolg 
van oorlogshandelingen, verzetsactiviteiten of dat zij door een 
misdadig regime werden vermoord vanwege hun Joodse af-
komst wordt op 4 mei herdacht. We herdenken de bemanning 
van de neergehaalde bommenwerper van de Britse lucht-
macht. Jonge jongens uit Engeland en Nieuw-Zeeland die bo-
ven Hummelo om het leven kwamen en de militairen die om 
het leven kwamen bij de bevrijding van Hummelo en Keppel 
op 2 en 3 april 1945. Wij herdenken deze en alle slachtoffers 

met onze dorpsgenoten van nu. Onder die dorpsgenoten zijn 

ook veteranen en militairen die in het hier en nu bij de Neder-

landse strijdkrachten missies uitvoeren of uitgevoerd hebben. 

Het is belangrijk om stil te staan bij de vraag waarom wij her-

denken. Het antwoord op die vraag is dat wij sinds mei 1945 

weer in een democratie leven met alles wat daarbij hoort. En 

alles wat daarbij hoort is niet vanzelfsprekend. Een democratie 

vraagt om onderhoud, betrokkenheid en weerbaarheid. Maar 

vooral om de dialoog met elkaar van mens tot mens.’ 

We hebben het over een overlevende van het vernietigings-

kamp Auschwitz. Die stelt zeventig jaar na de bevrijding van 

het kamp voor om in de Bijbel een elfde gebod op te nemen: 

Gij zult niet wegkijken. Het is een uitspraak die precies past bij 

de activiteiten van het 4 mei Comité HKD. Het comité merkt 

dat de belangstelling voor de herdenking groeit. De jongere 

generaties hebben de fakkel overgenomen. 

Henk Maalderink besluit: ‘Die positieve respons van jong en 

oud, verenigingen, onderwijs, instellingen en organisaties uit 

onze dorpen is voor ons een prima signaal om de herdenking 

op een waardige manier te blijven organiseren.’  
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Geboeid door de sfeer van 

James Herriot

en de countryside…

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.

Frans Nienhuis uit Hummelo:

Frans Nienhuis (59) is verliefd op het Engelse platteland. Het landschap, de architectuur, de 

natuur en vooral ook de kleinschaligheid. Een land vol tradities en gewoonten. Tijdens een 

van de vakanties naar het Verenigd Koninkrijk kwam er nog een nieuwe dimensie bij: de liefde 

voor een authentieke Engelse auto.

Tekst: Rinus G.M. Rabeling

Foto’s: Wim van Hof

In 1992, tijdens een van zijn tochten door Engeland, worden 

Frans Nienhuis en zijn toenmalige partner opeens getroffen 

door de nostalgie van een Engelse auto. U weet wel, zo’n auto 

met het stuur aan de verkeerde kant… Met name hebben ze 

dat bij het automerk Morris. Vooral in die tijd rijden nog veel 

van deze auto’s rond op het platteland. Karakteristiek en bij 

velen welbekend is de Morris Minor Traveller, een auto met 

een ten dele uit hout bestaande carrosserie. Frans wordt uit-

eindelijk geraakt door de Morris Minor 1000. Hij vindt het een 

prachtig model. In welk stadje of dorp je ook komt, plotseling 

zie je overal deze auto. En vele zijn te koop…

De aanschaf van een Morris Minor 1000

Op een enigszins mistroostige dag met echt Engels weer, rijdt 

Frans in Cornwall. In het dorpje Porthcurno staat bij een ge-

sloten benzinepomp en een wat verlopen garage met weinig 

activiteiten, een Morris Minor 1000. Hij komt in gesprek met 

de eigenaar. Een vriendelijke, oudere man die van de interesse 

van Frans voor een Morris Minor kennis neemt. Hij geeft aan 

hem wel te willen helpen bij het zoeken naar een in goede 

staat verkerende auto. Frans heeft absoluut geen technische 

deskundigheid en neemt het aanbod graag aan. De lokale 

krant van die dag wordt opengeslagen en na lezing van de 

vele advertenties selecteert de oude baas vijf modellen in de 

omgeving.

Hij doet zijn garage een paar uurtjes dicht en gedrieën gaan 

ze op pad om de geselecteerde auto’s te bekijken. De auto die 

Frans wel aanstaat wordt door de Engelse ‘deskundige’ afge-

keurd; maar een andere, met roestplekken en beschadigingen 

aan de carrosserie, blijkt technisch in optimale staat te zijn.
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Frans vertrouwt volkomen op zijn metgezel en de auto wordt 

aangeschaft. Terug bij het garagebedrijf realiseert hij zich dat 

er aan zijn nieuwe aanwinst nog van alles moet gebeuren en 

dat de auto ook nog naar Nederland moet worden vervoerd.

De garagehouder geeft aan dat hij het niet zo druk heeft en 

wel bereid is de auto in enkele dagen weer up-to-date te 

maken. Frans en zijn partner gaan akkoord en besluiten in die 

tijd Cornwall te gaan ontdekken.

Na wat lassen, schuren, plamuren en spuiten in de fraaie don-

kerblauwe kleur, technische controle en afstellen van een en 

ander, is de auto weer helemaal in orde. Voor het verschepen 

biedt de ‘restaurateur’ aan de auto naar de ferry in Harwich te 

rijden. Frans rijdt achter hem aan en koopt voor de man een 

treinkaartje voor de terugreis naar de zuidwestkust. Uiter-

aard heeft hij voordien de werkuren van de ambachtsman al 

betaald. Een uurtarief dat ook enigszins de nostalgie van de 

garage ademt…   

Een Engelse auto in Nederland

De overtocht naar Hoek van Holland loopt voorspoedig. In Ne-

derland wordt natuurlijk eerst de douane bezocht. Zijn partner 

rijdt de eigen auto en Frans bekwaamt zich in het rijden met 

de Morris. 

Na een moeilijk formeel dagje bij de douane, waar veel van 

het geduld wordt gevraagd, is het aan het eind van de middag 

zover dat de Morris mee naar huis mag. De Rijksdienst voor 

het Wegverkeer moet in de weken daarna de auto nog keuren, 

maar ook dat verloopt allemaal positief.

Het is de bedoeling om met de auto te gaan toeren en waar 

mogelijk wil Frans de Morris ook inzetten bij activiteiten voor 

zijn bloemisterij. Het rijden is telkens een bijzondere ervaring. 

Vele blikken zijn op hem gericht.

Rechts het stuur en natuurlijk met de linkerhand schakelen. 

Dat links schakelen is even wennen maar gaat na enige tijd 

prima. Het rechtse stuur zorgt regelmatig voor schrikeffecten 

bij tegenliggers. Sommige weggebruikers zien plotseling een 

auto tegemoetkomen ‘zonder chauffeur’, in ieder geval niet 

op de plek waar ze die verwachten. Ook de spiegels zitten niet 

echt op een logische plek, maar alles went. Het interieur is 

een toonbeeld van eenvoud, het grote stuur geeft een apart 

gevoel. De kilometerteller is een ‘mijlenteller’, dus altijd verme-

nigvuldigen met 1,6. In de loop der jaren heeft Frans ook nog 

eens 35 miniatuur modellen van deze auto verzameld.

Door de drukte in de winkel is er uiteindelijk steeds minder 

tijd voor de geplande tochtjes. Ook komt er een einde aan 

zijn relatie. Ofschoon stalling en onderhoud jaarlijks ook geld 

kosten, komt er geen eind aan zijn relatie met de Morris Minor. 

Wel verhuist Frans, inclusief auto, in 1999 van Dieren naar 

Hummelo.

In 2005 ontmoet Frans zijn huidige partner Faya Farrakhova. 

Ook Faya is enthousiast over de klassieke auto. 

De auto wordt opnieuw APK gekeurd en uitgebreid gepoetst 

en in juli 2007 trouwen zij in Hummelo. Uiteraard is de Morris 

Minor 1000 de bijzondere trouwauto. Frans geeft aan dat de 

auto een belangrijk deel van zijn levensverhaal is geworden. 

Nu, na ruim 22 jaar, denkt hij er niet over om de auto te verko-

pen. Nostalgie mag best wat kosten…

Morris Minor 1000 Saloon

De Morris Minor is door de Britse autofabrikant Morris Motors 

Limited in twee versies in twee uiteenlopende periodes gepro-

duceerd. Het eerste model was van 1928-1933 verkrijgbaar. 

Na de Tweede Wereldoorlog speelde Morris in op de behoefte 

aan betaalbare, degelijke en comfortabele auto’s voor de 

‘werkende klasse’. De eerste serie van de Morris Minor werd 

geproduceerd tussen 1948 en 1953 en omvatte een twee- en 

vierdeurs saloon en een vierzits cabriolet. De tweede serie 

(1952-1956) behelsde een vervanging van de motor door een 

803 cc Austin ontwerp. 

De Minor 1000 (1956-1971) was de hekkensluiter van het 

Morris succesnummer. Het motorvermogen ging naar 948 cc 

(na 1962 1.098 cc) en de voorruit bestond nu uit één stuk in 

plaats van twee raampjes. Ook de uitslaande richtingaanwij-

zers werden vervangen door lampen. Eind jaren zestig deed 

de styling van de Morris Minor behoorlijk ouderwets aan en 

zakte de verkoop in. De officiële opvolger van de Minor was in 

1971 de Morris Marina, die qua uiterlijk in niets meer leek op 

zijn voorganger.

Morris Minor 1000 Saloon

bouwjaar:  1965
carrosserie:  sedan, 4-deurs
inzittenden:  4
brandstof:  benzine
motor:   4 cilinder
transmissie:  handmatig
cilinderinhoud:  1098 cc  
verbruik:   ongeveer 1 op 14
afmetingen:  376 x 152 cm (l x b)
wielbasis:  218 cm
gewicht:   775 kg
max. snelheid:  120 km/u
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Sinds eind 2013 staat er in Voor-Drempt een gloednieuw dorpshuis aan de Kerkstraat. Hoe 

kijkt voorzitter Jasper Nickmann terug op het eerste jaar op deze nieuwe locatie en wat zijn de 

plannen voor 2015?

Dorpshuis Drempt

wil meer draagvlak

en betrokkenheid

Tekst: Ceciel Bremer

Foto’s: collectie Dorpshuis Drempt en Wim van Hof

Hij is pas 27 jaar maar loopt al sinds 2012 mee in het bestuur 
van het dorpshuis. Toen afgelopen zomer de functie van 
voorzitter vacant kwam, besloot hij er officieel voor te gaan. 

En met succes. Jasper Nickmann, in het dagelijkse leven pro-

jectmanager bij Stimuland, een stichting die projecten op het 

platteland stimuleert, is duidelijk over zijn rol. ‘Ik vind het wel 

een interessante uitdaging om mee te denken en te beslissen 

over de positionering van ons dorpshuis, zeker nu de subsidie 

van de gemeente helemaal is gestopt. Het bestuur is medio 

2014 bijna helemaal vernieuwd en we hebben met z’n allen 

ideeën genoeg voor de toekomst. Maar uiteindelijk moeten 

we er samen wat van maken. We willen en kunnen het als 

bestuur niet alleen.’

Dat laatste benadrukt de jonge voorzitter meerdere keren in 

ons gesprek en laat hij naar eigen zeggen veelvuldig horen in 

het dorp. Dit als antwoord op opmerkingen van dorpsbewo-

ners dat het dorpshuis niet gezellig is en geen sfeer uitstraalt. 

‘Roep gerust wat je ervan vindt en kom met ideeën. Graag 

zelfs, maar help als het even kan ook mee met de uitvoe-

ring. ’Het resultaat van zijn oproep is de introductie van het 

sfeerteam. Een groep vrijwilligers, inclusief ‘een paar handige 

jongens’, die het er met elkaar over eens zijn dat het dorpshuis 

gezelliger moet worden. Met kleine aanpassingen proberen 

ze meer sfeer te creëren. Ook de reünie van De Gildeschool op 

zaterdag 4 april is op deze manier ontstaan. ‘Een enthousiaste 

oud-leerling kwam met het idee om een reünie te organiseren. 

Samen hebben we gekeken wat de mogelijkheden daarvoor 

zijn. Een echte co-creatie.’
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Meer draagvlak en betrokkenheid
Het afgelopen jaar was een soort overgangsjaar tussen het 

nieuwe en het oude bestuur. ‘We kunnen altijd rekenen op 

een vaste groep vrijwilligers en gelukkig is Dennis Wonnink, 

onze beheerder, een vaste kracht en gingen de dagelijkse 

activiteiten van alle verenigingen hier gewoon door.’ Dennis is 

ook conciërge op de naastgelegen basisschool De Klimtoren 

en dat is een absoluut pluspunt vindt Nickmann: ’Daardoor 

weten ouders makkelijker het dorpshuis te vinden. Verder 

hebben we niet zo veel te maken met de school, behalve 

duidelijke afspraken over het gebruik van de zaal die overdag 

dienst doet als gymzaal.’

Het nieuwe bestuur stak eerst de nodige tijd in een meerjaren-

plan. ‘Behalve Bert Mulder waren we allemaal nieuw in het be-

stuur en zaten we vol ideeën. Maar we moesten focussen. Wat 

willen we nu echt? Uiteindelijk kwamen daar vier belangrijke 

punten uit naar voren. Allereerst willen we er zijn voor heel 

het dorp. En daarmee bedoel ik nadrukkelijk zowel Voor- als 

Achter-Drempt. Want uiteindelijk ben je in mijn ogen gewoon 

één dorp. Om meer draagvlak en betrokkenheid te creëren, 

willen we de samenwerking zoeken met verenigingen en 

samen activiteiten op poten zetten. Daarnaast willen we voor 

een zo breed mogelijke doelgroep activiteiten aanbieden, dus 

voor zowel jong als oud. Daarvoor zoeken we ook contact met 

de gemeente. Steeds meer voorzieningen vallen weg. Mis-

schien kunnen wij als voorziening dat gat deels opvullen. En 

tenslotte hadden we het plan om sociaal aandeelhouders te 

introduceren; wat inmiddels ook gebeurd is. Dit zijn particulie-

ren en ondernemers die met een jaarlijkse bijdrage het dorps-

huis financieel ondersteunen. Enerzijds natuurlijk om inkomen 

voor het dorpshuis te genereren, anderzijds om ook daarmee 

de betrokkenheid te verhogen.’ Het meerjarenplan werd in het 

najaar gepresenteerd aan de vrijwilligers tijdens de kwartaal-

bijeenkomst en werd afgelopen januari ook voorgelegd aan 

de sociaal aandeelhouders. ‘De reacties waren positief’, vertelt 

de voorzitter. ’Als je je plannen openbaar maakt, creëer je 

betrokkenheid en dat is precies wat we willen.’ 

Veel belangstelling voor beachvolleybal
De voornaamste inkomsten voor het dorpshuis komen uit de 

door de activiteitencommissie georganiseerde activiteiten, 

zoals het inmiddels bekende Beachvolleybaltoernooi. ‘Dat 

doen we dit jaar pas voor de vierde keer, maar van het begin 

af aan is het een geweldig succes. Voor de komende editie 

hebben zich al 15 teams aangemeld. Super!’ Op zaterdag 20 

juni wordt er in samenwerking met volleybalvereniging Focus 

een toernooi voor de jeugd georganiseerd en een dag later op 

zondag zijn de volwassenen aan de beurt. Een verklaring voor 

de enorme belangstelling ligt volgens Nickmann vooral in het 

feit dat het om een buitenactiviteit gaat. ‘Volleybal spreekt 

jong en oud sowieso wel aan, lekker bezig zijn of er gewoon 

naar kijken met een drankje erbij vindt iedereen gezellig. En 

als dat dan buiten plaatsvindt, met als het even kan een zon-

netje, dan werkt dat meteen sfeerverhogend.’  

Nieuw dit jaar is de jeugddisco, voor de jeugd tussen 12 en 

18 jaar, op zaterdag 4 juli. ‘Dat komt voort uit onze doelstel-

ling om er voor elke doelgroep te zijn. We willen immers het 

gemeenschapsleven niet alleen dienen en in stand houden 

maar zeker ook bevorderen.’

Agenda

4 april    Reünie Gildeschool

11 april  Amsterdamse avond

26 april  Jeugdactiviteit Oranje Comité

27 april  Koningsdag

20 en 21 juni   Beachvolleybal

4 juli   Jeugddisco 12-18 jaar
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Bij bouwmarkt De Tolbrug verkopen ze geen verpakkingsmateriaal. Wie een schroefoogje nodig heeft kan 

er een kopen en hoeft er niet 10 stuks, verpakt in een plastic doosje aan te schaffen. Een stuk panlat kun je 

op maat krijgen, je moet niet meteen een complete lengte of een hele bos erbij te kopen.

Het is voor Hanneke Gosselink-Snelder niet meer dan logisch dat 
de service aan de klant voorop staat en daar is het bedrijf ook 
op ingericht. Artikelen worden per stuk verkocht en daarmee is 
bouwmarkt De Tolbrug langzamerhand een uitzondering aan het 
worden. 
Het voorkomt overbodig verpakkingsmateriaal en bovendien kan 
de klant kopen wat nodig is en wordt niet gedwongen om van 
een artikel meer aan te schaffen dan gewenst. Je kunt hout op de 
gewenste lengte kopen, een multiplexplaat op maat laten zagen 
of precies laten schaven zoals je het wil hebben. 

Meedenken
Die klantgerichtheid en service zorgt ervoor dat de bouwmarkt 
zich kan onderscheiden. Ook wat minder gangbare producten 
zijn te krijgen en mocht er een keer iets niet op voorraad zijn 
dan wordt het besteld. Met daarbij de verhuur van diverse 
gereedschappen, apparaten en machines biedt de Tolbrug voor 
klusser en vakman alles wat nodig is om het karwei te kunnen 
klaren.
Met de klanten wordt meegedacht wanneer ze een probleem 
moeten oplossen.”Als ik zie dat het op een betere manier 
gemaakt kan worden tegen lagere kosten, dat zeg ik dat. Het 
past ook bij de manier waarop wij adviseren en zaken doen.“

Regionale functie 
De Tolbrug heeft een regionale functie. Bedrijven en particulieren 
komen uit omliggende plaatsten, ook als ze daar zelf een 
bouwmarkt hebben. “We bestaan al zo lang, de mensen weten 
ook waarvoor ze hier terecht kunnen.” 
Tegen de aanbiedingen van een landelijke keten kan een 
zelfstandige bouwmarkt als De Tolbrug niet altijd op, maar als 
je een verbouwingsklus hebt dan is er uiteindelijk geen verschil 
in wat je betaalt, weet Hanneke. “Wij maken het verschil omdat 
je hier precies kunt halen wat je nodig hebt. En wil je iets thuis 
bezorgd hebben dan kan dat ook. Dat doen we al 40 jaar zo. “

Snelder Benegas 
Dop de plek waar nu de bouwmarkt staat begon opa 
Snelder een fi etsenmakerij. Dat  werd gecombineerd met het 
distributiecentrum voor eieren en de kleine kruidenierszaak van 
oma Snelder. 
Toen Anton Snelder, de vader van Hanneke, in de zaak kwam 
werden de activiteiten uitgebreid met elektra en loodgieterswerk. 
Hanneke vertelt dat haar vader een ondernemer was die bij 
nieuwe ontwikkelingen aanhaakte. Hij begon al snel met het 
depot voor gasfl essen en verdiende er de bijnaam Snelder 
Benegas mee. Nog altijd kun je er terecht voor ruilen maar ook 
vullen van gasfl essen.
“Pa hield van uitdagingen. Hij begon in 1975 met een bouwmarkt 
en was daarin een voorloper. Ik denk dat hij zag dat het groot 
zou worden. Pas later kwamen de grote jongens als Karwei en 
Praxis.“

Kleuterleidster
Toen Hanneke als kleuterleidster in de buurt geen baan kon 
vinden vroeg vader Anton of ze in de zaak wilde komen. Dat heeft 
ze gedaan en ze is er nooit meer weggegaan. Nadat haar vader 
22 jaar geleden overleed en oom Appie een jaar later stopte met 
de administratie doet ze dat met veel plezier en inzet alleen. 
Ze wordt 61, is een hele trotse oma van twee kleindochters, en 
heeft nog veel te veel energie om het rustiger aan te doen. “Het 
is hard werken, ik maak veel uren maar het contact met klanten 
maakt het zo leuk, dan is het eigenlijk geen werken meer.” .”

Maatwerk en service voor klusser 

en vakman bij bouwmarkt De Tolbrug 

Bouwmarkt De Tolbrug

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 09.00-18.00 uur;

zaterdag van 09.00-16.00 uur.

Zutphen-Emmerikseweg 17, 

7227 DG  Toldijk

T: (0575) 45 16 55

E: detolbrug@12move.nl

I: www.bouwmarktdetolbrug.com

advertorial
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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. 

Soms lijken problemen niet op te lossen als je het journaal 

ziet, soms zelfs in je eigen omgeving. Je hoort om je heen wel 

oplossingen geopperd worden, maar die worden om zeep 

geholpen met opmerkingen als ‘Dat werkt niet’, ‘Te duur’ of ‘De-

den we vorig jaar ook niet’. Dames en heren, hoedt u zich voor 

mensen die dit regelmatig zeggen, zij staan vooruitgang in de 

weg, zij maken hiermee de problemen onoplosbaar. Wijs ze 

daarop. Op ‘Dat werkt niet’ zeggen we daarom vanaf nu ‘Nee, 

tot nu toe niet, keerltjen.’ Op ‘Wat kost dat wel niet’ zeggen we 

‘Maar wat levert het op?’ en ‘Dat hebben we nog nooit gedaan’ 

pareren we met ‘Precies, dat is waarom ik er juist mee kom!’ 

Hier kunnen we problemen bij uw vereniging en uw werk mee 

oplossen tot en met wereldwijde complexe problemen. Tot de 

kern van het probleem komen en dan gewoon oplossen. Het 

kan.

Om dit te bewijzen nemen we een actueel bijna onoplosbaar 

wereldwijd probleem. Het moslimterrorisme. Alle wereldwijde 

pogingen ten spijt wordt dit probleem alleen maar groter. 

Aanpakken die gasten! Het liefst met nog meer geweld dan 

ze zelf gebruiken; wapens, grenzen dicht en de zweep erover 

roepen de populisten en 

de massa blaat het mas-

saal na. Dat is niet de 

kern van het probleem 

en het gevolg is dat het 

leidt tot alleen nog maar 

meer geweld, dus daar 

hebben we niks aan. Het 

probleem is mijns in-

ziens gebrek aan educa-

tie, gecombineerd met 

haatzaaiende mafketels 

waar mensen tegen opkijken, zoals imams, die voedingsbo-

dem vinden bij mensen die zo wanhopig en blind geworden 

zijn dat ze bereid zijn zichzelf op te blazen en zelfs 40 onschul-

dige burgers ‘mee te nemen’. Toen de soennieten en sjiieten el-

kaar in bloedige oorlogen te lijf gingen, vonden we het prima 

en verkochten we goed veel wapens aan beide partijen. No 

problemo! George Bush kende het verschil tussen de verschil-

lende bevolkingsgroepen en culturen niet; alle moslims waren 

in zijn ogen potentiële terroristen. Maar dat werden ze pas 

daadwerkelijk toen hij zelf de oorlog in Irak begon. Daarnaast 

kostte de oorlog alleen de Amerikanen al zo’n 5.000 doden en 

2 biljoen (!) dollar. O ja, en ook nog, de schattingen lopen uit-

van Gijs
Geen enkel probleem

is onoplosbaar

een, een miljoen Irakese doden. Een miljoen! Als gekken zijn ze 

daar te keer gegaan om te bewijzen dat er massavernietigings-

wapens waren, alleen die waren er niet. En vinden we het dan 

gek dat de overgeblevenen boos en verknipt zijn geworden 

en uit zijn op wraak. En dus begonnen na de Irakoorlog de 

problemen pas echt en worden dagelijks erger. Hoe konden 

we zo hemeltergend dom zijn om die mafkees van een Bush te 

steunen, omdat hij een teken van God himself had gekregen 

(OK, dan zit het wel snor jongens!) om welke oorlog dan ook te 

beginnen. Als we dat geld nu gewoon niet hadden uitgegeven 

en in plaats daarvan slechts 1% van dat bedrag, nog altijd 20 

miljard (!) dollar, hadden besteed aan het sponsoren van en 

het samenwerken met islamitische organisaties in plaats van 

ze te bombarderen; ze te helpen met educatie, van hogere 

fi losofi e tot gewoon leren lezen en schrijven, van leren hoe 

ze hun lokale economie opbouwen, hun land bewerken, tot 

het opbouwen van een systeem met werkgelegenheid, waar 

inwoners belasting betalen en recht hebben op een sociaal 

vangnet, etc. Dan komt de wil tot democratie van binnenuit. 

Eerst de mensen tegen hun wil zogenaamd ‘bevrijden’ met 

democratie en dan pas 

de mensen leren lezen, 

dat komt niet goed! 

‘Eén kind, één onder-

wijzer, één boek en één 

pen kunnen de wereld 

veranderen’, aldus Ma-

lala, die een aanslag van 

de Taliban overleefde, 

in haar speech voor de 

Verenigde Naties. Op 

haar zestiende was ze 

in haar eentje al wijzer dan menig staatshoofd die op het voor-

stel om wat schooltjes te schenken in arme moslimgebieden 

waarschijnlijk gezegd zou hebben: ‘Dat werkt niet’, ‘Te duur’ en 

‘Deden we vorig jaar ook niet, dus is het een slecht idee.’

En nu dan? Die gekken met die zwarte vlaggen leren we het 

niet meer. Die moeten we helaas gewoon doodschieten. Dan 

komt hun ultieme wens meteen in vervulling: sneuvelen voor 

de goede zaak. Een land slim maken kost 20 jaar, maar je 

kunt er duizend jaar plezier van hebben. Als deze problema-

tiek oplosbaar is, dan zijn problemen als het toepassen van 

nieuwe energiebronnen, de Sahara groen maken en preventief 

gebruik van antibiotica op vee helemaal een makkie.

Foto: Wim van Hof
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De KNVB is een traject gestart om voetbalverenigingen te ondersteunen bij veelvoorkomende 

problemen. Het heet ‘Back to Basics’ en stimuleert verenigingen om na te denken over wat 

nu eigenlijk de basis van hun vereniging is. Het traject fungeert als eyeopener én middel 

om in gesprek te gaan met de mensen binnen de vereniging om tot heldere inzichten en 

actiepunten te komen. Ook HC’03 doet mee aan dit traject. 

HC’03 gaat terug 

naar de basis

In ’t Hessenhuus steekt voorzitter Jeroen Huis in ’t Veld direct 

van wal: ‘Het was in het najaar en het bestuur zat hier bij 

elkaar. ’t Hessenhuus was net geopend en we vroegen ons af: 

Wat zijn nu eigenlijk de ontwikkelingen binnen de club? Wat 

zien we gebeuren? Waar willen we naartoe? En hoe zijn de 

gevoelens hierover? Er waren natuurlijk veel veranderingen 

geweest. Het nieuwe clubhuis was net geopend en er was een 

nieuwe beheerstichting opgericht. Maar daarvoor was er al de 

fusie van clubs, waarbij twee bloedgroepen samenkwamen. 

En er was een beetje gemor en ontevredenheid, op meerdere 

plekken. Veel mensen voelden een afstand tussen leiding en 

leden. Als er iets niet goed was, dan lag het aan het het be-

stuur en de leiding. De nieuwbouw heeft veel tijd en inspan-

ning gekost en had veel impact. Deze impact betrof vooral de 

harde kant: facilitair, de voorzieningen. Maar de zachte kant: 

het verenigingsgezinde, het samen doen met een paar men-

sen, dat was langzamerhand verdwenen.’ 

Tekst: Maaike Harkink

Foto: Fleur Langeweg

Het is een landelijke tendens, waar de KNVB op inspringt. In 

het vermakelijke filmpje van tien minuten (Back to Basics, te 

vinden op YouTube) legt sportadviseur Berend Rubingh met 

behulp van een stripverhaal uit waarin volgens hem de kneep 

zit: ‘De vereniging is geen bedrijf! De leden geen consumen-

ten! (Hee hallo, deze bal is lek).’ Voor veel clubs in Nederland 

geldt dat de eisen hoger worden en de leden mondiger. De 

wil om te helpen neemt af. Zo noemt Rubingh een voorbeeld 

wanneer iemand wordt gevraagd voor een of ander klusje: ‘Als 

ik wat doe, moet het wél in mijn agenda passen.’ 

De KNVB startte het Back to Basics-traject bij clubs omdat ze 

het, naar eigen zeggen, belangrijk vindt dat de Nederlandse 

voetbalverenigingen goed functioneren. Men wil de clubs, die 

te kampen hebben met allerlei moderne problemen, zo goed 

mogelijk ondersteunen.

‘Doordat je in gesprek gaat, word je ook eigenaar van het pro-

bleem’, gaat Huis in ’t Veld verder. ‘We hebben een gewenste 
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stuurgroep samengesteld. Deze mensen belde ik op om ze 

hiervoor te vragen. Telefonisch reageerde iedereen: ‘Ja, goed 

idee. Heel nuttig. Heel goed. Maar wat betekent dat, zo’n 

stuurgroep? Hoeveel tijd ben ik daarmee kwijt, hoelang is het 

vergaderen?’ Toen we eenmaal samen zaten en de inhoud van 

de plannen bespraken, was het enthousiasme zo groot dat 

toen we de nieuwe afspraak moesten maken de eerdere scru-

pules helemaal weg waren. Er werd gelijk geopperd: ‘Zullen 

we hier tweewekelijks voor samen komen?’’ 

Gemeenschappelijkheid creëren, de afstand tussen bestuur 

en leden verkleinen en solidariteit, dat wordt ons gezamenlijk 

doel.’ 

In het Back to Basics-traject zijn de mensen dus de basis en het 

solidariteitsprincipe. Maar wat wordt de precieze aanpak bij 

HC’03? ‘In de ledenvergadering van november hebben we het 

project aangekondigd en de gesprekken vinden plaats van 

eind februari tot begin april. We hebben twaalf doelgroepen 

vastgesteld binnen de vereniging en de gesprekken vinden 

plaats onder leiding van Marco Groen. Onder de doelgroe-

pen vallen bijvoorbeeld de jeugd, het kader, de supporters, 

de sponsoren, barmedewerkers en andere vrijwilligers, oud 

leden, etc. Marco Groen, de externe gespreksleider voor de 

KNVB, gaat met de vertegenwoordigers van de doelgroepen 

gericht het gesprek aan. Het is fijn voor de belanghebbenden 

om aan een objectief persoon je verhaal kwijt te kunnen. 

Naast de gesprekken en de actiepunten die hieruit zullen 

voortkomen, hebben we nog andere, losse ideeën ter bevor-

dering van de binding met de club. We zitten nu – half februari 

– nog in de opstartfase, maar het voelt heel goed om hier ge-

richt mee bezig te zijn. Na afloop van het eindtoernooi op ons 

sportpark gaan we alle resultaten van het traject presenteren.’ 

Het onderlinge eindtoernooi vindt plaats op 30 mei a.s. 

In De Hessencombinatie zullen de uitkomsten van en 

reacties op het Back to Basics-traject worden gepubliceerd. 

Voor meer informatie over het traject bekijkt u de filmpjes 

op YouTube: Back to Basics en Back to Basics II.

Voetbalvereniging HC’03 bestaat (zoals elke vereniging) 

vóór en dóór haar leden. Bent u geïnteresseerd geraakt 

in het traject, of in vrijwilligerswerk voor de vereniging? 

Het hoeft niet voor vast en het hoeft niet veel te zijn – alle 

kleine beetjes helpen – meldt u zich dan bij het bestuur.
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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

* 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

 

 

  

Meipoortstraat 38 Doesburg 
0313-479067 

www.schoenmakerijvandersluis.nl Meipoortstraat 38 Doesburg 
0313-479067 

www.schoenmakerijvandersluis.nl 
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Samenstelling en tekst: Ceciel Bremer en Josée Postmaa 

Foto’s: Harold Pelgrom, Fleur Langeweg en Wim van Hof  

VARIA

’t Hessenhuus zoekt

enthousiaste medewerkers
Het horecateam van ’t Hessenhuus in Achter-Drempt is op zoek naar 

enthousiaste medewerkers voor achter de bar en in de keuken.

Heb jij ervaring in de horeca of lijkt het je leuk om dit te leren? Weet je van 

aanpakken, wil je graag wat bijverdienen en ben je 16 jaar of ouder?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Stuur een mailtje naar beheerder@hessenhuus.nl of bel met

Chantal Willemsen, te bereiken op telefoonnummer 06 - 235 771 42.

26 april grote autocross in Hummelo

In het septembernummer 2014 vertelden Stan Overbeek en 

Rik Pasman uit Hummelo over hun prestaties en aspiraties 

als autocrosser. Op 26 april a.s. kunt u beide coureurs aan 

het werk zien tijdens de grote autocross georganiseerd door 

de Halse AutoCross Club op het terrein aan de Broekstraat 

45 te Hummelo. Er wordt gereden in de klassen: sprinters, 

verlaagde kevers, toerwagens en standaard auto’s en aan de 

start verschijnen toprijders uit heel Nederland. Aanvang 11.00 

uur. Eindtijd ca. 18.00 uur. Nader info: www.hacc-halle.nl.

Bij het terrein is voldoende parkeergelegenheid voor 

auto’s en fietsen. Ook voor de inwendige mens zijn er 

voorzieningen.
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TIMMERWERKEN - VERBOUW - ONDERHOUD

BOUWONDERNEMING

M. LEISINK

Strengsche Veld 25

6996 DK Drempt

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

Maurice Leisink

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

Ook op maandagavond geopend!
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Kom kaarten bij Klaverjasclub HC’03

In 1978 introduceerde de activiteitencommissie van 

voetbalvereniging Drempt-Vooruit een vaste kaartavond. 

Niet alleen voor leden, maar voor iedereen die belangstelling 

had voor klaverjassen en jokeren. Met destijds zo’n vijftig 

enthousiaste kaarters werd iedere maand een avond fanatiek 

gespeeld in de voetbalkantine. Na verloop van tijd was er 

minder animo voor jokeren en kwam dat te vervallen, maar 

de belangstelling voor klaverjassen is altijd gebleven.

Van september t/m april wordt er iedere eerste zondag 

van de maand tussen 20.00 uur en ongeveer 23.30 uur 

geklaverjast in ’t Hessenhuus in Achter-Drempt. Elke 

speelavond worden de individuele scores bijgehouden en 

aan het eind van de avond ontvangen de beste drie spelers 

een prijs. Aan het eind van het seizoen gaat de hoofdprijs 

naar de speler met het hoogste aantal behaalde punten in 

de competitie. Het inleggeld is 5 euro per speelavond. Aan 

het eind van het seizoen wordt het bedrag dat na aftrek van 

het prijzengeld over is, geschonken aan de jeugd van HC’03.

De laatste jaren neemt het aantal deelnemers helaas af en 

daarom is de Klaverjasclub op zoek naar nieuwe spelers. 

Houd je van klaverjassen en lijkt het je leuk om iedere 

maand mee te spelen? Of wil je eerst een avond meekijken? 

Kom dan zondagavond 5 april 2015 naar ‘t Hessenhuus. Wil 

je meer informatie, neem dan contact op met organisatoren 

Ben en Ine Buiting via telefoonnummer (0313) 47 26 10.

De Doornslagruiters

vieren 40-jarig jubileum
Paarden Sport Vereniging de Doornslagruiters uit Achter-Drempt bestaat 

op 20 mei 2015 precies 40 jaar. De thuisbasis ligt al sinds de oprichting 

aan de Hulsevoortseweg waar menig ruiter uit de omgeving heeft leren 

rijden. Om alle oud-(bestuurs)leden, ouders, buren, familieleden en 

andere belangstellenden de gelegenheid te geven elkaar te feliciteren 

met het 40-jarig bestaan organiseert het bestuur op zaterdag 23 mei 

van 14.00 tot 16.00 uur een jubileumfeest. Iedereen is dan van harte 

uitgenodigd om onder het genot van een hapje en een drankje samen 

herinneringen op te halen en uiteraard te kijken naar de prestaties van de 

huidige leden. Voor meer informatie, zie www.doornslagruiters.nl.
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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

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

Hako Autosmart
International

Professionals in Reinigings/Ontvettings
en Poetsmiddelen

Hans Kooij
www.hako-autosmart.nl

Mob. 06-25050583 - Fax 0313-484857

Stationsstraat 20

7021 CK Zelhem F. 03 14 - 38 01 97

T. 03 14 - 62 13 79 info@fi etshuis-jansen.nl
www.fi etshuis-jansen.nl

van 12.00 tot 17.00

Dealer van:

Gazelle Cortina 

Sparta Focus

Giant Alpina

Batavus Qwic E-bike’s

Vandaag opstapdag   met Gazelle E-bike’s

zondag 22 maart 

koopzondag
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Activiteitenkalender Drempt,
Hummelo en Keppel t/m juli 2015

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

Voor het juninummer van De Hessencombinatie kan dit tot uiterlijk 1 mei 2015

maart 2015

ma 16: • Algemene ledenvergadering Dorpsraad Hummelo, FF naar Steef, 

  inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur 

di 17: • Lezing Henk Mentink over de Matthäus-Passion, georganiseerd  

  door KeppelCultuur in de dorpskerk Hoog-Keppel, 19.30-22.15 uur

wo 18: • Boomfeestdag georganiseerd door de werkgroep Natuur &  

  Landschap Dorpsraad Hummelo rond obs De Woordhof en samen  

  met de leerlingen, 11.00 uur

 • 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, Op missie in Afghanistan, FF naar  

  Steef, aanvang 19.45 uur

do 19: • Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef Hummelo,  

  vanaf 9.15 uur

 • Jaarvergadering KBO, afdeling Drempt, Hummelo en Keppel,

  ‘t Hessenhuus, Achter-Drempt, 14.00 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

vr 20: • Vesper in de dorpskerk te Hoog-Keppel, 19.30-20.00 uur

za 21: • Start voorverkoop Mañana Mañana 2015: 28, 29 en 30 augustus  

  op landgoed Enghuizen, Hummelo

 • Inzameling snoeihout voor het paasvuur, terrein Zelhemseweg 1,  

  Hummelo, 9.00-16.00 uur

 • Open middag schaats- en skeelervereniging De Hessenrijders,  

  met demonstraties, clinics en info, Hessenhal Hoog-Keppel, 14.00- 

  16.00 uur

zo 22: • Opentuindag bij De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

 • Concert in het kader van Zondagmiddag in Hummelo, Saxoforte,  

  met een hommage aan 200 jaar Adolphe Sax, dorpskerk   

  Hummelo, 15.00 uur 

 • Freedance, stijldansavond voor dansparen, dorpshuis Voor- 

  Drempt, 20.00 uur

wo 25: • Workshop schilderen met acryl voor beginners en gevorderden  

  o.l.v. Irene van Leeuwen, dorpshuis De Ruimte, Hummelo, 10.00- 

  16.00 uur

  Toneelavond obs De Bongerd Hoog-Keppel, 19.00-22.00 uur

do 26: • Bowlingmiddag voor 50-plussers, dorpshuis Voor-Drempt, 14.00- 

  16.00 uur

 • Toren Theater, basisschool de Klimtoren, 19.00-21.30 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 

 • DOE!menu voor de Keppelse basisschooljeugd, met een bezoek  

  aan de moestuin van Groot Zande in Hummelo, 15.30-17.00 uur

 • Toren Theater, basisschool de Klimtoren, 19.00-21.30 uur  

 • Vesper in de dorpskerk te Hoog-Keppel, 19.30-20.00 uur

za 28:  • Inzameling snoeihout voor het paasvuur, terrein Zelhemseweg 1,  

  Hummelo, 9.00-16.00 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 

di 31: • Laatste dag voorverkoop seizoenabonnementen voor buitenbad  

  Hessenbad  

april 2015

do 2: • Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef Hummelo,  

  vanaf 9.15 uur

 • Offi  ciële opening Kunstwandelroute 2015, De Gouden Karper,  

  14.00 uur 
 • Jazz-dinner met optredens van drie bands die resp. hot, cool en  

  latin jazz ten gehore brengen, De Gouden Karper, 18.00-22.00 uur

 • Finale darttoernooi FF naar Steef Darts Masters ranking, FF naar  

  Steef, 19.30 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

 • Mattheus Passie uitgevoerd door het oecumenisch koor ‘Follow Up’  

  uit Doesburg in de St. Joriskerk Voor-Drempt, aanvang 19.30 uur 

za 4:  • Inzameling snoeihout voor het paasvuur, terrein Zelhemseweg 1,  

  Hummelo, 9.00-16.00 uur

 • Reünie voor oud-leerlingen, oud-leerkrachten en oud-medewerkers  

  van v/h obs Gildeschool, dorpshuis Voor-Drempt, vanaf 20.30 uur 

zo 5: • 16e editie Kunstwandelroute, landgoed Enghuizen, Hummelo 

 • Paasvuur georganiseerd door Rijvereniging Hummelo, terrein de  

  Hofstee, Zelhemseweg 1, Hummelo 

 • Slotdrive HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, sportpark ’t  

  Doornslag, Achter-Drempt, 20.00 uur

ma 6:  • IVN-wandeling over Landgoed Enghuizen, vertrek vanaf   

  parkeerplaats De Gouden Karper Hummelo, 14.00-16.00 uur 

di 7: • Dameskrans Hummelo, paasmaaltijd in dorpshuis De Ruimte, 17.00- 

  19.00 uur
za 9:  • Bridgeclub De Harten Koning, De Gouden Karper, 19.30 uur

vr 10: • Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en  

  Hummelo, pastoriezaal Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

za 11:  • Voorjaarsplantenruilbeurs, Kerkstraat 3  te Voor-Drempt, 12.00- 

  15.00 uur

 • Rondleiding met wijnproeverij, ’t Heekenbroek, 15.00-17.00 uur

 • Vrouwenkoor AmaZing, concert in de kleine zaal van Amphion in  

  Doetinchem, 20.00 uur

 • Amsterdamse avond in dorpshuis Voor-Drempt, aanvang 20.30 uur

za 11 en zo 12:

 • Opentuindagen bij De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

 • Quilt tentoonstelling in de St. Joriskerk, Voor-Drempt , 11.00 -17.00 uur

zo 12: • Koffi  econcert muziekvereniging Olden-Keppel, dorpshuis Voor- 

  Drempt, 11.00 uur

 • Freedance, stijldansavond voor dansparen, dorpshuis Voor-Drempt,  

  20.00 uur

wo 15: • Vrouwen van Nu, discussie/informatieavond, dorpshuis De Ruimte,  

  Hummelo, 19.45 uur 

do 16: • Slotdrive ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef  

  Hummelo, vanaf 9.15 uur

vr 17: • Voor het 10e jaar: de Dameskledingbeurs aan de Rijksweg 27 te  

  Voor-Drempt, 13.00-19.30 uur 

za 18:  • Jeugdvereniging Drempt, verrassingsactiviteit in en rond het  

  dorpshuis te Voor-Drempt, ‘s middags

 • Voorjaarsconcert muziekvereniging De Eendracht, De Gouden  

  Karper, aanvang 19.30 uur 

ma 20: • Activiteit Vrouwenvereniging Drempt 

wo 22: • Algemene ledenvergadering Dorpsraad Keppel en Eldrik, nieuwe  

  clubhuis Keppelse Golfclub, Burg. Vrijlandweg Hoog-Keppel, 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: • Grote autocross in diverse klassen georganiseerd door de Halse  

  AutoCross Club, terrein Broekstraat 45, 9.00-18.00 uur

 • Bowlen en darten voor de jeugd van 12 tot ca. 18 jaar,   

  georganiseerd door het Oranje Comité Drempt, dorpshuis Drempt,  

  18.00 uur

 • Wijnproeverij van ‘t Heekenbroek in combinatie met een   

  Achterhoeks diner, De Gouden Karper, Hummelo

ma 27: • Viering Koningsdag in Voor-Drempt, Hummelo en Hoog-Keppel

  In Hummelo zeskamp en andere festiviteiten, Greff elinkallee,  

  11.00-19.00 uur

Samenstelling:  Josée Postmaa
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Activiteitenkalender vervolg

mei 2015

vr 1: • Finale van het jaarlijkse stratenbowlingtoernooi, dorpshuis Voor- 

  Drempt, vanaf 19.00 uur

za 2: • Pubquizavond bij FF naar Steef, voor teams van 2 tot ca. 8 personen,  

  aanvang 20.30 uur 

zo 3: • Kunstmarkt in het kader van de Kunstwandelroute Hummelo,  

  parkeerplaats bij De Gouden Karper, 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 te 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

wo 13: • Veltins BTW (biertapwedstrijd) bij FF naar Steef, Hummelo, 20.00 uur

do 14:  • 39e Antiek-, Curiosa- en Rommelmarkt HC’03 in Hoog-Keppel, 9.00- 

  16.00 uur

 • Lancering Veltins fi etstocht over ca. 30 km, vertrek vanaf FF naar  

  Steef, Hummelo, 9.00 uur

do 14 t/m zo 17:
 • Kunst4daagse Bronckhorst 2015

vr 15, za 16 en zo 17 mei:

 • KeppelCultuur, expositie (lokale) kunstenaars in de dorpskerk Hoog- 

  Keppel, dagelijks van 12.00-17.00 uur

za 16:  • Nacht van de wijngaard met vuren, muziek, wijn en hapjes, ’t  

  Heekenbroek Achter-Drempt, aanvang 20.30 uur

zo 17: • Freedance, stijldansavond voor dansparen, dorpshuis Voor-Drempt,  

  20.00 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

 • Rondleiding met wijnproeverij, ’t Heekenbroek, 15.00-17.00 uur

 • Vrouwen van Nu, Doe-avond in De Gouden Karper, aanvang 19.45 uur

do 21:  • Dameskrans Hummelo, afsluiting van het seizoen, 14.00-16.00 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

wo 27: • DOE!menu voor de Keppelse basisschooljeugd met graffi  ti voor  

  groep 5 tot 8 en schilderen voor groep 1 tot 4, 13.30-15.00 uur

za 30: • Jeugdtoernooi HC’03 voor E-pupillen en C-junioren, gevolgd door  

  onderling toernooi en seizoenafsluiting, Sportpark ’t Doornslag

 • Voorjaarsconcert zangvereniging Zanglust, St. Joriskerk te Voor- 

  Drempt, 20.00 uur

zo 31: • IVN-wandeling in de natuurgebieden Hekenbroek & Ulenpas,  

  vertrek vanaf wijnboerderij ‘t Heekenbroek Achter-Drempt, 13.30- 

  16.30 uur 

 • Freedance, stijldansavond voor dansparen, dorpshuis Voor-Drempt,  

  20.00 uur

juni 2015

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

  Panhuysbrink Hoog-Keppel, 13.30 uur

za 6:  • Vriendendag van de stichting Vrienden van de oude Dremptse Kerk,  

  vertrek vanuit de St. Joriskerk Voor-Drempt, 11.00 uur

 • Barbecue in de tuin van het gezondheidscentrum in Hoog-Keppel,  

  georganiseerd door St. Welzijn DH&K en Club 60+, 17.00 tot ca.  

  20.00 uur 

za 6:  • Rondleiding met wijnproeverij, ’t Heekenbroek, 15.00-17.00 uur

za 6 en zo 7: 

 • Opentuinenweekend in Drempt, Hummelo, Keppel en omliggende  

  plaatsen, 11.00-17.00 uur

vr 12: • Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en  

  Hummelo, dorpshuis De Ruimte te Hummelo, 10.00-12.00 uur

za 13:  • Jeugdvereniging Drempt, tienkamp op het schoolplein van De  

  Klimtoren, Voor-Drempt, 13.30-16.00 uur

 • Pontifi caal Party in Hummelo, 20.30-01.30 uur

zo 14: • 8e editie van de Keppelrun, in en rond Hoog-Keppel, vanaf 10.30 uur

 • Freedance, stijldansavond voor dansparen, dorpshuis Voor-Drempt,  

  20.00 uur

14 t/m 20: 
 • Nationale collecteweek Rode Kruis 

wo 17:  • Rondleiding met wijnproeverij, ’t Heekenbroek, 15.00-17.00 uur

vr 19: • Fancy Fair, obs De Woordhof, Hummelo

za 20: • Beachvolleybaltoernooi voor de jeugd, terrein t/o dorpshuis

  Voor-Drempt, vanaf 10.00 uur 

 • Keppelse Preuverie op de Burg. van Panhuysbrink in Hoog-Keppel,  

  vanaf 17.00 uur

zo 21: • Beachvolleybaltoernooi voor volwassenen, terrein t/o dorpshuis  

  Voor-Drempt, vanaf 10.00 uur 

wo 24: • DOE!menu voor de Keppelse basisschooljeugd met een bezoek 

  aan IJsboerderij de Steenoven, 13.30-15.00 uur

zo 28: • Freedance, stijldansavond voor dansparen, dorpshuis

  Voor-Drempt, 20.00 uur

juli 2015

wo 1:  • Rondleiding met wijnproeverij, ’t Heekenbroek, 15.00-17.00 uur

do 2: • Fietstocht voor 50-plussers, afstand 25-30 km. Start vanaf Burg. van  

  Panhuysbrink Hoog-Keppel, 13.30 uur

za 4: • Open dag St. Joriskerk Voor-Drempt met diverse kunst- en   

  muziekactiviteiten, 11.00-16.00 uur

 • Jeugddisco voor 12- tot 18-jarigen, dorpshuis Voor-Drempt,

  20.00-24.00 uur 

za 4 en zo 5:
 • Openstelling dorpskerk Hoog-Keppel, met expositie over de  

  geschiedenis van de voormalige ijzergieterij

wo 8:  • Rondleiding met wijnproeverij, ’t Heekenbroek, 15.00-17.00 uur

do 9:  • 3e editie van Tour d’Hummelo, in het kader van Vive la France  

  Hummelo

za 11: • Open dag St. Joriskerk Voor-Drempt met diverse kunst- en   

  muziekactiviteiten, 11.00-16.00 uur

za 11 en zo 12:

 • 3e editie Vive la France in Hummelo

 • Openstelling dorpskerk Hoog-Keppel, met expositie over de  

  geschiedenis van de voormalige ijzergieterij

zo 12: • Freedance, stijldansavond voor dansparen, dorpshuis Voor- 

  Drempt, 20.00 uur

wo 15:  • Rondleiding met wijnproeverij, ’t Heekenbroek, 15.00-17.00 uur

za 18: • Open dag St. Joriskerk Voor-Drempt met diverse kunst- en   

  muziekactiviteiten, 11.00-16.00 uur

 • Zomerfeest in de tuin van het gezondheidscentrum in Hoog- 

  Keppel, georganiseerd door Stichting Welzijn DH&K en Club 60+,  

  14.00-16.30 uur

za 18 en zo 19:
 • Openstelling dorpskerk Hoog-Keppel, met expositie over de  

  geschiedenis van de voormalige ijzergieterij

ma 20: • Zomeravondconcert muziekvereniging De Eendracht in/bij  

  zorgcentrum Hyndendael, Hummelo

wo 22:  • Rondleiding met wijnproeverij, ’t Heekenbroek, 15.00-17.00 uur

za 25: • Open dag St. Joriskerk Voor-Drempt met diverse kunst- en   

  muziekactiviteiten, 11.00-16.00 uur

za 25 en zo 26:

 • Openstelling dorpskerk Hoog-Keppel, met expositie over de  

  geschiedenis van de voormalige ijzergieterij

wo 29:  • Rondleiding met wijnproeverij, ’t Heekenbroek, 15.00-17.00 uur
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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.



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


