
Het dagboek van Natalie 

Westerbeek van Eerten-Faure

uitgave 20 | september 2015

en verder in dit nummer o.a.:

Een bijzonder kijkje in het leven 

van een dokterspraktijk

De Hoppenreyders, een

bijzondere vriendengroep

Magazine voor Voor-Drempt, Achter-Drempt, Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Hummelo en Eldrik

De Hessencombinatie

Tradities bij de 

kermisviering in Drempt, 

Hummelo en Keppel 



2

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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Column Jeroen Huis in ‘t Veld

Het dagboek van Natalie Westerbeek van Eerten
Een doktersvrouw in oorlogstijd.
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Nieuwe dorpelingen:
Arnhems meisje in Achter-Drempt 

Tradities bij de kermisviering in Drempt,
Hummelo en Keppel

Zeven inwoners over: vrijwilligerswerk

Deze auto is mijn trots:
Harry Thuss uit Voor-Drempt

Jeugdvereniging Drempt

Column Gijs Jolink

Varia

Activiteitenkalender

InhoudVan de 
redactie 
Het is weer voorbij die mooie zomer. Gerard Cox zong het al in 

1973 en nog altijd is dit tijdloze nummer ieder jaar wel ergens 

te horen. Het was met recht een mooie zomer met aangename 

temperaturen en op zijn tijd hier en daar een buitje. Groeizaam 

weer noemen de boeren dat. 

Menigeen is inmiddels terug van vakantie, de scholen zijn 

ruim twee weken geleden alweer begonnen, de eerste kermis 

in onze gemeenschap, die in Keppel, is achter de rug en het 

volksfeest in Hummelo beleeft zijn laatste dag. Voor we het 

weten, hebben we het dagelijkse ritme weer te pakken.

Ook als redactie hebben we genoten van de zomer en tussen 

alle vrije momenten door hebben we weer een mooie uitgave 

van De Hessencombinatie weten samen te stellen. Het is het 

laatste nummer waarin Jeroen Huis in ’t Veld een column 

schrijft in zijn rol als voorzitter van HC’03. In het najaar treedt 

hij af, maar hij liet al weten als vrijwilliger betrokken te blijven 

bij de voetbalclub. Het afscheid nemen van Jeroen als vaste 

columnist valt samen met het verwelkomen van Anouk Mast. 

Vanaf dit nummer leest u haar ervaringen als huisarts in de 

nieuwe rubriek Uit de praktijk. Een bijzonder kijkje in het leven 

van een dokterspraktijk.

In het kader van 70 jaar bevrijding hebben we in de 

voorgaande uitgaven vanuit verschillende invalshoeken 

aandacht gegeven aan de Tweede Wereldoorlog. In dit 

nummer gaat die aandacht naar Natalie Westerbeek van 

Eerten. Deze bijzondere doktersvrouw hield gedurende de 

gehele oorlog een dagboek bij. U komt meer te weten over de 

achtergrond daarvan en u kunt dagboekfragmenten lezen.

Al even bijzonder is de e-mail die wij onlangs ontvingen 

uit Nieuw-Zeeland. Familieleden van Harry Wright Morgan, 

een van de vijf geallieerde vliegers die op 1 oktober 1940 

omkwamen en  begraven liggen op het kerkhof in Hummelo, 

willen volgend voorjaar naar Nederland komen om het graf 

te bezoeken en de 4 mei-herdenking bij te wonen. De familie 

bleek in 1948 ook een brief te hebben ontvangen van dokter 

Westerbeek van Eerten(!).

Maar natuurlijk hebben we ook vrolijke artikelen in dit 

magazine opgenomen. Zoals het reisverslag van Ferdinand en 

Elze-Marie Ruesen die een motorreis hebben gemaakt door 

het noorden van India. Of de deelname van een twaal� arige 

dorpsgenoot aan een tv-programma. En we vroegen zeven 

inwoners naar het vrijwilligerswerk dat zij verrichten. Kortom, 

ook in deze editie hopen we u weer blij te maken met unieke 

en mooie verhalen door en over plaatsgenoten.

Veel leesplezier en een fi jne kermis!

3De Hessencombinatie | september 2015



4

LUXE BROODJES

 PATAT & SNACKS

COMPLETE MENU’S

SOFTIJS

MILKSHAKES

KOFFIE & THEE

RIJKSWEG 88  |  LAAG KEPPEL

TELEFOON 0314 - 38 00 50

WWW.DEOLDESCHOLE.NL

Onze merken:

Gabor | Rieker | Via Vai | Piedi Nudi | Wolky

Footnotes | Carmens | Floris Van Bommel | Clarks  

Aqua | Van Bommel | Brunotti | X-sensible | Durea

U bent van harte welkom bij Avanti Schoenen

Kerkstraat 49 | 6981 CL DOESBURG
tel: 0313-745555

Onze collecties worden met zorg,

passie en vakkennis samengesteld

zodat wij exclusiviteit, kwaliteit

en een goede pasvorm garanderen.

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

Verzekeringen
Hypotheken

www.fruitbedrijfhorstink.nl

ACHTERHOEKSE

APPELPLUKDAGEN

19 & 26 september



De Hessencombinatie

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

Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Hummelo en Eldrik

Redactie:

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

Leo Tholhuijsen

E-mail: dehessencombinatie@hc-03.nl

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

Aan dit nummer werkten mee:

Jeroen Huis in ’t Veld, Gijs Jolink, Jeroen te Lindert,

Anouk Mast, Ferdinand en Elze-Marie Ruesen, Diny Stuart, 

Erna van Zadelhoff, Henk ten Zijthoff

Fotografie:

Karen Bertram, Robbert Ensink, Duncan de Fey, Ester Fopma, 

Wim van Hof, Frank Lambertz, Fleur Langeweg,

Harold Pelgrom, Pieter Plass, Rinus Rabeling, Ferdinand en 

Elze-Marie Ruesen, Vyasa Wolvetang

Advertenties/Marketing:

Wim Fontein, Patrick Verheij

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

Vormgeving en druk:

YouPrinting.nl

Colofon

De Hessencombinatie is een uitgave van 
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Column Jeroen Huis in ‘t Veld
Voorzitter HC‘03

Foto: Wim van Hof

Ik kom altied 

weer terug
Deze gevleugelde uitspraak is vaak gebezigd door Bennie Jolink, een van mijn lokale helden. 

Het was dan  ook vaak op hem van toepassing. Of het nu ging om het revalideren na het 

zoveelste auto- of motorongeluk, het weer boven Jan zijn na fi nanciële debacles of het 

vermeende stoppen van de band. Uiteindelijk kwam hi-j altied weer terug. Mooi dat zo’n 

spreuk zo past bij een persoon. Als fan van het eerste uur – begin jaren tachtig stond ik als 

driejarig knaapje al met tennisracket op zondagochtend naast mijn vader de akoestische 

begeleiding van De boer dat is de keerl te verzorgen – ben ik nu toch een beetje bang dat 

de actieve muziekcarrière van Normaal defi nitief over is en het ik kom altied weer terug 

niet langer van toepassing is. Ik was dan ook niet verbaasd over mezelf dat er bij de laatste 

akkoorden tijdens het koffi  econcert in Toldiek een paar traantjes over mijn wangen liepen. Ik 

was oprecht geroerd. Niet eens zozeer door het moment daar, maar nog meer de gedachte 

aan 40 jaar historie van de band, aan de betekenis voor de Achterhoek, voor mijn jeugd, voor 

mijn zoon van 4 en dochter van 3 die Motorcross is O.H.I.O. woordelijk kunnen meezingen, 

voor de donderdagavonden met voetbalmaten in de kantine met alleen maar Normaal op 

de playlist… en voor al die andere mooie herinneringen. En natuurlijk hielpen die twintig 

glazen bier ook niet mee om de emoties te beteugelen… 

Ik kom altied weer terug is nu misschien ook wel een beetje op mezelf van toepassing. 

Of juist niet? Het zijn mijn laatste maanden als voorzitter van HC’03. Het staat in geen 

verhouding tot de betekenis die Normaal heeft, maar ook dit afscheid heeft voor mij zeker 

iets emotioneels. Waarom ik stop heb ik eerder toegelicht en is rationeel gezien een prima 

verklaring, die iedereen ook begrijpt. Alleen voelt het soms niet zo. Ondanks dat ik straks 

van de vrije tijd ga genieten, zal ik het allemaal ook gaan missen. De drukte, het regelen, de 

vrijwilligers… Maar, zoals ook al eerder gezegd, ik ben natuurlijk niet weg. HC’03 is mijn club 

en daar zal ik altijd bij betrokken blijven en verschillende rollen hebben. Dat komt wel goed. 

Maar niet langer in de rol van voorzitter. Ik vind dat je zo’n erebaan in principe maar één keer 

in je leven hebt. Hoewel ik ook geleerd heb om nooit nooit te zeggen, zeg ik wat dat betreft 

zeker niet ‘ik kom altied weer terug’. En tegen mensen die zich zorgen maken over het vinden 

van een nieuwe voorzitter of hoe het met de club zal gaan, gebruik ik liever een van mijn 

eigen gevleugelde uitspraken: ‘t Kump allemaol goed.

Dit is ook mijn laatste column als voorzitter in dit prachtige blad. Ik heb het altijd met veel 

plezier gedaan, ondanks het feit dat de redactie mien geregeld achter de boks mos zitten. 

Altijd een week (of twee) te laat en altijd gebrek aan inspiratie. En toch is het altijd gelukt 

en was ik altijd wel tevreden. De ene keer meer dan de andere, maar het is erg leuk om uit 

verschillende hoeken positieve feedback op de column te krijgen. Als ik iemand dan hoor 

zeggen: ’Als het blad in de bus valt lees ik altijd eerst jouw column’, dan geniet ik daarvan. 

Ook dat kump niet meer terug.

Een laatste column van mijn hand zou niet compleet zijn als er niet een licht belerende 

boodschap in zou zitten. Als ik één ding mag wensen voor mijn opvolger is dat er nog veel 

meer mensen uit onze gemeenschap betrokken raken als vrijwilliger bij onze mooie club. En 

dat hoeft niet altijd te betekenen dat je daarvoor gevraagd moet worden… Want diegenen 

die jou moeten vragen zijn zelf ook vrijwilliger. Sta op en meld je aan. En ervaar hoe leuk het 

is!  

Bedankt voor het lezen, de leuke commentaren en het steunen van onze mooie club! En tot 

ziens in een andere hoedanigheid.

‘t Kump 

allemaol goed 

7De Hessencombinatie | september 2015



Een doktersvrouw 

in oorlogstijd

Tekst: Maaike Harkink

Foto’s: collectie Martien Sleutjes 

Afgelopen voorjaar werd een bijzonder oorlogsdocument gepubliceerd: het dagboek van 

Natalie Westerbeek van Eerten, echtgenote van de toenmalige huisarts in Hummelo, dat zij 

schreef tussen 10 mei 1940 en 5 mei 1945.

Natalie Westerbeek van Eerten-Faure

Het dagboek van 
Natalie Westerbeek van Eerten-Faure

8



Toen op 10 mei 1940 de oorlog uitbrak en het doktersechtpaar 

uit Hummelo ’s nachts wakker had gelegen van vliegtuigen 

en kogelvuur, besloot Natalie, een dagboek bij te houden 

voor haar zoon Bobbie, die op dat moment, ver van hen 

vandaan, in Zuid Afrika woonde. Ze schreef voor hem en voor 

het nageslacht ‘opdat zij een duidelijk beeld zullen krijgen over 

de toestand, de groote ellende, de zenuwsloopende gevaren 

en zorgen, waarin ons volk en speciaal ons heele gezin ook 

heeft geleefd’ (5 mei 1945, p. 353). Toen zij aan haar dagboek 

begon had zij nooit verwacht dat zij dit schrijven zo lang 

zou moeten volhouden. Zij schreef in schriftjes die handig 

te verstoppen waren, omdat de informatie die erin stond 

hen, de familie en vrienden in problemen zou brengen bij 

vondst door de Duitsers. Zeven schriftjes pende zij vol. Een 

bijna onmogelijke opgaaf, zo lijkt het, naast het runnen van 

het grote huishouden en de apotheek, de opvoeding van elf 

kinderen, het latere runnen van een Rode Kruispost en alle 

verdere  hindernissen die de oorlog op haar pad bracht. Op 12 

juni 1943 schrijft ze: ‘En nu loopt dit dagboek ook weer ten einde. 

Dit is al het vierde. Hoelang zal ik nog moeten doorgaan? Ik hoop 

zoo dat ik de ontknoping van deze chaos, zoover mogelijk, nog 

kan beschrijven’ (p. 219).  

Daar het dagboek daadwerkelijk bedoeld was als een 

documentatie van de oorlogstijd, beslaat het alle oorlogsjaren 

op zeer gedetailleerd niveau, wat het een uniek document 

maakt. Peter Bresser van het Erfgoedcentrum Achterhoek en 

Liemers: ‘Wat ook zeer uniek is, is dat het een documentatie 

van de oorlog is uit de tijd zelf, het is niet achteraf geschreven. 

Het was ook geschreven op een risicovolle manier en de 

schrijfster was zich hier ook terdege van bewust. Ze moest 

de dagboeken zorgvuldig verstoppen. Het dagboek is erg 

interessant omdat het goed geschreven is en de schrijfster 

zeer intelligent, analytisch en kritisch was. Ook was ze goed 

op de hoogte van de algemene oorlogssituatie, omdat haar 

kinderen verspreid over het land woonden en één kind 

in Duitsland. Het is interessant om uit het boek te kunnen 

opmaken: wat wisten de mensen wel en niet? Mevrouw 

Westerbeek van Eerten had een brede belangstelling. 

De onderwerpen beperkten zich niet tot huis-tuin-en-

keukenpraat. De doktersvrouw keek verder dan de muren van 

haar eigen huis.’  

Ook stonden de Westerbeek van Eertens door het bezit 

van een telefoon meer dan de gemiddelde Hummeloër in 

verbinding met de buitenwereld en werd er veel, stiekem, 

geluisterd naar de BBC en Radio Oranje op het verborgen 

radiotoestel. 

Van schriftjes tot publieksuitgave 
De originele dagboeken zijn te bekijken bij Erfgoedcentrum 

Achterhoek en Liemers gevestigd in ’t Brewinc te Doetinchem. 

Daar is ook het gehele familiearchief van de familie 

Westerbeek van Eerten ondergebracht.  

Twee kleinzoons van mevrouw Westerbeek van Eerten en de 

echtgenote van een kleinzoon hebben zorggedragen voor 

de overdracht van het familiearchief aan het Erfgoedcentrum 

en stelden het boek samen. Het zijn Lodewijk Westerbeek 

van Eerten, zoon van Thijs Westerbeek van Eerten en Daisy 

Faure; Martijn da Costa, zoon van Lex da Costa en Truuk 

Westerbeek van Eerten en Martien Sleutjes, echtgenote van 

Thijs Westerbeek van Eerten, zoon van Marnix Westerbeek 

van Eerten en Hansje Westerbeek van Eerten-Hilbrands. 

Sleutjes: ‘Toevallig startte toen een project om zo veel 

mogelijk oorlogsdagboeken te digitaliseren. Het boek kon 

door OCR-software worden gehaald. Zelfs in Oudnederlands.’ 

Het boekwerk beslaat 353 pagina’s en is rijkelijk voorzien 

van illustraties: fotomateriaal, gescande krantenknipsels, 

kaarten, brieven en diverse documenten die de tekst 

dienen als uitleg. Op 27 maart 2015 werd het in De Gouden 

Karper  gepresenteerd, waarna vervolgens een familiereünie 

plaatsvond. Er zijn 350 exemplaren uitgebracht, die worden 

verkocht bij het Erfgoedcentrum in Doetinchem en bij 

verscheidene boekhandels. 

Martien Sleutjes schreef een uitgebreide inleiding op het 

dagboek, waarin hij het gezin en de schrijfster introduceert. 

Ook vertelt hij over de gevaren die men hier in de grensstreek 

liep tijdens de oorlog en dat gold natuurlijk ook voor 

het gezin Westerbeek van Eerten. De luchtoorlog en de 

communicatielijnen die de bezetter daarvoor nodig had plus 

maatregelen om de soldaten te beschermen, raken elk gezin. 

Maar een gezin met veel jongens in de ‘militaire’ leeftijd en een 

notabele als hoofd kreeg het extra zwaar voor de kiezen. Pal 

na het huwelijksfeest van Thijs en Daisy op 4 september 1941, 

belanden we op enkele zwarte pagina’s in het dagboek. Van 8 

op 9 september wordt op het grondgebied van Hummelo en 

Keppel een kabel van de bezetter doorgesneden. Woedend 

liet de bezetter als represaillemaatregel een aantal notabelen 

oppakken onder wie Bart. Burgemeester Cordes wordt 

Het Zand in of vlak voor de oorlog

Natalie Faure (03-06-1890) trouwde op 19 augustus 1914 

met de arts Bart Westerbeek van Eerten (25-09-1888). In 

1917 vestigden zij zich in Hummelo, waar zij de rest van 

hun leven zouden blijven wonen. In eerste instantie huur-

den zij een villa aan de Dorpsstraat, om in 1924 een eigen 

huis met praktijkruimte te laten bouwen: villa Het Zand 

aan de Keppelseweg. Samen kregen zij tien kinderen, 

waarvan de eerste in 1915 werd geboren en de laatste in 

1930. Van oud naar jong: Hanneke, Thijs, Truuk, Lodewijk, 

Elsbeth, Bobbie, Emil, Lous, Marijke en Marnix, waarvan de 

drie jongsten nog in leven zijn. Jim en Nita, kinderen van 

Natalie’s zuster woonden (tijdelijk) bij de familie in.
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De Vries

Zelhemseweg 14

6999 DN Hummelo

T :  0314 - 38 12 48  

F :  0314 - 38 11 62

E :  info@devrieshummelo.nl

I :  www.devrieshummelo.nl

restauratie

herbestemming 

renovatie

onderhoud

verbouwing

nieuwbouw

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries verzorgt 

uw complete restauratie, nieuwbouw, 

verbouwing, renovatie en onderhouds projecten. 

Dit doen we met vakmanschap en met liefde 

voor het vak. Mede door de 135 jaar ervaring en 

certi fi catie als ‘Erkend Restauratie Bouwbedrijf ’ 

kunt u rekenen op het vakmanschap en de 

kwaliteit die uw project verdient.

Het vakmanschap dat past bij uw wensen

woonmode en 

zonweringspecialist

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



hiermee onder druk gezet en looft uit eigen zak 500 gulden 

uit voor degene die aanwijzingen heeft over de mogelijke 

dader. De eigenlijke dader krijgt gewetensbezwaren en schrijft 

een anonieme brief aan de burgemeester met het voorstel 

te zoeken onder de jongens van 17 jaar. Alle jongens van 

die leeftijd moeten vervolgens een tekst schrijven op basis 

waarvan via een grafoloog de jonge dader wordt opgepakt. 

Hij bekent volledig. 

Het blijkt de zoon van jachtopziener Veldkamp van Enghuizen 

te zijn. Natalie, 6 oktober 1941: ‘Zou hij heusch de kogel krijgen? 

Wij hebben nog hoop op gratie, omdat hij zoo jong is. Graaf van 

Rechteren doet wat hij kan.’ In een noot van de samensteller, 

verderop in het dagboek, is te lezen dat Jan Veldkamp in 

1943 in een Berlijnse gevangenis overlijdt. Bart Westerbeek 

van Eerten keert terug, sterk vermagerd en met zijn hoofd 

kaalgeschoren. Martien: ‘Ze mochten er helemaal niets over 

vertellen en dat heeft hij ook nooit van zijn leven gedaan.’ 

De ‘Rücksack’ stond altijd klaar… 
In 1943 wordt Bart Westerbeek van Eerten voor een tweede 

maal opgepakt. Dit keer naar aanleiding van een brief die 

hij, net als vele andere dokters, heeft gestuurd aan Seyss-

Inquart (Rijkscommissaris van het bezette Nederland) waarin 

zij verontwaardigd de aansluiting bij de door de Duitsers 

opgerichte Artsenkamer afwijzen. Hiermee zouden zij onder 

het regime van de Nazi’s vallen en hun nationaalsocialistische 

maatregelen op medisch gebied moeten doorvoeren. 

30 juni 1943: ‘Bart was net even thuis en stond in de 

apotheek medicijnen te maken. Langs het huis fietsten twee 

marechaussées, één de ellendige NSB-er Slotboom en de andere 

de gemeentepolitie Sportel. Ik zie hen het erf oprijden en begrijp 

het meteen. Lous rent naar de apotheek. Net te laat. Slotboom 

heeft over het gordijn gekeken en Bart zien zitten en is meteen 

de wachtkamer doorgeloopen en staat voor Bart. Geen kans 

meer op ontvluchting. Samen pakken de kinderen Vaders 

Rücksack’ (p. 224). De Rücksack stond voor vader Westerbeek 

van Eerten en later voor iedereen in het gezin, altijd klaar. 

De kans om opgepakt te worden was in ieders achterhoofd 

altijd aanwezig. Of de kans dat de jongens tewerkgesteld 

zullen worden. Ook zijn daar de nachtelijke bommenwerpers 

en de constante angst geraakt te worden… Toch brengt de 

oorlogstijd het gezin ook nader tot elkaar. 17 november 1943: 

‘Ons huishouden heeft langzamerhand iets van een Noorsche 

of Zweedsche boerderij, waar men zoo geheel op zichzelf is aan-

gewezen. Wij bakken eigen brood, slachten eigen varken, spinnen 

’s avonds en breien kousen en truien voor de heele familie en voor 

de kleinkinderen. Eigenlijk is het ongelooflijk gezellig. Als maar 

niet achter dit alles zoo een diep-tragisch gebeuren lag!’ (p. 239).  

Mooie herinneringen 
Welk deel van het dagboek maakt op de kleinzoons de 

meeste indruk? Lodewijk: ‘Het feit dat grootvader tot 

tweemaal toe geïnterneerd is, vind ik erg indrukwekkend.’ 

Martijn: ‘Burgemeester Cordes heeft veel betekend voor de 

Westerbeken. Wanneer de Cordessen ‘verdwijnen’ in 1945 – 

waarheen vertelt het dagboek niet, Cordes was burgemeester 

tot 1949 – stellen de Westerbeken al hun spullen in veiligheid. 

De Duitsers grijpen op dat moment niet in, ik vind dat tot 

op de dag van vandaag intrigerend.’ Martien: ‘Als Doesburg 

na zware aanslagen toch eindelijk wordt bevrijd, is het, zeer 

tegen de zin van Natalie, bijltjesdag. Dat is heel typerend voor 

haar. Ze veroordeelt dit sterk. Het geloof was haar moreel 

kompas. Op 19 april 1945 schrijft ze: ‘De bevolking was wild 

van vreugde, dat het gevaar voorbij was. Met de NSB-ers hebben 

ze zich echter minderwaardig gedragen. Er zijn wreedheden 

gebeurd, al is het dan gebleven bij aframmelingen met 

gummistok en minderwaardig gehoon. Demmink o.a. hebben zij 

op de markt met de handen omhoog de horlepiep laten dansen. 

’t Is begrijpelijk, maar beslist verkeerd. Wij mogen en zullen 

die menschen niet anders dan zeer streng behandelen, maar 

rechtvaardig en zonder wreedheden’ (p. 348).  

De kleinzoons houden liefdevolle herinneringen over aan 

hun grootouders en aan Hummelo, waar ze nog regelmatig 

zijn te vinden. Zoals aan hun grootvader die zijn kleinzoons, 

ongeacht de leeftijd, aansprak met ‘waarde heer’ en hun 

grootmoeder die zo prachtig verhalen kon vertellen. 

Natalie Westerbeek van Eerten was een heel bijzondere, 

intelligente vrouw. Wonend in een heel bijzonder dorp in een 

zware maar ook bijzondere tijd. Voor de familie Westerbeek 

van Eerten is het een familiegeschiedenis waar zij trots op 

kunnen zijn. Voor de Hummeloërs zijn het oud-inwoners 

waar zij trots op kunnen zijn. Het dagboek is een bijzonder 

document waar wij tegenwoordig in vrijheid van kunnen 

genieten.

De zilveren bruiloft in 1939

Kinderen bij de zilveren bruiloft in augustus 1939

Hanneke (24) Thijs (23) Truuk (22) Lodewijk (20) Elsbeth (19) Bobbie (18)

Emil (17) Lous (16) Marijke (13) Marnix (9) Jim (17) Nita (13)
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www.tuincentrumbloemendaal.com

Tuincentrum Bloemendaal
Rijksweg 14 6996 AC Drempt tel. 0313 - 473033  fax 0313 - 473343

Tuincentrum
• kamerplanten
• snijbloemen 

• gelegenheidsbloemwerk 

• potterie 

• diervoeders

Hoveniers
•  aanleg en  

onderhoud
• winterbeurten 

•  tuinonderhoud  
op contractbasis

Kwekerij
•  coniferen
• bomen 

•  laurier
• kerstbomen

Bloemisterij
•  violen
• zomerbloeiers 

• vaste planten
• bolchrysanten



In Achter-Drempt bezoeken we de Hoppenreyders. Een 

vriendengroep van twaalf tot veertien wielrenners die ook 

het gezelligheidselement bepaald niet schuwt. Op een mooie 

zomerse dag nemen we met koffie en cake de geschiedenis 

door met enkele kopmannen en een kopvrouw.

In januari 1978 beklimt Theo Hoppenreijs uit Achter-Drempt 

de weegschaal en constateert hoofdschuddend dat hij echt 

iets aan zijn lijn moet doen. De goede voornemens worden 

vertaald in de aanschaf van een racefiets en Theo gaat bik-

kelen. Samen met Antoon Snelder en Herman Koenders trapt 

hij driemaal per week de kilometers weg en al snel ziet hij de 

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

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

bijzonders doen.

De Hoppenreyders, 

37 jaar samen fietsen en 

nog steeds de ketting strak!

Tekst: Henk ten Zijthoff

Foto’s: Fleur Langeweg, collectie Theo Hoppenreijs

kilo’s verdwijnen, ondanks de koffie en een pilsje na afloop.

Een jaar lang houden ze het met drie man vol tot Herman 

Koenders op 30 mei 1979 in Achter-Drempt Café De Saks 

opent. Bij de opening gaat het er zo heavig hen dat de fiets 

van Theo ter plekke aan de tap wordt verkocht aan Arie 

Schriek. Die doet vanaf dat moment ook mee, ook al valt het 

hem in het begin gruwelijk tegen. Het peloton groeit lang-

zaam maar zeker uit tot een hechte groep plezierrenners. 

Theo’s echtgenote Truus is de volgende die zich aansluit, 

gevolgd door Theo Huisintveld, Jan en Geert Bremer en Herms 

Bensink. De rondjes worden steeds groter en er wordt strakker 

De Hoppenreyders anno 2015 met staand van links naar rechts: Herms Bensink, Jan Koenders, Arie Schriek, Jan Bremer, Geert Bremer, Theo Hoppenreijs en Theo 

Huisintveld. Gehurkt: Hans van Middelkoop en Truus Hoppenreijs. Zittend: Diny van Middelkoop en José Koenders.
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Alfun Events
Postbus 180
6980 AD Doesburg

Tel: 03 13 - 48 44 98  
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SONNEVELD ADMINISTRATIE-

EN BELASTINGADVIESBUREAU

mr. A.J.C.M. Sonneveld RB

Kerkstraat 4a                                                                                                                             

6996 AH  Drempt

T 0313 48 40 99                                                           

Jaarrekeningen  +  Analyse

Loonadministraties     Belastingadviezen

Bedrijfsadministraties     Belastingaangiften        

E clemens@sonneveld-drempt.nl  I www.sonneveld-drempt.nl

t 4  •  g  •  t 4  •  g  •  

t 4  •  g  •  

t 4  •  g  •  t 4  •  g  •  

t 4  •  g  •  

Meipoortstraat 4  •  Doesburg  •  www.ter-steeg.eut 4  •  g  •  t 4  •  g  •  t 4  •  g  •  

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

info@renaultkleine.nl | www.autodoesburg.nl

Snackhuus Hummelo

Dorpsstraat 1c

Hummelo

Tel: 0630320307

ACTIES!
Dinsdag  Schoteldag: Alle schotels - 2 euro

Woensdag  Broodje Doner 3,50



De Hoppenreyders in 1996 met staand van links naar rechts: Herms Bensink, Jan Koenders, Diny van Middelkoop, Jan Bremer, Arie Schriek, Geert Bremer, Toon 

Koenders, Hans van Middelkoop, Armand Messing, José Koenders en Theo Huisintveld. Gehurkt: Truus en Theo Hoppenreijs.

gekoerst. Maar dat zijn voor Hans en Diny van Middelkoop en 

Jan en José Koenders geen drempels. Ook zij gaan mee in de 

flow. Wielrennen is populair in Achter-Drempt. De Ronde van 

Drempt is een lokaal evenement – ‘Jammer dat ’t niet meer 

wordt georganiseerd!’ – en zorgt mede voor de popularise-

ring van deze tak van sport in Drempt, Hummelo en Keppel. 

Er ontstaan meerdere spontane wielergroepen in de kernen.  

Een beslissend moment is er bij het zilveren bruiloftsfeest van 

Theo en Truus Hoppenreijs. Diny van Middelkoop heeft als 

cadeau voor het bruidspaar twee wielershirtjes meegenomen 

met de opdruk: De Hoppenreyders. Bij de volgende start staat 

het hele peloton in deze outfit klaar om op pad te gaan. Tot 

op de dag van vandaag wordt er driemaal per week gereden. 

En ook al kunnen Theo en Truus zelf helaas niet meer meefiet-

sen, ze volgen de groep met veel plezier en nemen volop deel 

aan de sociale activiteiten van de renners. 

De wapenfeiten van deze groep zijn behoorlijk, al vinden ze 

zelf dat dit toch echt heel erg meevalt. Zo is Luik-Bastenaken-

Luik voor hen een klassieker die meerdere keren wordt gere-

den. De Vael Ouwe Tocht is prachtig en Zuid-Limburg wordt 

meerdere keren bezocht om een paar kuitenbijtertjes te 

bedwingen. Theo Hoppenreijs en Theo Huisintveld vinden die 

kuitenbijters van de Posbank, ‘t Peeske en Zuid-Limburg nog 

wel te doen. Maar het werk in de echte bergen laten ze graag 

over aan mensen als Jan, José, Hans en Diny. Die hebben 

in Europa vrijwel alle beroemde cols bedwongen. De beide 

Theo’s leggen het uit: ‘Kijk, zo’n Jan weegt 70 kilo maar wij zit-

ten daar nog een paar kilo’s boven. Dat moet allemaal mee de 

berg op en dat is niet onze favoriete beleving.’ ‘Nou’, lacht Jan, 

‘bergopwaarts klopt dat. Maar ik heb toch vaak meegemaakt 

dat jullie sneller beneden waren dan ik!’ 

En wat hier zeker niet onvermeld mag blijven is dat, in de 

strijd tegen kanker, al vele malen is deelgenomen aan Bergh 

in het Zadel.

Hebben jullie je wel eens afgevraagd waar ben ik aan begon-

nen? Dat blijkt niet vaak te zijn gebeurd. Inderdaad een keer 

bij Luik-Bastenaken-Luik. Het was erg koud en het bleef maar 

hozen. Toen hebben drie Hoppenreyders de meet gehaald. 

De rest stapte af. En José Koenders is een keer heel erg hard 

gevallen. Daar kwam de ambulance aan te pas. Zij had geluk-

kig een helm op en voor de andere rijders was dat een hele 

goede les. De eerste rit na deze valpartij had iedereen een 

helm op. 

We hebben het even over groepsdynamica. De Hoppenrey-

der-groep is harmonieus. ‘We zijn geen competitieve groep. 

We hebben geen voorzitter of zo. Ieder rijdt voor zijn of haar 

plezier en in eigen tempo. Bij beklimmingen wachten we op 

elkaar en we rijden elkaar er niet uit. Onze grootste vijanden 

zijn regen en glibberigheid’, zegt Jan Koenders. Theo Hop-

penreijs benadrukt dat ook het sociale aspect belangrijk is. 

Omdat Truus en hij niet meer fietsen kan hij dat goed beoor-

delen. ‘Samen met de Hoppenreyders een biertje drinken op 

de goede afloop. En eenmaal per jaar maakt Herms Bensink 

een route voor ons en onze echtgenotes. We fietsen op ge-

wone fietsen een tocht in de omgeving en gaan ergens eten. 

Dat is hartstikke leuk!’ 

En dat is goed te merken: na 37 jaar staat de ketting zowel let-

terlijk als figuurlijk bij de Hoppenreyders nog steeds strak. 
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www.hessenhuus.nl

HEERLIJK ETEN VOOR SLECHTS 10,00 EURO PER MENU

Keuze uit vier menu’s:

*  Gebakken schnitzel met stroganoffsaus, gebakken aardappels en groente

*  Halve haan met friet en groente

*  Saté van de haas met satésaus, friet, kroepoek en atjar

*  Gebakken zalmfilet met witte wijnsaus, gebakken aardappels en groente

BEIDE KERMISDAGEN GEOPEND VAN 16.00 TOT 22.00 UUR

MET GEZELLIGE LIVEMUZIEK

Graag tot ziens in ’t Hessenhuus!

Kom met de kermis

lekker eten in

’t Hessenhuus!
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Anouk Mast (44 ) is parttime huisarts in 

Doetinchem. Met echtgenoot Jeroen en 

hun vier kinderen woont ze in Laag-Keppel.

‘Kom op nummer 464, je bent er bijna.’ Ik realiseer me dat ze 

het tegen mij hebben. Het klinkt bemoedigend, maar ook een 

tikje cynisch. Twee minuten daarvoor ben ik met startnummer 

464 begonnen aan mijn allereerste Keppelrun. Vijf kilometer, 

ongetraind. Waarom?, hoor ik u denken. Ik heb me vreselijk 

laten uitdagen door manlief, die zich gesteund voelde door de 

kinderen. Ik ben net de eerste bocht door als ik deze bemoe-

digende woorden van de onbekende toeschouwer hoor. Ik 

ben me dan al bewust van mijn verhoogde hartslag en zware 

ademhaling. Ook van mijn heupen in mijn sportlegging die 

tien jaar geleden nog prima dienst deed, maar nu blijkt af te 

zakken, waardoor ik hem elke vijftig passen naar boven moet 

sjorren, wat mijn rit-

me niet ten goede 

komt. Mijn dochter 

en haar vriendin-

nen lopen als jonge 

hindes voor mij uit, 

gesierd door hippe 

sportbroeken,  buik-

shirtjes en natuurlijk 

een trendy telefoonhouder om hun bovenarm, van waaruit 

een kleurrijk draadje naar hun oortjes gaat. Naarstig probeer 

ik mijn gedachten te verzetten. Had ik nu maar een elastiekje 

in mijn haar gedaan, het wijntje van gisteravond geskipt en 

me niet zo laten uitdagen. Vaker sporten, dat was wellicht het 

allerbeste geweest. 

Een groot deel van ons werk als huisarts bestaat uit het geven 

van leefstijladviezen. ‘Drie keer per week minimaal een half 

uur matig intensief bewegen’, hoor ik mij zeggen tegen de 

patiënt met overgewicht, de patiënt met diabetes, de patiënt 

met artroseklachten, of die met een burn-out thuis zit, op de 

bank beland omdat hij overvraagd wordt op het werk. Wij 

artsen houden dagelijks de mensen voor dat bewegen nodig 

is voor een gezond leven. De patiënt die bij mij komt heeft er-

gens last van en ik ga hem of haar daarin bijstaan. Als huisarts 

hebben we een gezondheidscentrum, de mensen die bij ons 

komen hebben klachten. Bijna nooit komt een gezond iemand 

met de vraag hoe gezond te blijven. Dit brengt ons bij het 

thema preventie. Voorkomen is beter dan genezen, dat weten 

we allemaal. Recent woonde ik een voordracht bij van Carl Ver-

heijen, de ex-wereldkampioen schaatsen, thans directeur van 

twee gezondheidscentra in een ander deel van Gelderland. 

Zijn voordracht was vernieuwend. ‘Hoe gaan we preventie 

hip maken?’, was zijn vraag. Met de Strava-app en de online 

stappentelcompetities komen we een heel eind. Bovenal vergt 

het een mind switch. Voorbeeldje. Vroeger stond tijdens de 

verjaardag van oma een glaasje met sigaretten op tafel, zo 

voor het pakken. Mijn docent Nederlands rookte voor de klas 

en wipte met een unieke beweging, behendig het restant 

door het openstaande raam. Wij leerlingen moesten dan bij 

toerbeurt de peuken onder het raam opvegen. Nu is roken in 

openbare ruimte ondenkbaar geworden en dat slechts in een 

paar jaar tijd. Een mind switch dus. Ons startpunt moet niet 

altijd de ziekte zijn, 

maar juist gezond-

heid. Hoe hou ik 

mezelf gezond? 

Persoonlijk doe 

ik het qua eten 

redelijk goed, m’n 

alcoholgebruik is 

sociaal en het soci-

ale sigaretje is nog maar heel sporadisch. Qua beweging scoor 

ik weinig punten bij Carl, de preventie-goeroe. 

Carl zegt al heel wat succes geboekt te hebben, hij krijgt een 

grote zorgverzekeraar in zijn gebied mee. Zijn verhalen zijn 

enthousiasmerend en stimulerend. Dat andere deel van Gel-

derland raakt gemotiveerd. Voorzichtig pols ik of hij denkt dat 

het ook kans van slagen heeft bij de Achterhoekers, denkend 

aan de tekst: ‘A nozem a day keeps dokter Mast away’, in het 

programmaboekje van het volksfeest vorig jaar. Haha pre-

ventie op zijn Achterhoeks, met een knipoog naar de dokter. 

Prachtig!  ‘Moet ook zeker lukken in de Achterhoek’, was het 

antwoord van Carl, ‘zeker als je als zorgaanbieder zelf ook ac-

tief participeert.’ Een collega-huisarts loopt sinds kort met zijn 

patiënten wekelijks op de woensdagavond. Anderen nemen 

het voortouw bij de lokale zorgloop. ‘Gezond op weg’ staat te 

lezen op de praktijkfi ets van de praktijk in Keppel. Tijdens de 

Keppelrun heb ik op de kop af 36 minuten en 46 seconden 

(dochter en andere hindes 33 minuten) de tijd om over dit 

thema te mijmeren. ‘Kom op 464, je bent er bijna.’ Kennelijk 

heb ik ook wat stimulerende woorden nodig. Gezondheid 

begint bij jezelf, ook bij de dokter. 

Foto: Wim van Hof

Uit de praktijk
Keppelrun 
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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

observatie camera’s

poortaandrijvingen

intercominstallaties

alarminstallaties

Slim 

bekeken!

Installatiebedrijf T&I

Keijenborgseweg 30

7021 LW Zelhem

T (0314) 641 717

E info@installatiebedrijfti.nl

I www.installatiebedrijfti.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.

ELKE ZATERDAG LOPEND BUFFET

€ 10,80 p.p. kinderen 4 t/m 11jr. € 6,80 p.p.

Café - slijterij
d’n Uutkiek

Dorpsstraat 65 - Angerlo

0313 - 475 091



Van energieopwekkende wc tot 

papier gemaakt van onkruid 

GreenTech is vanaf 11 oktober vijf weken lang iedere 
zondag om 16.00 uur te zien bij RTL 4. Het programma 
wordt herhaald op zondag om 8.00 uur en zaterdag om 
12.00 uur. 
Op www.rtl.nl/greentech is meer informatie te vinden. 

Jonge uitvinder in tv-programma GreenTech 

Afgelopen maart leerden we Gijs Faassen (12) uit Hummelo al kennen als jong turnsport-

talent. Nu staat hij landelijk in de schijnwerpers als een van de kandidaten in een opmerkelijk 

en boeiend tv-programma, vanaf 11 oktober te zien bij RTL 4.   

Tekst: Josée Postmaa

Foto: GreenTech

Het Achterhoekse team, met v.l.n.r. Gijs Faassen, Laura Som, Lena Gubbels en Britt Teerink, en hun GreenCoach Paul Ursem.

Een wc die energie opwekt, papier gemaakt van onkruid en 

een app om kleding te passen: allemaal uitvindingen van kin-

deren voor het tweede seizoen van het tv-programma Green-

Tech. Vanaf zondag 11 oktober gaan jongeren tussen de 9 en 

15 jaar de strijd met elkaar aan: wie heeft het meest duurzame 

idee van Nederland én bouwt zelf het beste prototype? 

Circa 500 teams uit het hele land stuurden ideeën in. Onder 

hen ook leerlingen van obs De Woordhof uit Hummelo. Zij 

kwamen met originele en goed doordachte vondsten en ont-

werpen, maar werden helaas niet geselecteerd. Dat lukte Lena, 

Laura, Britt en Gijs van het Ulenhof College uit Doetinchem 

wel. Zij bedachten een app om digitaal kleding te passen en 

behoren daarmee tot de twaalf teams die uiteindelijk zijn 

geselecteerd voor de opnames van het tv-programma. 

In iedere aflevering van GreenTech werken drie kandida-

tenteams in een speciale werkplaats aan een prototype of 

schaalmodel van hun uitvinding. Daarbij krijgen ze hulp van 

een volwassen expert: de GreenCoach. Aan het einde van de 

aflevering presenteren de kandidaten hun idee aan de vakjury, 

die vervolgens bepaalt wie doorgaat naar de finale. 

Al bij de eerste aflevering op 11 oktober zien we Gijs en zijn 

drie klasgenoten aan het werk. 

Als team blauw gaan ze aan de slag met 3D-scantechniek 

om van zichzelf een digitale paspop te maken. Het roze team 

uit Bemmel, werkt intussen aan een schaalmodel van hun 

Spiegelkas: een tuinbouwkas met spiegelende ramen om zo 

het kunstmatige lichtverbruik en de lichtvervuiling te vermin-

deren. Het groene team bedacht de Smoothiefiets. Een fiets 

met een blender op de bagagedrager, die al fietsend wordt 

aangedreven.

Met hun applicatie willen de vier leerlingen van het Ulenhof – 

inmiddels tweedejaars technasium – het aantal retourzendin-

gen bij online shoppen en dus het vrachtvervoer verminderen. 

‘Ongeveer 60 procent van de online aankopen wordt terugge-

stuurd’, vertelt Gijs. ‘En dat zorgt voor een hoge CO2-uitstoot, 

want busjes blijven maar rijden’, vult Laura aan. Over hun 

winkans is de jonge Hummelose uitvinder voorzichtig.

Hoe de jury erover denkt en of het team met Gijs doordringt 

tot de finale, is te zien in de eerste aflevering.
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Tekst en foto’s:

Ferdinand en Elze-Marie Ruesen

‘Dit jaar hebben we een van onze 
dromen waargemaakt!’

20



za 13 juni

Vanuit Amsterdam zijn 

we via Zürich naar New 

Delhi gevlogen, waar 

we om middernacht 

aankomen. We drinken 

nog even een biertje op 

het gezellige dakterras 

van Hotel Iyota Mahal, 

want het is nog lekker 

warm ondanks dat het 

nacht is.

zo 14 juni 

In de ochtend gaan we 

de oude binnenstad 

van New Delhi in. 

Even de Indiaase lucht 

opsnuiven en wat 

souvenirs kopen. In 

de avond vertrekken 

we vanuit New Delhi 

met de sneltrein naar 

Amritsar, een stad in de staat Punjab in het noordwesten van 

India, niet ver van de Pakistaanse grens. De Gouden Tempel 

in Amritsar is voor de sikhs, herkenbaar aan hun typische 

hoofddoeken, de meest heilige plaats. 

ma 15 juni 

Vandaag krijgen we de motoren. Gloednieuwe Royal 

Enfields, 2 km op de teller! Prima motoren om deze reis mee 

te toeren. Om even aan de motoren en de drukte van het 

verkeer te wennen, maken we in de avond een tochtje naar 

de Pakistaanse grens waar we het lachwekkende schouwspel 

van het strijken van de vlag bekijken. Het laat duidelijk het 

machtsvertoon tussen Pakistan en India zien.

di 16 juni

Het is ongeveer 30 graden vandaag, lekker warm dus. In de 

middag bezoeken we de Gouden Tempel. We laten ons met de 

tuktuk, het ook in India populaire driewielige motorvoertuig, 

door het waanzinnige verkeer vervoeren. Alles rijdt door 

elkaar: vrachtwagens, auto’s, motoren, scooters met hele 

Ferdinand en Elze-Marie 
over hun motorreis door 
Noord-India

gezinnen erop, fietsen, tuktuks, riksja’s, paard en wagens. En 

ook honden en de heilige koeien lopen op de weg. Chaos 

dus! Met veel getoeter geldt het recht van de sterkste maar 

toch nog met respect voor elkaar. Dit is de manier om je plek 

op te eisen en we merken al snel dat dit de enige manier 

is om ‘veilig‘ vooruit te komen. De Gouden Tempel is heel 

indrukwekkend en het is er erg druk. Hier is ook de grootste 

gaarkeuken ter wereld waar iedereen gratis kan aanschuiven 

voor een maaltijd. Wij deden dat natuurlijk ook en het was 

heerlijk! 

wo 17 juni 

Vanuit Amritsar reizen we verder. 240 km langs rijstvelden en 

kleine dorpjes. Het is bloedwarm met de motorkleding, maar 

veel drinken helpt en het enthousiasme van de mensen in de 

dorpjes waar we even stoppen maakt veel goed. Langzaam 

rijden we naar de uitlopers van de Himalaya en komen aan 

in Mcloedganji op 2000 m hoogte. Hier is het al aanzienlijk 

koeler. Mcloedganji is een Tibetaanse nederzetting waar het 

klooster van de Dalai Lama staat. Er zijn hier veel toeristen die 

zich aangetrokken voelen tot het boeddhisme, maar ook veel 

lokale Indiaase bezoekers. 

Op de motor verre streken ontdekken, die droom hebben Ferdinand en Elze-Marie Ruesen 

uit Hummelo deze zomer waargemaakt. Met een groep van 15 Nederlanders en Belgen 

doorkruisten ze het noorden van India tot in de Himalaya. Het verslag van een bijzondere reis 

van in totaal ca. 2700 km aan de hand van dagboekaantekeningen en beeldmateriaal.
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Waar kinderen genoeg ruimte hebben om dieren te knuffelen en te spelen.

In de wintermaanden op afspraak geopend voor kinderpartijtjes.

Kinderboerderij Feltsigt
Bekveldseweg 5, Bekveld (gem. Bronckhorst)

tel. 0575-462828
email: info@feltsigt.nl, www.feltsigt.nl



verkoper niet teleur te stellen kopen we een belletje voor in 

de kerstboom. We varen voor ons gevoel langs armoedige 

paalhuisjes, maar iedereen lacht en zwaait enthousiast naar 

ons. De jongen van de houseboat vertelt ons later dat iedereen 

hier best gelukkig is omdat eigenlijk iedereen werk heeft. 

De houseboats zijn overigens een overblijfsel uit de tijd dat 

India nog Brits was. Het was de Engelsen niet toegestaan 

land te bezitten. Het bouwen van woonboten was de slimme 

oplossing. 

zo 21 juni

Na heerlijk te zijn uitgerust rijden we verder naar het 

noorden voor een tocht van 225 km naar Kargil. De weg is 

indrukwekkend. We rijden eerst door een gebied dat Klein 

Zwitserland wordt genoemd en beklimmen daarna de Zoji 

Pas van 3229 m en komen door Drass, wat de koudste plaats 

van India zou zijn. De weg is best zwaar met veel kuilen, 

gaten en stof. Mijn beenspieren (Elze-Marie) zijn inmiddels 

aardig getraind, want achterop blijven zitten met al die 

kuilen en gaten is dus echt geen optie, dan maar staan op 

de voetsteunen. In het hotel kunnen we gelukkig douchen 

en het stof afspoelen dat diep in onze poriën zit. Kargil 

ligt op ongeveer 2800 m hoogte. We rijden langzaam dus 

hoger met tussendoor soms wat lagergelegen stukken. Dit 

om te voorkomen dat we straks misschien last krijgen van 

hoogteziekte die gepaard gaat met veel hoofdpijn. Maar het 

gaat prima allemaal. 

do 18 juni 

Deze dag rijden we 275 km naar Patnitop dat op ongeveer 

2000 m hoogte ligt. De weg is erg slecht, met veel 

vrachtwagens en bussen en veel stof! We komen nu al in 

het wat ruigere gebied van de Himalaya. Pantitop is een 

vakantiedorp waar vooral lokale toeristen uit het laagland 

verkoeling zoeken. Wij overnachten hier dus ook.

vr 19 juni

Al vroeg vertrekken we naar Srinagar op 1800 m hoogte. We 

rijden over mooie passen op ongeveer 2200 m hoogte en via 

de Jawahar Lal tunnel van 2,6 km dwars door een bergmassief. 

Zo bereiken we de andere kant en komen in de vallei van 

Srinagar, in het hart van Kashmir. De kasjmiris hebben hun 

eigen taal en tradities. Zij wilden onafhankelijkheid maar zijn 

slachtoffer geworden van de strijd tussen Pakistan en India. De 

meeste mensen zijn hier moslim, er zijn dus veel moskeeën en 

we kunnen de oproep tot gebed dan ook regelmatig horen. 

We parkeren de motoren in Srinagar en varen met kleine 

gondels naar de houseboats (woonboten) op het Dal Lake 

waar we twee nachten zullen verblijven. Het is net Venetië. 

Prachtig is het hier en wat een rust na de hectiek van het vele 

verkeer en de drukke plaatsen.

za 20 juni

Vandaag een rustdag. We laten ons rondvaren met de gondels 

en bezoeken een papiermachéfabriek langs de oever. Om de 
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Zonwering * Rolluiken * Garagedeuren * Veranda-overkapping

Somfy besturing & draadloos alarmsysteem * Raamdecoratie 

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

Dorpsstraat 14 • 6998 AB Laag Keppel • (0314) 38 18 08
Geopend: don t/m zat van 11-17 uur • Zondag van 13-17 uur • En op afspraak

Galerie en beeldentuin
voor hedendaagse kunst

WWW.ESPACEENNY.NL

EE 94x137:EE 180x100 regionaal  20-04-2015  15:42  Pagina 1

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

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

Wilt u meer informatie, neemt 
u dan rustig contact met ons op 
of kijk op onze net vernieuwde 
website www.hotel-doesburg.nl

Contre Escarpe 32
6981 BW Doesburg
Telefoon 0313 740 000 
info@hotel-doesburg.nl   

Kom genieten op één van de mooiste plekjes aan de IJssel!

•  Wij beschikken over een gezellige brasserie met het terras aan het water en 
uitzicht over de Posbank en vanaf half oktober serveren wij weer heerlijke 
wildgerechten.

•  Ook voor gezelschappen tot circa 200 personen zijn wij het juiste adres, of 
het nu gaat om een receptie, bedrijfsuitje of familiefeest.

•  Wij bieden gevarieerde arrangementen van een aangeklede borrel, buffetten 
tot een sfeervol diner.

•  Parkeren is geen probleem en uiteraard kunt u beschikken over gratis wifi.



ma 22 juni

Na wat toestanden in de ochtend met de paspoorten 

vertrekken we naar Lamayuru op 3500 m hoogte. Het is een 

tocht van 105 km over twee indrukwekkende passen op 

resp. 3760 m en 4149 m hoogte. De weg is redelijk goed en 

we maken veel foto’s van de vele mooie vergezichten en de 

besneeuwde bergen rondom ons. Wat voel je je klein hier! We 

komen vroeg aan na deze betrekkelijk korte rit en wandelen 

in de middag naar het belangrijkste klooster van Ladakh, het 

honderd jaar oude Lamayuru klooster hoog op de berg. Op 

de terugweg naar ons hotel drinken we bij een typisch Indiaas 

cafeetje nog even de door ons inmiddels zeer gewaardeerde 

chai thee met veel suiker of honing.

di 23 juni

Deze dag rijden we 120 km naar Leh op 3500 m hoogte. 

Dit ligt aan de voet van de hoogst berijdbare pas van de 

wereld, de Kardung La. Deze pas, op 5300 m hoogte, willen 

we overmorgen gaan rijden. Maar eerst goed uitrusten. Leh 

is een echt toeristendorpje met veel leuke restaurantjes en 

kleine winkeltjes. We kopen hier nog wat souvenirs en gaan 

lekker uit eten. Tot nu hebben we nog niet echt last gehad van 

hoogteziekte, maar deze extra dagen zijn wel belangrijk om te 

acclimatiseren.

wo 24 juni

In de ochtend rijden we even naar het prachtige Tikse klooster. 

De weg is niet erg bijzonder, maar het klooster ligt op een 

berg en van daaruit heb je een heel mooi uitzicht. Vroeg in de 

middag zijn we weer terug in Leh en pakken we in het dorp 

even een terrasje. Later eten we in een heel leuk restaurant in 

hippiestijl.

do 25 juni

De dag begint slecht. Het regent! Dat betekent sneeuw in de 

bergen! Om 9.30 uur vertrekken we naar boven, omdat we het 

idee hebben dat het iets opklaart. Op 5 km vanaf het tweede 

checkpoint moeten we keren. Alles staat vast door de regen 

en de sneeuw en niemand mag verder. Terug in Leh warmen 

we ons wat op en gaan gezamenlijk lunchen. Om 14.30 uur 

doen we een tweede poging en we zijn hoopvol want de zon 

schijnt volop. Helaas worden we bij het tweede checkpoint 

weer tegengehouden. We stranden dus helaas op 4620 m 

hoogte. Maar verderop staan er nog zeker 200 auto’s vast in 

de sneeuw en niemand mag naar boven. We maken nog wat 

mooie foto’s van de sneeuw en de gigantische bergen om ons 

heen en rijden dan terug naar Leh waar we overnachten.

vr 26 juni

Vandaag rijden we verder, naar Sarchu op 4500 m hoogte. 

Wel weer een behoorlijk slechte weg, maar dat is ondertussen 

ook een uitdaging geworden. De uitzichten zijn weer adem-

benemend. Overal ligt nu veel sneeuw wat het echt bijzonder 

maakt. We rijden over de Thulkapas, de op één na hoogste 

berijdbare pas ter wereld, dus dat verzacht het leed van de 

vorige dag een beetje en het is hier echt magnifiek!

Na de 265 km die we hebben gereden is iedereen blij als we 

in het tentenkamp aankomen. Het is inmiddels bijna donker 

geworden. Iedereen is moe en koud en na het warme eten 

kruipen we snel onder drie dikke wollen dekens in ons tentje. 

za 27 juni

Het tentenkamp ziet er de volgende morgen geweldig uit, in de 

volle zon met rondom de besneeuwde bergen. Warm is het niet 

want ons waterflesje is bevroren. Een aantal van ons hebben 

nu toch wat last van hoogteziekte, met hoofdpijn en algehele 

malaise. Een van de rijders besluit zelfs in de volgwagen te 

stappen. Gelukkig hebben wij er geen last van. 

Vandaag rijden we ongeveer 100 km, naar Keylong op 3000 m 

hoogte. We dalen dus weer wat af. Het wordt spannend of we de 

geplande weg kunnen volgen, want er is een brug weggeslagen 

op de route. Als we bij de brug aankomen is het een redelijke 

chaos. Veel auto’s en vrachtwagens staan vast en moeten om 

de beurt door de rivier rijden. Onze volgwagen dus ook. De 

motoren kunnen wel over de brug. Nou ja, wat daar nog van over 

is. Na elke motor die er overheen is gegaan, moet de brug weer 

provisorisch in orde worden gemaakt voor de volgende.

Tijdens de rest van de route komen we nog wat overstromingen 

tegen, maar iedereen redt het om met alleen wat natte voetjes 

heel aan te komen in Keylong. De hoge sneeuwmuren en 

prachtige landschappen onderweg waren weer geweldig. Na 

deze indrukwekkende dag is Keylong een oase van rust en groen.
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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

Huiswerk- en studiebegeleiding 

voor leerlingen van het 

Voortgezet Onderwijs

Cursussen spreekvaardigheid Spaans

Spaans leren spreken voor vakantie of werk

Marieke van der Wagt       

06 – 1421 3434

www.undostres.nl      w
w

w
.u

n
d

o
st

re
s.

n
l

 

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



zo 28 juni

Vanuit Keylong dalen we vandaag verder af naar Manali op 

2000 m hoogte. 

We rijden eerst nog over de Rotang pas met tientallen 

haarspeldbochten. Boven op de pas vindt een toeristisch 

gebeuren plaats. Inwoners uit de streek komen hier 

sleeën, sneeuwscooteren, skiën en rijden op een jak (een 

rundersoort). Heel bijzonder die inlanders in dikke skipakken! 

Deze dag verloopt verder niet fijn, want een van onze 

Belgische medereizigers krijgt een ongeluk en breekt daarbij 

haar arm. Later die dag komen we na een haarspeldbocht vast 

te staan als een busje vanaf de berg op een personenauto 

blijkt te zijn gestort. Vreselijk! Dat is ook India. Ze rijden er 

als gekken! In Manali worden we goed opgevangen door de 

eigenaresse van ons hotel, een Nederlandse die het hotel runt 

met een Indiër. Daar horen we dat onze Belgische reisgenote 

in een ander hotel wordt verzorgd in afwachting van een 

chartervlucht naar New Delhi. Van daaruit zal ze doorvliegen 

naar België.

ma 29 juni

Vandaag hebben we een rustdag en genieten we van 

het levendige plaatsje Manali. Er zijn veel restaurantjes, 

terrasjes en leuke souvenirwinkeltjes. Een heerlijk plaatsje 

om doorheen te struinen. We eten hier lekker forel van 

de barbecue op advies van onze hoteleigenaar. Dit is een 

welkome afwisseling op het Indiaase eten. Al hebben we 

steeds lekker gegeten, het was wel vaak bonen met rijst.

di 30 juni

Vanuit Manali dalen we nog verder af naar Mandi op 1000 m 

hoogte. Een tocht van 120 km langs mooie rijstvelden. We 

verblijven in een Ayurvedisch hotel. Het is er erg luxe en rustig, 

heel anders dan de afgelopen dagen. Een kleine maar is er 

wel..., er mag eigenlijk geen bier worden geserveerd. Maar ook 

hier doet geld wonderen!

wo 1 juli

Deze dag weer een lange route. We rijden 225 km naar Shimla 

op 2000 m hoogte. Het is gelukkig nog niet zo warm want dit 

is een bosrijk gebied. We rijden over veel onverharde wegen 

en door veel kleine dorpjes. De weg is smal en iedereen rijdt 

er als gekken. Overal liggen er ook honden op de weg die niet 

van plan zijn op te staan, dus slalommen dan maar.

do 2 juli

In de ochtend bezoeken we Shimla. Een oude Engelse stad 

die autovrij is. Het ligt tegen de berg aangeplakt en je moet 

met een lift naar boven om in het centrum te komen. Ook 

hier lopen veel honden en apen. Die hebben hier dus niks te 

vrezen van het verkeer. Na de lunch rijden we een korte rit 

van 80 km naar Chandigar. Dit ligt nog maar op 800 m hoogte 

en dient als tussenstop voor onze laatste lange rit naar New 

Delhi. Ondertussen is het behoorlijk warm geworden dus dat 

wordt afzien morgen!

vr 3 juli

Vandaag de laatste dag op de motor! We rijden de langste 

afstand: 280 km, maar wel bijna de hele weg over de 

autobaan. Zelfs hier gaat alles door elkaar en lopen er soms 

midden op de rijbaan een hond of heilige koe en schiet 

iedereen alle kanten op. Ook is het heel erg warm om niet 

te zeggen gewoon heet! Als we uiteindelijk aankomen in 

het hotel in New Delhi zijn we van top tot teen bezweet en 

hebben we het gevoel ontploft te zijn. Na een paar liter water 

te hebben gedronken, gaat het gelukkig weer wat beter.

We maken nog wat laatste foto’s van de motoren en nemen 

ook afscheid van de monteurs die ons de hele reis hebben 

begeleid. Ze hebben voor de bagage gezorgd, soms hebben 

ze wat banden moeten wisselen of een kleine reparatie 

verricht. Fijne mannen waren het.

za 4 juli

Deze laatste dag in India staat nog een bezoek aan de Taj 

Mahal op het programma. In India zijn geweest zonder de 

Taj Mahal te hebben gezien, kan natuurlijk niet! Het betekent 

wel vier uur reizen naar Agar, waar het marmeren mausoleum 

staat, maar het is prachtig om te zien. Gelukkig heeft het 

personenbusje dat ons rijdt airco, want het is weer bloedheet. 

Het zweet gutst van ons af. Vanaf Agar gaan we direct door 

naar het vliegveld. Ook weer vier uur terug dus. Op het 

vliegveld frissen we ons wat op en vliegen via Zürich terug 

naar Amsterdam.

Eenmaal weer thuis

Deze reis was in één woord geweldig. Een ervaring om nooit 

te vergeten! Gelukkig dat we deze reis met z’n tweeën hebben 

kunnen maken, want wat we allemaal ervaren hebben, zou 

bijna niet na te vertellen zijn. Nu kunnen we het blijven delen, 

ook dankzij de vele foto’s. Voor echte motoravonturiers is een 

reis naar Noord-India zeker een aanrader!
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We verzorgen o.a.

- Aanleg gas ,cv,water en electra

- Vervangen van uw cv ketel of warm water toestel

- Onderhoud van uw cv ketel 

-  Platte daken voorzien van dakbedekking, koper, zink of epdm

- Het monteren van pvc zink of koperen en regenwater afvoer

- Infrezen vloerverwarming www.dimmendaalinstallatietechniek.nl

kapsalon

eintjes

Zutphen-Emmerikseweg 6 - 7227 DL Toldijk
www.kapsalonreintjes.nl

di-do-vr: 8.30 - 12.00 en 13.30 - 17.30 uur
za: 8.00 - 12.00 en 13.00 - 15.00 uur

Wij werken volgens afspraak: bel: 0575 - 45 22 20

Voor perfect verzorgd haar!

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



Half juni vernam ik het nieuws dat op 95-jarige leeftijd Drs. P 

is overleden. Een aantal van u zal dit wellicht weinig zeggen, 

maar de meesten van u zullen van hem hebben gehoord. 

Sommigen zijn ronduit fan. Zo ook ik. Voor de eerste catego-

rie: Drs. P was een Zwitsers-Nederlandse tekstschrijver, dichter, 

schrijver, cabaretier, letterkundige, componist, pianist en 

zanger van eigen Nederlandstalige liedjes. Hij laat een schier 

eindeloze reeks teksten na en kreeg onder meer prijzen als 

de Gouden Harp, een Edison en onderscheidingen van de 

Nederlandse Taalunie vanwege zijn ongekende gebruik van 

de Nederlandse taal in zijn alom bekende liedjes. Zoals in 

Veerpont: ‘We zijn hier aan de oever van een machtige rivier. De 

andere oever is daarginds, en deze hier is hier. De oever waar we 

niet zijn noemen wij de overkant. Die wordt dan deze kant zodra 

we daar zijn aangeland,’ en in Dodenrit, waarin een Russisch 

gezin in hun koets op weg naar Omsk wordt achtervolgd door 

wolven en telkens één gezinslid opoff ert om de wolven af 

te remmen. Tot uiteindelijk vader alleen overblijft: ‘Ik zing nu 

weer wat lustiger want Omsk komt in zicht. Ik maak een sprong 

van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij 

verslinden, denk ik dat is pech. Ja Omsk is een mooie stad, maar 

net iets te ver weg.’ 

Zijn teksten waren vaak humoristisch en soms zwartgallig, 

maar altijd plechtig en ietwat antiek. Een van zijn grootste hits 

was De commensaal, maar wie weet er nog dat een commen-

saal een kostganger is?

Wordt Drs. P nog altijd bejubeld om zijn archaïsche woord-

keuze, het notariaat hoort vooral: ‘Kan dat nou niet wat 

eenvoudiger?’ Tja, dat zou moeten kunnen. Maar er zijn ook 

goede redenen voor ons taalgebruik. Zo wordt er veelvuldig 

aangesloten bij wetteksten en jurisprudentie. Over elk woord 

is al oeverloos geprocedeerd, dus hieraan sleutelen is riskant, 

al komt dit de leesbaarheid niet bepaald ten goede. Verder 

is het vaak heel eenvoudig om mondeling even een afspraak 

te maken, maar blijkt het bijzonder lastig om dit vervolgens 

schriftelijk waterdicht te krijgen. 

En natuurlijk, er zijn ook genoeg notarissen die het antieke 

woordgebruik nog vinden passen bij hun vak en er daarom 

maar moeilijk afstand van kunnen of willen doen. Toch gaat 

ook ons taalgebruik langzaamaan vooruit. Werden voorheen 

nog regelmatig woorden gebruikt als ‘weshalve’ en ‘nochtans’, 

tegenwoordig zien we deze zelden meer. 

Voor wat betreft Drs. P: met name één lied raakt uitdrukkelijk 

ons vakgebied. Een wijze les voor ieder die verwikkeld is in 

een moeizame verdeling van een nalatenschap. In De zusters 

Karamazov verhaalt hij over de oude zusters Constance en Ma-

thilde: ‘Een was hardhorend, de andere brilde’. Zij erfden de kleren 

van tante Heleen, maar ‘van elk soort japon was er maar een’. Er 

werd ‘getwist, en naar provocaties gevist, en er werden dingen 

vermist, waar de ander meer van wist’.

Tot slot probeert tante Mathilde haar zuster te vergiftigen met 

koffi  e en ‘een snu� e rattenvenijn’. 

Toen de koffi  e tot stand was gekomen nam Mathilde het 

zekere voor het onzekere en ‘nam zij een slok. Zij had de juiste 

dosering genomen, tante Mathilde viel neer als een blok. Sedert 

die tijd, droeg Constance in eenzaamheid, de japonnen die tot 

haar spijt, tot een drama hadden geleid. Terwijl de kater sliep, en 

de pendule liep, en de kanarie sprak, tjiep tjiep tjiep tjiep…’ 

Tekst: Jeroen te Lindert

Foto’s: Wim van Hof

van de notaris
Drs. P

Mr. Jeroen te Lindert (42) is 

notaris te Doesburg. In zijn vrije 

tijd is hij zanger/pianist in een 

‘jaren 50 rock-‘n-rollband’. 

Tip van de notaris
In mijn bijdrage van december 

2014 besprak ik een uit-spraak 

van het Hof waarbij erfgenamen 

geacht werden de nalatenschap 

zuiver te hebben aanvaard, nadat 

zij op kosten van de nalaten-

schap uit eten waren gegaan. Zij 

werden daarmee ook aansprake-

lijk voor de schulden toen bleek 

dat de nalatenschap negatief 

uitviel. Inmiddels is door de Hoge Raad dit vonnis vernietigd. De 

erfgenamen gaven aan dat de kosten van een eenvoudige maaltijd 

moeten worden gerekend tot de kosten van de uitvaart omdat:

1. De erfgenamen en hun partners op de sterfdag van moeder van-

uit haar huis de begrafenis en de uitvaart hebben geregeld.

2. Er geen eten of drinken in haar huis was. 3. Zij vanwege het 

regelen van de begrafenis te ver van huis waren om thuis te eten. 

De Hoge Raad gaat hierin mee en rekent de maaltijd tot de kosten 

van de uitvaart. Daarmee hebben de erfgenamen toch niet zuiver 

aanvaard en worden zij niet aansprakelijk voor de tekorten.
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Veel waardering in Terras Top 100: 
Beste van Gelderland, landelijk op vijfde plaats

De brasserie mag nu voorop 

bij Brasserie Hotel Doesburg

Alleen al het magnifi eke uitzicht vanaf het terras maakt 

het verblijf bij Brasserie Hotel Doesburg tot een unieke 

ervaring. De IJssel ligt aan je voeten, aan de overzijde 

doet een bont gezelschap koeien zich tegoed aan mals 

gras. Daarachter nodigen de contouren van de Veluwse 

bossen uit voor een wandeling of fi etstocht. 

Dat het een van de mooiste terrassen van Nederland 

is blijkt uit de Terras Top 100 2015 van Misset Horeca. 

Landelijk staat Brasserie Hotel Doesburg op de vijfde 

plaats, het is zelfs uitgeroepen als mooiste terras van 

Gelderland.

Joop Bergevoet en Monique van den Berg hoeven zich 

daarnaast ook nooit in te spannen om de kwaliteiten 

van de omgeving aan te prijzen. Dat zit al besloten in 

het Hanzestadje met de intact gebleven Middeleeuwse 

structuur, dat toegangspoort is voor zowel Achterhoek, 

Liemers als de Veluwe.

Pioniersfase succes

Dit najaar vieren Joop en Monique dat ze vijf jaar 

geleden de stap hebben gezet om het bedrijf een nieuwe 

toekomst te geven. Hoewel dat in een economisch lastige 

tijd was maakten ze in die pioniersfase van Brasserie 

Hotel Doesburg een succes. “We hebben direct wel een 

aantal dingen aangepakt, zoals de keuken en airco in 

Het terras van Brasserie Hotel Doesburg is al snel goed gevuld op een zonnige 

zomerdag. Met lunchtijd draait de keuken op volle toeren. Ook uit de directe 

regio ontdekken steeds meer mensen dat het goed toeven is aan de oever 

van de IJssel in Doesburg.  Dat is ook precies de bedoeling van de kleine 

naamswijziging, waarbij de brasserie voorop komt te staan.

de 24 hotelkamers”, vertelt Joop Bergevoet. “Maar het 

belangrijkste was de aanbouw van de serre. De zaak 

stond met de kont naar de IJssel toe. Nu maken we veel 

meer gebruik van de rivier, die deze locatie zo bijzonder 

maakt.”

Het eerste lustrum is voor het familiebedrijf een goed 

moment om met een kleine wijziging in de naam te 

onderstrepen dat er in het hotel ruime gelegenheid is voor 

gezelschappen, groepsbijeenkomsten en familiefeestjes. 

“Een etentje met de familie bij een 50-jarig huwelijksfeest, 

een afdelingsuitje of een receptie”, geeft Joop als 

voorbeelden. “Dat kan ook als barbecuefeestje of met een 

tapas-buffet.” 

Familiehotel

In de naam komt  het verleggen van het accent tot uiting 

door Hotel Restaurant Doesburg te wijzigen in Brasserie 

Hotel Doesburg. De sterke toevoeging ‘Aan de IJssel’ 

blijft daar achter staan. Er hoort ook een nieuwe website 

bij, waar de bezoeker direct kan kiezen tussen het 

brasserie-aanbod en de hotel-arrangementen. “We willen 

graag benadrukken dat we met het terras, de brasserie 

en de mogelijkheden voor recepties en partijen voor de 

Doesburgers en de mensen in de regio een aantrekkelijk 

adres zijn.” 
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advertorial

Toen ze het bedrijf overnamen is eerst veel energie 

gestoken in het hotel. Met aantrekkelijke arrangementen 

staan ze nu op de kaart als familiehotel, waar de 

gastvrijheid en gemoedelijkheid worden gewaardeerd 

door de gasten, zoals ook blijkt uit het gastenboek. De 

zakelijke markt weet, mede door de centrale ligging, het 

hotel ook te vinden. Gasten komen uit de hele wereld, 

onder meer uit Duitsland, België maar ook uit Azië.

 

Verknocht en trots  

Bergevoet was hiervoor onder meer horeca-adviseur en 

zette bedrijven op. Aanvankelijk was het niet de bedoeling 

dat hij na de succesvolle herstart zou blijven, maar dat 

liep anders. “We zijn hier echt verknocht geraakt aan het 

bedrijf, de omgeving en de leuke mix van mensen. We 

horen niet tot een keten maar zijn een echt familiebedrijf 

dat op eigen kracht vaart. We kijken en luisteren goed 

naar de gasten en willen een bedrijf zijn waar Doesburg 

en de Doesburgers trots op zijn.”

Hotel Doesburg

Contre Escarpe 32

6981 BW Doesburg

T: 0313 - 740 000

F 0313 - 740 001

E: info@hotel-doesburg.nl

I: www.hotel-doesburg.nl 

Wild op de kaart

Niet alleen vanuit de regio maar uit het hele land komen liefhebbers in 

het najaar naar de Achterhoek om te smullen van het wild. Brasserie 

Hotel Doesburg is aangesloten bij het platform Wild eten in de 

Achterhoek en kent in deze periode veel liefhebbers die speciaal komen 

voor de wildgerechten op de menukaart.

Van maandag tot en met donderdag biedt de brasserie “Wat de pot 

schaft”, een wisselend menu voor maar 14,50 per persoon. 

De menukaart is te vinden op de website www.hotel-doesburg.nl. 

Dit jaar eet elke honderdste gast die het menu bestelt gratis.
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Voorzitter Jeroen Huis in ’t Veld was lid van de stuurgroep die 

geleid werd door Marco Groen, de externe gespreksleider 

van de KNVB, en vertelt over het proces van Back to Basics. 

‘Aan het begin van het traject hebben we met de stuurgroep 

twaalf doelgroepen binnen de club geformuleerd, uiteenlo-

pend van supporters en sponsoren tot vrijwilligers en jeugd-

leden. Vervolgens is Marco namens de stuurgroep gericht het 

gesprek aangegaan met leden van die doelgroepen. Zo heb-

ben bijna 100 betrokkenen kunnen aangeven welke kernbe-

grippen zij typerend of belangrijk vinden voor HC’03. Daarna 

zijn binnen de onderscheiden groepen een aantal van deze 

In het maartnummer werd aandacht besteed aan het KNVB-traject ‘Back to Basics’ waaraan 

ook HC’03 dit voorjaar heeft deelgenomen. Het traject stimuleert verenigingen tot nadenken 

over wat de eigenlijke basis van hun vereniging is, en is een middel om met mensen binnen de 

club in gesprek te gaan om tot inzichten en actiepunten te komen. Eind mei werden de resul-

taten gepresenteerd. 

HC’03 gaat terug naar de 

basis – het vervolg
Betrokken leden gaan aan de slag met de actiepunten

Tekst: Ceciel Bremer

Foto: Vyasa Wolvetang

kernbegrippen nader uitgewerkt. Niet alleen om zo’n begrip 

concreet te maken, maar ook welke verbeteringen gewenst 

of echt nodig zijn om het begrip verder te versterken. Uit al 

die twaalf gesprekken zijn op deze manier actiepunten naar 

voren gekomen die we als stuurgroep hebben verzameld en 

besproken.’

Actiepunten voor de nabije toekomst 
Voorafgaande de presentatie van eind mei werden alle kern-

begrippen gebundeld in een zogenaamde Word-cloud (zie 

afbeelding). Hoe groter het woord en meer donker van kleur, 
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hoe vaker het genoemd werd. ‘Als stuurgroep hebben we 

vervolgens drie onderwerpen bepaald die het vaakst verder 

genoemd en waar we absoluut mee aan de slag moeten. Dat 

is allereerst het jeugdbeleid. Concreet gaat het er dan bijvoor-

beeld om dat de nadruk binnen de club moet liggen op de 

jeugd en op de doorstroming van jeugd naar senioren. Ten 

tweede werd de inrichting van het clubgebouw genoemd. 

Hoewel er al wel aanpassingen zijn doorgevoerd, heeft ’t 

Hessenhuus niet de uitstraling van een voetbalkantine. En 

tenslotte werd de sociale omgeving genoemd. Daarmee be-

doelen we de maatschappelijke functie van de club, een club 

waar leden graag bij willen horen. Dat moet zeker onder de 

aandacht blijven. Tegelijkertijd kregen we als voetbalbestuur 

de bevestiging dat we wat dit punt betreft al op de goede 

weg zitten. Leden voelen zich verbonden met de club.’

Na de presentatie van deze uitkomsten aan de leden, voor-

afgaand aan het onderling toernooi eind mei, werden de 

actiepunten formeel door het voetbalbestuur goedgekeurd 

en overgenomen. Na de zomer wordt het proces vervolgd en 

de actiepunten verder opgepakt door hiervoor vrijwilligers 

te benaderen. Daarover is Huis in ’t Veld heel duidelijk: ’Het 

bestuur is bewust niet van plan zelf de drie actiepunten op te 

pakken. Juist hierbij willen we de leden betrekken opdat zij 

zich betrokken voelen en zodat we draagvlak creëren.’

Niet alles zelf willen doen
Het traject was intensief maar zeker de moeite waard blikt 

de voorzitter terug. ‘Ik heb gezien dat we betrokken leden 

hebben binnen onze vereniging. Er werd niet zomaar wat 

geroepen maar echt omdat men hart heeft voor de club. Dat 

was mooi om te zien. Ook zijn er tijdens het proces al leden 

naar me toegekomen die hebben aangegeven wel wat te wil-

len betekenen in de uitvoering. Super! Ik heb gemerkt dat als 

je mensen vraagt iets te willen doen, ze daar zeker toe bereid 

zijn, mits je het onderwerp maar goed afbakent en vooraf 

duidelijk maakt dat men alleen voor dat deel wordt gevraagd. 

Dan is het overzichtelijk en behapbaar. Dat werkt veel beter 

dan te vragen of men ‘iets voor de club wil doen’. Dat is zo 

groot en nietszeggend’, is de lering die Huis in ’t Veld voor 

zichzelf trekt uit het traject. 

Overigens zijn naar zijn mening de uitkomsten van het traject 

tot dusver niet heel verrassend en eigenlijk is dat maar goed 

ook. ‘Het is een bevestiging van wat we als bestuur groten-

deels al wisten.’ Maar waarom zijn die punten dan nooit eer-

der opgepakt, is dan de logische vraag? ‘Dat is een beetje de 

kip-ei-situatie. Natuurlijk wilden we wel met het jeugdbeleid 

aan de slag, maar het ontbrak ons gewoon aan menskracht. 

Nu weten we dat we hiervoor onze leden moeten benaderen 

en als bestuur vooral niet alles zelf moeten willen doen.’ 
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Dag en nacht bereikbaar via tel. 0313-474909
Het maakt niet uit of en waar u verzekerd bent.

Rouwcentrum:  Meipoortstraat 74, Doesburg

Inlichtingen en adm.: Tel. 0313-475787 | info@patrimoniumdoesburg.nl

Uw verdriet kunnen wij 
                             niet wegnemen...
wél de zorg van de uitvaart
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www.patrimoniumdoesburg.nl

Henk T
eunisse

n

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

Restauratie / renovatie
Binnen- en buitenwerk

Wandafwerking
Beglazing, enkel en isolerend

Bart Schotman

Schotman Bouw | Beekstraat 16 | 7227 NC  Toldijk
06 55107152 | info@schotmanbouw.nl | www.schotmanbouw.nl

MAN
SCHOT

b o u w

Kraakselaan 5A,  6981 HA Doesburg

Postbus 63,  6980 AB Doesburg

t:  (0313) 48 40 34

f:  (0313) 47 25 43
e: telindert@notarisdoesburg.nl

i:  www.notarisdoesburg.nl



In het dialect
Ons dialect moeten we zo veel mogelijk koesteren. Het is een onderdeel van onze (cultuur)historie, 
in gesproken en geschreven woord. Het geeft eigenheid aan de streek en versterkt in hoge mate de 
saamhorigheid. Deze nieuwe rubriek wordt gevuld met bijdragen van gastschrijvers, die per afl evering 

door de redactie worden benaderd. In dit nummer een bijdrage van Diny Stuart uit Drempt.

Tekst: Diny Stuart  

Foto: Fleur Langeweg

’t Is mien toch wat. Now vraogen ze mien um wat te schrieven 

in ’t plat. Aover iets wat mien erg an ’t hart geet. De meesten 

wetten wel dat ’t dan aover toneel zal gaon.

In de joren vieftig bun’k al begonnen bi-j ’t toneel van de 

Boerenbond met bienao allemaol keerls. In die tied gingen 

de buukskes eerst naor de börgemeister en de pastoor veur 

goedkeuring van de tekst. As d’r bevoorbeeld gatverdamme of 

potverdorie in stond, werd dat geschrapt. Door mo’j now ‘s um 

kommen, ze lacht ow vierkant uut.

Vaak waren ’t stukken in ’t plat. De leuj in de zaal vonnen dat 

alderbastend mooi. Wi-j oefenden altied bi-j Jan Winterink in 

de zaal, altied gezellig bi-j de potkachel. Ook wel bi-j Hanne 

Hoppenreijs in ’t café, alles was door meugelek, fi jne mensen 

waren dat.

Hent van de Cats (Evers) was onze leermeester. Van een 

regisseur hadden wi-j nog nooit geheurd, sterker nog: wi-j 

wisten niet ens wat dat was… 

’t Eerste stuk met Hent heitte ‘Meneer De Soes in ’t Golden 

Verksken’. Harm Bolwiender was de kastelein. Hi-j had een 

groot kussen in de boks um een dikke buuk te hebben, mor 

dén zakken steeds weg. Hi-j probeerde, met in de ene hand 

een blad vol glaeskes, met de andere hand de boks op te 

trekken; met alle gevolgen van dien.

In die tied had haos gin mens tillefoon. Toen dat ding dan ook 

begon te rammelen, hield Harm dat apparaat op de kop. Woor 

hi-j deur praoten mos, hield hi-j aan ’t oor. Piekie Booltink en 

Annie Verwaaijen kwammen niet meer bi-j. Piekie stak heur 

vingers deur de brilleglazen die d’r niet inzatten en Annie viel 

naost de stoel van ’t lachen.

Drank op ’t toneel is ook altied nep, ’t is natuurlek water. ’t 

Publiek wödt beduveld woor ze bi-j zitten. Wi-j hadden Arnold 

Berendsen uut ’t Moezengat met de uutvoering een keer echte 

jenever in ’t glaeske gedaon, de keerl zol d’r bienao in stikken. 

Natuurlek pakken hi-j mien weer terug. Ik mos op ’t toneel 

een liedje zingen, hi-j had mien mooi te pakken want ik kan 

helemaol niet zingen. Hi-j liet mien ’t hele liedje wel uutzingen!

Tegenswoordig mot alles allemaol professioneel, alles mot 

kloppen. Da’s wel jammer. Vrogger hadden wi-j veur ’t lich een 

streuper met een paar olde bouwlampen. Veur ’t geluud was 

d’r alleen onze eigen stem, mor dan wel zo hard meugelek. 

In het decor hadden wi-j deuren die niet los of dich wollen. 

Wi-j werden natuurlek ook wel een betjen geschminkt of een 

pruik opgezet. Wi-j hebben een keer metgemaakt dat bi-j een 

spöller de pruik van de kop viel. Hi-j loste ’t probleem prachtig 

op deur te roepen ‘een vos verlös wel zien horen, maor nooit 

zien streken’. ’t Volk kon d’r um lachen en gaf d’r extra applaus 

veur.

Ik verlies niet mien hoor, maor wel een betjen mien streken. 

Ik haop da’k jullie een betjen een idee heb gegeven hoe ’t 

d’r vrogger in Drempt heerging bi-j ’t toneel spöllen bi-j de 

Boerenbond. Wi-j hebben in ieder geval altied völ plezier 

gehad.

Hoe ’t d’r vrogger heerging 

bi-j ’t toneel in Drempt
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Toen de jeugdcommissie van HC’03 eind vorig jaar besloot 

dat het wel weer eens tijd werd een kampweekend te orga-

niseren voor de voetballende jeugd, waren ouders, leiders en 

niet te vergeten de jeugd zelf direct enthousiast.

Dat bleek ook uit het aantal aanmeldingen. Van de in totaal 

125 jeugdleden meldden zich er maar liefst 110 aan om van 

het weekend van 6 en 7 juni jl. een gezellige tijd te maken.

Om het voor iedereen leuk en betaalbaar te houden werd 

het kamp opgeslagen op het terrein van Sportpark ’t Doorn-

Jeugdkamp HC’03

Tekst: Ceciel Bremer

Foto’s: Wim van Hof
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slag. Met een voetbalclinic door de selectie van HC’03, een 

fotopuzzeltocht door het dorp, een uitgebreide barbecue 

en samen kijken naar de Champions League-finale tussen 

FC Barcelona en Juventus bood het programma op zaterdag 

voor iedereen wat wils. Na een korte nacht vertrokken jeugd 

en begeleiding op zondagmorgen richting Steenderen voor 

een paar uurtjes zwemmen in het Burgemeester Kruijffbad. 

Het aangename weer zorgde er mede voor dat dit eerste 

jeugdkamp zeer geslaagd kan worden genoemd en zeker 

voor herhaling vatbaar is.
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Klasgenoten van toen, 
wat is er van hen 
geworden?

Samenstelling: Erna van Zadelhoff 

Foto’s: Rinus G.M. Rabeling en collectie Erna van Zadelhoff  

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 klas van De Bongerd in Hoog-Keppel, schooljaar 1973-1974.

OBS De Bongerd te Hoog-Keppel, schoolfoto 1973-1974

Achterste rij: Johan Volkers, Hans Dimmedal, Henny Dokter en Detty de Vries.

Staand v.l.n.r.: Peter Jansen, Jan Til, Cocki Bruggeman, Yvo Block, Derk Boschman, Henriëtte Heezen.

Zittend v.l.n.r.: Arno Jansen, Cor Huntelaar, Hans Boonstra, Erna van Zadelhoff, Caya van Scheijndel, Marina Aalbers, Emmy Huls, Irma van der Made.
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YVo BlocK (50)
‘Ik woonde destijds in Laag-Keppel en ging (bijna) altijd met 

de fiets door het bos over de Hessenweg naar school. In die 

tijd ging ik veel om met Derk en ook tussen de middag ging 

ik vaak met hem mee om even een boterham te eten. Ik heb 

geen contact meer met klasgenoten uit die tijd.

De Bongerd was een kleine en gezellige school. Ik heb daar in 

klas 4, 5 en 6 gezeten (nu groep 6, 7 en 8) waar Henny Dokter 

les aan gaf. Ik herinner me ook nog goed het toneelstuk/de 

musical wat we hebben opgevoerd in het zaaltje naast het 

toenmalige gemeentehuis. Ik heb een zeer positieve herinne-

ring aan De Bongerd en vooral aan Henny Dokter.

Na de basisschool heb ik de middelbare school (Ulenhof Col-

lege) in Doetinchem afgemaakt. Daarna heb ik een tijd in Ede 

gewoond waar ik van alles en nog wat heb gedaan. Ik heb 

bijvoorbeeld een tijdje oldtimers gerestaureerd. Toen ik onge-

veer 20 was ben ik verhuisd naar Esslingen in Zuid-Duitsland. 

Daar heb ik een technische opleiding afgemaakt. Toen ik in 

1989 terug was in Nederland, ben ik weer in Ede gaan wonen 

waar ik een jaar bij een BMW-dealer heb gewerkt. Uiteindelijk 

ben ik toch in het bedrijf van mijn vader terechtgekomen waar 

ik ruim 16 jaar heb gewerkt. Op een gegeven moment zocht 

ik toch naar een nieuwe uitdaging en ben ik  ondernemer 

geworden. Ik run nu alweer bijna 10 jaar een vertaalbureau 

met heel veel plezier.

Inmiddels woon ik alweer 19 jaar in Lathum (dus weer vlak bij 

Keppel). Ik ben gehuwd en heb twee kinderen, Tom (15) en 

Yannica (12). Beide kinderen doen aan wedstrijdzeilen, waar-

door wij heel vaak in het binnen- en buitenland onderweg zijn 

naar zeilevenementen.’

HANs BooNsTRA (51)
‘Hier dan even in het kort mijn levensverhaal na mijn lagere

schooltijd tot op heden. Mijn lagere schooltijd vond ik 

prachtig en met de jongens heb ik het nodige kattenkwaad 

uitgehaald. Mooie meiden waren er ook. Marina en Caya daar 

had ik wat mee. Als snotneus van zo’n leeftijd dacht ik: mooi 

spul en wat zal dat allemaal nog (mooier) worden, maar bleu 

en verlegen was ik als ik ze tegenkwam. Mijn opleiding heb ik 

gevolgd op de technische school in Doesburg en Doetinchem. 

In 1982 volgde mijn dienstplicht. Dit beviel mij dusdanig goed, 

dat ik tot 1998 heb bijgetekend. In deze periode heb ik mij op 

sportgebied kunnen ontwikkelen, met name op duursporten. 

Dit is dan ook mijn grootste tijdverdrijf in mijn vrije tijd. Hoe 

ver kan ik mijn lichaam prikkelen? Dit zie ik nog altijd als de 

ultieme uitdaging. Na mijn diensttijd ben ik gaan werken bij 

een technische groothandel in verwarming en sanitair, waar 

ik inmiddels al meer dan 25 jaar een bestuurlijke functie be-

kleed! Na tal van korte en langdurige relaties te hebben gehad 

in mijn geboorteregio en de keuze steeds minder werd, heb ik 

mijn geluk elders beproefd. Dit werd Raalte waar ik twee jaar 

heb gewoond met mijn vrouw. Inmiddels wonen we al weer 

16 jaar in Hengelo Gld. en hebben we twee kinderen, van 9 en 

14 jaar. Naast het sporten steek ik veel tijd in het klussen in en 

rondom ons huis. Door de creatieve inbreng van mijn vrouw 

hoef ik mij nooit te vervelen. Inmiddels hebben wij beiden de 

vijf kruisjes gezien en zijn we gerijpt en wijzer.’

en, 

DERK BoscHMAN (52)
‘1974, net verhuisd van Rheden naar Hoog-Keppel. Ik was 

dus ‘nieuw’ in de klas. Spannend om mijn plekje in de nieuwe 

klas te vinden. Toch voelde ik mij warm ontvangen door mijn 

klasgenoten. Ik kwam naast Yvo te zitten en we trokken veel 

met elkaar op. Ik ondernam ook veel dingen met de andere 

klasgenoten en met jongens uit de klas hoger, die bij mij in de 

straat woonden.

Erg leuk vond ik de vrijdagmiddagen. Dan moesten twee 

leerlingen iets voor de klas organiseren, zoals een spel met 

prijsjes. Op mijn vorige school had ik nogal een achterstand 

opgelopen en ik deed de 5e klas voor de tweede keer. Onder 

leiding van meester Dokter voelde het of ik een nieuwe start 

maakte en daar heb ik veel aan gehad.

Hoog-Keppel was een echt sportdorp met het zwembad, de 

sporthal, H en K en de tennisbanen. Zwemmen en trimmen 

(hardlopen) werden mijn grote passie. De looptrainingen op 

zaterdagmorgen van DWL waren de basis voor de marathons 

die ik nog steeds af en toe loop.

Geboren ver weg van zee, wist ik toch dat ik bij het water 

hoorde. Na de havo in Doetinchem was het duidelijk, ik ging 

naar de zeevaartschool op Terschelling. Daarna bevoer ik alle 

wereldzeeën en bezocht vele landen, om vervolgens met ge-

zin neer te strijken op Terschelling. Na 2½ jaar voor de klas te 

hebben gestaan op de zeevaartschool kriebelde het zo sterk 

dat ik mijn monsterboekje weer heb afgestoft en weer ben 

gaan varen. Inmiddels woon ik in Friesland met een zeilbootje 

dicht bij  huis en mijn twee dochters op de middelbare school.’

cocKi BRuGGEMANN (51)
‘Na veel omzwervingen ben ik sinds 2010 weer terug op 

het Wilhelminaplantsoen in Laag‐Keppel, het stekje waar ik 

geboren ben. Ik woon hier samen met mijn vrouw Mary, onze 

twee zoons Rick en Luuk en mijn moeder. We genieten enorm 

van de ruimte en rust in Laag‐Keppel. Het heeft mij verbaasd 

na al die jaren hoe veel  mensen ik nog kende van vroeger (en 

andersom). Wij zijn inmiddels goed ingeburgerd. Ik begeleid 

komend seizoen alweer voor het 4e jaar met veel plezier het 

voetbalteam van mijn zoon Luuk bij HC’03. Na de middelbare 

school heb ik twee verschillende koksopleidingen afgerond. 

Daarna heb ik een kleine 20 jaar als chef‐kok in diverse restau-

rants en op diverse niveaus in België en Nederland gewerkt. 

Door mijn werk heb ik op veel verschillende plekken gewoond 

(o.a. Lattrop, Antwerpen, Den Haag, Veenendaal, Amersfoort). 

In Amersfoort heb ik Mary leren kennen en toen onze kinde-

ren geboren werden, vond ik het tijd om de horeca te verlaten. 

Sinds 2000 werk ik met veel plezier als hoofd productie bij een 

vleesverwerkend bedrijf in het midden van het land. Doordat 

ik op vrij jonge leeftijd ben vertrokken uit Laag‐Keppel heb 

ik geen contact gehouden met oud-klasgenoten. Ik werd 

wel, waar ik ook woonde, door mijn moeder op de hoogte 

gehouden van alle belangrijke gebeurtenissen in Hummelo 

en Keppel. Ik heb onze periode op De Bongerd als erg gezellig 

ervaren. Met name het schoolreisje naar Terschelling en de 

diverse verjaardagspartijtjes zijn me altijd bijgebleven.’
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‘MEEsTER’ DoKTER (73)
’Ik begin met het eind, het afscheid van de klas. Woensdag-

avond 30 juni, met ouders, koffie, cake, limo, de schoolreisfilm 

uit Loenen en de kinderen. Ik zei toen: ‘Met weemoed neem ik 

afscheid van deze fijne klas waarvan ik jullie kinderen verschei-

dene jaren onder mijn hoede heb gehad.’ De kinderen wenste 

ik daarna veel succes toe en alle geluk van de wereld bij de 

eerste stappen in het vervolgonderwijs: ‘Doe je best.’ Vervol-

gens noemde ik alle namen van de leerlingen op en sloot af 

met: ‘Hopelijk zullen jullie met plezier terugdenken aan onze 

fijne schooltijd in Hoog-Keppel.’ Zelf denk ik met plezier terug 

aan de schoolreis naar Loenen. Peter kwam naast mij fietsen 

en zei: ‘Meester is dit nou een schoolreis, ik trap me te barsten.’ 

Cocki en Arno schreven in hun verslag: ‘We kregen groente-

soep, spinazie, aardappelen en gehaktballen, jus en een appel 

toe. Na het eten hebben we goud geroofd. De groep van Cor 

Huntelaar heeft gewonnen. Toen zijn we naar bed gegaan en 

hebben we lekker geouwehoerd’.

Een meisje schreef: ‘Hij is fors gebouwd en kon prachtige ver-

halen vertellen. De meester vertelde over de verschrikkelijke 

oorlogen. Kan meester niet mee naar de GSGD?’

Ik bewaar nog veel meer mooie herinneringen aan deze klas 

en nu maar afwachten of dat wederzijds is. Ook hier geldt: Doe 

je best!’

KiKi EENsTRooM (51)
‘Ik sta niet op de klassenfoto. Toen de foto is gemaakt was ik 

blijkbaar ziek. Ik heb wel de hele basisschool in Keppel door-

lopen. Ik denk met veel plezier terug aan die tijd. Zowel aan 

de school als mijn hele periode dat ik in Keppel heb gewoond. 

Het was een kleine en gezellige school, meester Dokter met 

zijn gezellige verhalen en juffrouw De Vries, die altijd voor je 

klaarstond. Mijn moeder gaf de laatste jaren handenarbeidles-

sen, ik geloof dat het op de donderdagmiddag was. Ik herin-

ner mij nog dat ik dat altijd het uitgelezen moment vond om 

het de handwerkjuf, mevrouw Eskes, het leven zuur te maken. 

Zij ging dan in beklag bij mijn moeder, maar die ging daar dan 

niet op in omdat de andere leerlingen ook geen moeder had-

den om hen terecht te wijzen.

Wij woonden destijds op de Ulenpaslaan. Heerlijk dat bos en 

de vrijheid, het grote huis waar eigenlijk zo veel kon en mocht. 

Maar ook denk ik met een warm hart terug aan het spelen bij 

Erna van Zadelhoff op de boerderij of in het grote herenhuis in 

Laag-Keppel bij Henriëtte Heezen.

De klas begon vrij klein, maar later toen de nieuwbouw kwam 

in Hoog-Keppel werd de klas groter en kwamen er ook nieuwe 

vriendschappen bij. Zoals met Caya van Scheyndel, Irma van 

der Made en Marja Duvigneau. In klas 6 ben ik verhuisd naar 

Doesburg, maar ik heb de basisschool wel in Keppel afge-

maakt. Ik weet nog hoe boos en verdrietig ik was, het vertrek 

uit Keppel, van de Ulenpas  en naar zo’n stom bovenhuis in 

Doesburg. Ik heb daar echt ontzettend aan moeten wen-

nen. Na de basisschool ben ik naar de Prinses Beatrix Mavo 

gegaan in Doesburg. Erna ging daar ook heen en ook wel 

andere kinderen uit de gemeente Hummelo en Keppel. Na de 

mavo ben ik verschillende opleidingen gaan volgen voor de 

gehandicaptenzorg. Daar werk ik nu nog steeds in. Ik ben nu 

zorgcoördinator voor twee teams bij Stichting de Passerel in 

Epe. Ik ondersteun de teams en werk mee in de zorg zelfstan-

dig begeleid wonen en ambulante zorg voor mensen met een 

verstandelijke beperking en/of psychiatrische aandoening. Ik 

heb nog altijd contacten met mensen uit de tijd Hoog-Keppel, 

maar die zaten niet bij mij in de klas. Maar uit een klas hoger, 

zoals Jeroen Verheul en Hans Oosterink. Maar ook contacten 

met mensen uit de gemeente die ik ken vanuit de tijd van het 

kerkje ‘Just for Fun’ (de jeugdsoos) en voetbalclub H en K.

Ik ben getrouwd met Bob Wissink uit Hummelo. We hebben 

een zoon van 17, Max, en een dochter van 16, Jikke. We wonen 

net buiten het dorpje Wilp. We komen nog wel regelmatig in 

Hummelo omdat mijn schoonmoeder daar woont. Heel af en 

toe kan ik het niet laten om dan even door Hoog-Keppel te 

toeren. Naar de Ulenpas ben ik al lang niet meer geweest. Het 

huis is twee jaar na ons vertrek volledig afgebrand. Het bezoe-

ken van die plek maakt mij verdrietig. Voor altijd weg, terwijl ik 

het zo koesterde.

De klassenfoto heb ik zelf niet in mijn bezit, leuk om iedereen 

weer terug te zien op dit kiekje. Het roept een hoop warme en 

leuke herinneringen bij mij op.’

HENRiëTTE HEEZEN (50)
‘Wij, de jongens uit Laag-Keppel en ik, fietsten altijd naar 

school via de Hessenweg of langs de grote Rijksweg. Op een 

ochtend kwam meester Dokter in de klas vertellen dat ‘een 

moeder’ (de mijne dus) had gebeld met het bericht dat er 

een potloodventer was gesignaleerd in het bos. De kinderen 

uit Laag-Keppel werd dringend verzocht via de grote weg 

naar huis te rijden. Driemaal raden wat wij deden…

De magische weg door het bos. Heerlijk geurend naar hars 

en mos, en soms echt spannend als stomme jongens ruzie 

zochten ergens achter de kabouterbult. Fietsen doe ik nog 

steeds graag en na ruim 25 jaar Utrecht, wonen wij nu in

Arnhem weer dichter bij de natuur. Dichter ook bij mijn dier-

bare vriendin Erna van Zadelhoff uit Velp. Haar ken ik al vanaf 

de kleuterschool, toen nog in Laag-Keppel. Wij tennissen 

elke vrijdag samen. Ooit hadden we een blauwe maandag 

les van Robert Haage op de baan in Hoog-Keppel. Maar ge-

voel voor de bal… nee. Meer voor dans en beeldende kunst. 

Direct na mijn studie kunstgeschiedenis aan de Universiteit 

Utrecht maakte ik een vliegende start in de kunstwereld als 

schrijver voor en (eind)redacteur van het kunsttijdschrift 

Metropolis M. Ook voor museumcatalogi schreef ik regelma-

tig teksten. Toen de kinderen kwamen, drie dochters, werd 

ik freelance-publicist en schreef ik een monografie over een 

textielkunstenaar. Later werd ik beleidsmedewerker kunst in 

de openbare ruimte in Utrecht. Nog steeds is de gemeente 

Utrecht een belangrijke opdrachtgever, maar tegenwoordig 

ben ik de helft van mijn werktijd  als kunsthistoricus verbon-

den aan Cito en als toetsdeskundige verantwoordelijk voor 

enkele examens kunst in het voortgezet onderwijs. Maar 

onderzoek en schrijven blijven lokken. Nu Nora (20), Renée 

(18) en Philippine (16) bijna alle drie op kamers wonen, ga 

ik mogelijk dat onderzoek weer oppakken. Óf mijn man 

Ronald (gitarist en geluidstechnicus) en ik ‘verkopen de tent’ 

en zoeken een andere horizon op, het avontuur tegemoet. 

Terug naar Keppel, hoe dierbaar en mooi de dorpen langs de 

Hessenweg me ook zijn, zal ik niet gaan.’
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coR HuNTElAAR (1964-2008)

(verteld door Anita Huntelaar-Rabelink)

‘Cor is geboren in Laag-Keppel, waar de familie Huntelaar toen 

tijdelijk woonde, omdat het huis aan de Burg. Vrijlandweg 

in Hoog-Keppel in aanbouw was. Mijn schoonfamilie kwam 

destijds vanuit Zeeland over naar de Achterhoek, omdat mijn 

schoonvader, zoals hij dat zelf noemt, een betrekking kreeg als 

gemeentesecretaris bij de voormalige gemeente Hummelo en 

Keppel. In het dorp Hoog-Keppel groeide Cor met veel plezier 

op, tezamen met zijn ouders en met Dirk-Jan, Hans en Marco, 

zijn drie oudere broers. Van de lagere schoolperiode weet ik 

dat hij daar een fijne tijd heeft gehad. Hij heeft het ervaren 

als een fijne, gemoedelijke dorpsschool met toen nog kleine 

klassen. Verder weet ik er eigenlijk niet zo veel van helaas. Ik 

hoop dat ik uit de verhalen van de andere klasgenoten wat 

meer te weten kom over deze periode in zijn leven. Na zijn 

lagere schoolperiode is hij naar de GSGD gegaan en heeft hij 

zijn vwo-diploma behaald. Vervolgens heeft hij zijn opleiding 

aan de heao in Arnhem richting Bedrijfseconomie afgerond. 

Cor kon na zijn afstuderen tijdelijk aan de slag bij de Coberco 

in Arnhem, totdat hij in januari 1987 zijn militaire dienstplicht 

moest vervullen. Na zijn militaire dienst heeft hij kort bij Moret 

& Limperg gewerkt als assistent accountant. De accountancy 

trok hem toch wat minder en hij koos voor het bedrijfsleven. 

Hij heeft gewerkt als controller bij o.a. Misset, thans Elsevier, 

de Willems Groep in Borculo, Instromet in Silvolde totdat De 

Graafschap, waar hij al jaren een bestuursfunctie vervulde 

hem benaderde voor de functie van financieel directeur. Deze 

baan was, zoals hij dat zelf noemde, zijn droombaan. ‘Dit is de 

baan van mijn leven!’, zei hij en het is inderdaad de baan van 

zijn leven geworden, want Cor is anderhalf jaar later plotseling 

overleden tijdens een partijtje voetbal op zondagochtend met 

oud-voetballers. 

We hebben in 1989 een oud jaren 30-huis gekocht aan de 

Kruisbergseweg in Doetinchem. Samen hebben we twee 

kinderen gekregen, onze dochter Jet (1996) en onze zoon 

Koen (1998). We zijn in 2005 verhuisd naar Hummelo, omdat 

we toch graag in een dorp wilden wonen. Zijn ervaring van 

vroeger, het dorpse, het gemoedelijke en kleinschalige wilden 

wij ook graag voor onszelf en onze kinderen. Nu 7½ jaar later, 

wonen wij er nog steeds met ons drietjes.’

Peter Jansen (52)

‘Ik ging altijd lopend naar De Bongerd. Ik woonde toen aan 

de A.G. Noijweg, waar ik nog steeds woon met mijn broer 

Derk, Elaiza, de sint-bernardshond en nog meer huisdieren. 

De schoolreisjes herinner ik me nog het meest: op de fiets 

naar Loenen of met de bus en de boot naar Dellewal op 

Terschelling. Na de lagere school ben ik naar de lts in Does-

burg gegaan, in de metaal. Daarna heb ik twee jaar op de ats 

in Doetinchem gezeten, waar ik autotechniek heb gevolgd. 

Vervolgens heb ik nog twee jaar de leerschool B-Metel bij 

Thomassen in De Steeg gedaan. En verder heb ik nog een 

stage gedaan als bijrijder op de vrachtauto bij de gemeente 

Hummelo en Keppel. Na school ben ik twee jaar automonteur 

geweest. Verder heb ik elf jaar gewerkt als monteur in maga-

zijnen door heel Europa. Nu heb ik al vijftien jaar een eigen 

montagebedrijf met mijn broers Tonnie en Derk. 

Mijn hobby is met oude tractoren prutsen en restaureren.’

irmanDa (irma) van Der maDe (51) 

‘Op mijn 11e zijn wij in Hoog-Keppel komen wonen. Daar 

kwam ik in de 5e klas terecht bij meester Dokter. Ik heb een 

hele leuke en gezellige schooljeugd gehad, waar ik met veel 

plezier op terugkijk. Ik speelde destijds veel met Erna van Za-

delhoff, Kiki Eenstroom en met mijn goede en lieve vriend Cor 

Huntelaar. Helaas is hij niet meer in ons midden. Rest in peace, 

lieve Cor. Meester Dimmedal en juffrouw De Vries zie ik zeker 1 

à 2 keer per jaar via feestjes van gezamenlijke vrienden. Afge-

lopen mei hadden wij (mijn moeder en ik) weer zo’n feestje in 

Hoog-Keppel. Meester Dokter was daar ook van de partij, net 

als meester Dimmedal en juffrouw De Vries. Kon ik weer lekker 

oude jeugdherinneringen ophalen. Herbert Hazelaar heb ik 

ook nog opgezocht, samen met ons moederke. Met hem heb 

ik via Facebook contact. Wat zeker niet ontbreken mag in deze 

terugblik, is het noemen van het gesprek dat ik in mei jl. met 

Hans Huntelaar heb gehad. Dat heeft mij heel goed gedaan. 

Het was een dag met een lach en een traan, die ik voor geen 

goud had willen missen. 

In 1983 zijn mijn familie en ik verhuisd naar Breda waar ik nog 

steeds woon. Zowel in 1985/1986 als in 1988 heb ik in Rio de 

Janeiro (Brazilië) gewoond, het land waar ik ben geboren. De 

eerste keer voor een jaar en de tweede keer voor drie maan-

den. Daar een geweldige tijd gehad, een tijd die ik nooit meer 

zal vergeten. Carnaval was een belevenis op zich.

In mei 1988 ben ik bij de Rabobank gaan werken tot eind juli 

1997. Toen met mijn vriend van destijds besloten om naar 

Brazilië te verhuizen om daar een kleine brasserie te beginnen. 

Zo gezegd, zo gedaan. Maar het kwam tot een breuk in onze 

relatie en hij ging terug naar Nederland. Ik ben nog tien maan-

den bij mijn familie daar gebleven en ben toen ook terugge-

gaan. Ik kon  weer terugkomen bij de Rabobank en daar heb 

ik gewerkt tot 31 maart 2015, tot ik boventallig werd en er een 

eind kwam aan het dienstverband. 

Ik blijf positief. Daar is een deur dichtgegaan en elders gaat er 

weer een deur open. De tijd zal het uitwijzen. 

Ik ben vrijgezel gebleven en heb geen kinderen. Maar ik heb 

een hechte band met de twee zoons en de dochter van mijn 

zus Angelique die in Zuid-Frankrijk woont en met de zoons, 

een tweeling, van mijn broer Peter die in België woont. Ja ja, 

een internationale familie kun je wel zeggen.’

caYa van scHeiJnDel (51) 

‘Het is alweer 38 jaar geleden dat ik op basisschool De Bon-

gerd zat. Ik heb mooie herinneringen aan deze tijd, waarbij 

vooral het vele spelen met vriendinnetjes Erna, Henriëtte, Kiki 

en Irma, op de boerderij, in de bossen en het prieel mij nog 

levendig voor ogen staat. 

Na de basisschool ging ik naar het Ludger College, waar ik 

eerst de havo en daarna, omdat ik geen idee had wat ik wilde 

gaan studeren, ook nog het vwo heb afgerond. Helaas wist 

ik toen nog steeds niet wat ik wilde. Via de universiteit in 

Nijmegen, waar ik een jaar planologie studeerde, daarna een 

tussenjaar waarin ik naast werken vooral veel uitging, ben ik 

uiteindelijk de lerarenopleiding handvaardigheid en textiele 

werkvormen gaan volgen. Ik wist al snel dat ik niet voor de 

klas wilde staan, maar van deze opleiding waar ik al mijn 

creativiteit in kwijt kon, heb ik genoten. Na deze opleiding 

heb ik nog een aantal jaren interieurarchitectuur gevolgd op 
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de kunstacademie in Arnhem en uiteindelijk heeft dit mijn 

toekomst bepaald.

Aangezien er rond 1990, toen ik mijn opleiding afrondde, 

in het oosten van het land geen baan te vinden was in de 

creatieve sector én omdat ik verliefd was geworden op een 

Amsterdammer, ben ik naar deze stad verhuisd. Met die liefde 

is het niets geworden, maar ik heb in Amsterdam wel door een 

interieuropdracht mijn huidige man Michiel Bredius ontmoet. 

Met Michiel en onze prachtige dochters Nikki(16) en Han-

na(14), hondje Pip en 3 katten woon ik nu in Haarlem.  Door de 

interieurarchitectuur heb ik tevens vriend Aleksandar ontmoet 

en met hem werk ik nu al bijna 20 jaar samen en ontwerp 

lichtplannen onder de naam Studio Rublek.’

Jan til (50)
‘Het was vrijdagmiddag voor de kerstvakantie in de derde 

klas van de basisschool in Voor-Drempt toen meester Jansen 

iedereen een prettige vakantie toewenste. En mij veel succes 

in Hoog-Keppel op De Bongerd waar ik in januari naar toe 

zou gaan. Ik wist van niets. Eenmaal op De Bongerd raakte ik 

bevriend met Peter Jansen waar ik in de middagpauze mijn 

brood op at. Na de lagere school ging ik naar de mavo in 

Doesburg waar ik weer klasgenoten uit Drempt tegenkwam 

en zodoende die uit Hoog-Keppel uit het oog verloren ben. 

Vervolgens heb ik de middelbare agrarische school in Zutphen 

en middelbaar kader Rundveehouderij in Oenkerk gedaan.

In 1978 zijn mijn ouders met de boerderij van Drempt naar 

Steenderen verhuisd. Na mijn schooltijd heb ik hier een paar 

jaar meegewerkt. In 1981 heb ik mijn vrouw Willie leren ken-

nen, in 1990 zijn we getrouwd. In 1991 zijn mijn vrouw en ik in 

Oost-Duitsland met een melkveehouderij begonnen. Tot we 

in 2009 besloten hebben hiermee te stoppen en weer terug 

te keren naar Nederland. Sindsdien wonen wij met onze twee 

kinderen Anne (21) en Julian (18) met veel plezier op Rha. 

Momenteel ben ik werkzaam als teamleider op een pluim-

veefokbedrijf.’

ERNA VAN ZADElHoFF (51)
Elke dag fietste ik van ‘Tussen IJssel’ aan de Slondeweg naar de 

lagere school in Hoog-Keppel. Het was fijn bij meester Dokter 

in de klas: spannende geschiedenislessen, het kringgesprek 

en de dia’s van zijn zomervakantie. Kattenkwaad uithalen was 

mijn favoriete bezigheid: tijdens de handwerkles van juffrouw 

Eskes sprong ik bij mooi weer stiekem door het open raam 

naar buiten om na een tijdje rustig via de deur weer naar 

binnen te komen. Of geitenkeuteltjes uitdelen als dropjes en 

spieken tijdens het dictee bij meester Volkers.

Na school lekker spelen bij Kiki Eenstroom in het bos bij de 

Ulenpas waar we spannende avonturen beleefden, zoals de 

boswachter dwarszitten. En bij Henriëtte Heezen roetsjen 

van de trap of dierenartsje spelen in haar vaders praktijk. Ook 

bij mij op de boerderij was er altijd wat te beleven. Hutten 

bouwen op de hooizolder, zwemmen in de plas, jachtopziener 

Bouw boos maken door gevangen bunzings vrij te laten en 

spelen met de wel twintig poezen die uit alle hoeken en gaten 

kwamen als ik ze riep. Het waren gelukkige jaren.

Na de zesde ging ik met Kiki naar de mavo in Doesburg. 

Daarna nog twee jaar havo op de GSGD in Doetinchem. Mijn 

droom was om journalist te worden, maar helaas werd ik twee 

keer uitgeloot voor de School voor de Journalistiek. De se-

cretaresseopleiding van Schoevers was een prima alternatief. 

Makelaarskantoor Maalderink en Lutke Willink was mijn eerste 

echte baan. Toch heb ik deze leuke job opgezegd om op 

Château de Méridon bij Parijs vrijwilligerswerk te gaan doen. 

Terug in Nederland kon ik bij Misset als bureauredacteur toch 

nog mijn journalistieke ambities waarmaken. Via het Cito (af-

deling Communicatie) nu al weer jaren als secretaresse werk-

zaam bij het Dr. Leo Kannerhuis, centrum voor autisme. Oh 

ja, tussendoor ook nog drie lieve kinderen gekregen: Wouter 

(20), Meike (18) en Robbe (15). Ik woon al zo’n 27 jaar samen 

met Frank in een leuk jaren 30-huis in Velp. Henriëtte zie ik 

nog steeds, we wonen weer dichtbij elkaar. Samen fietsen we 

regelmatig naar de tennisbaan en koesteren onze vriendschap 

van nu al bijna 47 jaar!

Erna van Zadelhoff: Helaas is het niet gelukt om met alle oud-

klasgenoten contact te leggen of van hen een reactie te ontvangen.
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Naast de inwoners van Drempt, Hummelo of 

Keppel die hier geboren en getogen zijn, is een 

groot deel ook ‘import’. Zij komen van elders uit 

het land of van buiten Nederland. Een aantal van 

deze nieuwe dorpelingen vertelt hoe zij hier te-

rechtkwamen en hoe het plattelandsleven bevalt. 

Arnhems meisje 

in Achter-Drempt

Nieuwe dorpelingen
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Tekst: Henk ten Zijthoff

Foto: Frank Lambertz

Was het toeval, de liefde of een bewuste keuze? 

Brenda (30) komt tot de conclusie dat alle drie elementen 

meespelen als het gaat om de vraag hoe zij als geboren en 

getogen Arnhemse terechtkwam in Achter-Drempt. Brenda 

wordt geboren in de wijk ‘t Broek ten noorden van de Rijn. Ze 

woont daarna op meerdere plekken in Arnhem-Noord, haalt 

haar diploma sociaal pedagogisch werk aan het ROC Rijn IJs-

sel en ontmoet haar latere echtgenoot Martijn Heij (32).  

Ook Martijn is een rasechte Arnhemmer, maar ze besluiten 

toch om samen de Gelderse hoofdstad te verlaten. De straat 

waar ze als laatste woonden, trok lieden aan waar je liever 

een paar straatjes voor omloopt en met inmiddels twee 

kleintjes (Sacha van 6 jaar en Dion van 4 jaar) is dat niet langer 

echt prettig vertoeven. Het wordt een huis in Didam en daar 

woont het gezin een tijdje tot volle tevredenheid. 

Tot het magische moment waarop de telefoon in Didam rin-

kelt met een boodschap. Het blijkt om an offer you can’t refuse 

te gaan. Of ze zin hebben in het betrekken van een woon-

boerderij in Achter-Drempt. Niet helemaal toeval want Martijn 

kent het pand en de streek goed. Hij doet er vanaf zijn 15e 

jaar tot zijn grote plezier menige klus. Het gezin pakt de ver-

huisdozen weer in en verhuist naar het buitengebied van Ach-

ter-Drempt. Maar na verloop van tijd blijkt dat bewoning van 

zo’n pand in de papieren loopt. Wat te doen? Ze zijn inmiddels 

ingeburgerd in Achter-Drempt en terug naar Arnhem: Martijn 

moet er niet aan denken! En zo belanden ze aan de Kruysak-

ker in Achter-Drempt en wonen daar met veel plezier. Brenda 

werkt een aantal dagen per week als invalkracht in Arnhem-

Noord in de kinderopvang en Martijn is als zzp’er actief in het 

installatiewerk. 

Brenda: ‘Mijn leven in Arnhem was totaal anders dan nu in 

Achter-Drempt. De familiebanden met mijn familie waren 

en zijn nog steeds heel erg hecht. Mijn hele jeugd en ook 

later toen Martijn en ik samenwoonden in Noord, woonden 

we vlak om de hoek bij mijn ouders en andere familie. Dat 

verwacht je misschien eerder op het platteland, maar ook in 

de stad komen deze nauwe banden voor. Op de boerderij in 

Achter-Drempt zat ik aanvankelijk overdag in een soort nie-

mandsland. Geen frequente aanloop meer zoals ik in Arnhem 

gewend was. Ik miste mijn familie heel erg.’ 

Maar dat trekt gelukkig vrij snel bij. Martijn kent veel mensen 

in Drempt en de kinderen gaan naar school. Die schoolgang 

levert Brenda volop leuke contacten op. Voor haarzelf maar 

ook voor de kinderen. ‘Wat hier in Achter-Drempt bijvoor-

beeld wordt gedaan voor kleine kinderen is fantastisch. Dat 

kom je in Arnhem niet tegen, omdat zoiets daar in bredere 

verbanden is georganiseerd. Hier in Drempt is het een stuk 

overzichtelijker georganiseerd voor ouders en kind.’ Het leven 

op het platteland vindt Brenda relaxter dan in Arnhem. ‘Even 

afgezien van de familiebanden, zijn contacten in de stad vaak 

afstandelijker en koeler dan hier.’ Ik noteer stiekem 1-0 voor 

Achter-Drempt. Brenda: ‘Zoals hier feesten worden gevierd 

met elkaar waarbij vrijwel het hele dorp meedoet: dat is echt 

uniek. Dat heb ik in Arnhem nooit zo beleefd.’ Ik noteer 2-0 

voor Achter-Drempt!  

En wat betreft het voorzieningenniveau? 

Dat is een puntje in het voordeel van de stad, omdat in 

Achter-Drempt de voorzieningen beperkt zijn. Maar dat is te 

overzien. Brenda gaat voor de boodschappen meestal naar 

Doesburg en voor de grotere boodschappen naar Doetin-

chem of Arnhem. Als Brenda en Martijn uitgaan dan heeft 

het stedelijke gebied in Arnhem of Nijmegen de voorkeur. 

Het genieten van de natuur is gericht op de omgeving van 

Arnhem: de Veluwezoom met de Posbank is favoriet. Ik vraag 

Brenda of zij bijvoorbeeld het bosgebied in de Kruisberg 

achter Hummelo kent. Zij zegt: ‘Eerlijk gezegd helemaal niet! 

Ik realiseer me dat we een oriëntatie hebben op de gebieden 

waar we onze jeugd doorbrachten en het is er zo mooi dat 

we misschien minder geneigd zijn om andere mooie plekken 

dichterbij te gaan verkennen. Maar we zijn jong hoor. Dus 

dat komt nog wel een keertje!’ Daarmee is de cirkel rond: de 

culinaire Arnhemse Meisjes staan symbool voor de  gezamen-

lijke reis met je partner door het leven. En bij die reis past de 

Kruysakker in Achter-Drempt als een prima plek voor Brenda, 

Martijn en hun kinderen!

De culinaire Arnhemse Meisjes behoren tot het zogeheten zoolgebak. Deze klassieker werd 

in 1829 uitgevonden door een bakker in Arnhem en verwijst naar een oude gewoonte om 

een bruidspaar een paar schoenen of tenminste een schoenzool te geven als symbool voor 

de gezamenlijke levensreis. De symboliek toetsen we op realiteit met een echte Arnhemse: 

Brenda Heij-Smulders in Achter-Drempt!

Brenda, Martijn, Dion en Sacha op de boerderij van de familie Franken in 

Achter-Drempt.
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In het verleden is er regelmatig geschreven over de kermis 

in onze dorpen. Bekende volkskundigen als K. ter Laan, J.A. 

Jolles en D.J. van der Ven hebben uitgebreid aandacht besteed 

aan de bijzondere radities. Van der Ven publiceerde in 1925 

zelfs het boek ‘Kermisviering in Laag-Keppel en Hummelo’ en 

maakte in 1926 de ‘Oogstfilm’, Nederlands volksleven in de 

Oogsttijd. Op www.npogeschiedenis.nl is de film te zien onder 

het tabblad Nieuws. Kijk vervolgens in het archief bij

7 september 2011. De film werd in het hele land vertoond. 

Ook in de Achterhoek hebben toonaangevende schrijvers 

als prof. dr. J.H. Gallée en G.J. Klokman (Driemaandelijksche 

Bladen), H.W. Heuvel (Oud-Achterhoeks boerenleven), J.G. Vos 

(Achter Rijn en IJssel) en H.G.J. Krosenbrink (De Achterhoek in 

grootvaders tijd) het unieke karakter van ‘onze’ kermis in hun 

publicaties besproken.

Bijzonder onderzoek naar de oorsprong van de gebruiken is 

ook gedaan door de Hummelose arts dr. B.J. Westerbeek van 

Eerten (1888-1975). Naast arts was hij een bekwaam amateur-

antropoloog en -archeoloog. Hij zag in deze kermisoptocht 

een ‘Thorprocessie in fossiele staat’. In uitvoerige artikelen in 

het Archief van de Oudheidkundige Vereniging ‘De Graafschap’ 

worden alle onderdelen van deze optocht besproken en wordt 

de betekenis ervan uiteengezet. Ook schreef hij ‘Geestelijke 

Fossielen’ (1949), ‘Kermisviering in Hummelo’ (1950) en 

‘Achterhoekse bielemennekes’ (in Nehalennia).

Westerbeek van Eerten besluit een van zijn artikelen met: ‘De 

commandant en zijn mannen vormen de priesterschaar. Ze 

betreden het land van de vrije geërfde. Onder het dansen van 

de vruchtbaarheidsdemonen (bielemennekes) wordt door 

de Opperpriester de ban geopend: de meitak zal bewogen 

worden over het land en tot zegen van de bezittingen van 

de vrije geërfde en deszelfs familie. De meitak zegent de 

aarde, maar mag deze niet aanraken. De zegenende priester 

vereenzelvigt zich met de heilige tak, door deze om al zijn 

Tradities bij de 

kermisviering in 

Drempt, Hummelo 

en Keppel

lichaamsdelen te bewegen. De plechtige bijldragers, de 

beeltenissen van God Thor zelve, zien bij dit alles toe en 

sluiten tenslotte de vorige oogsttijd af door de symbolische 

meiboom te verwijderen, in principe een sacrale handeling. 

De zegen is teneinde, de priesterschaar trekt af om het 

vogeloffer te brengen, de sacrale maaltijd te houden en zo 

de vruchtbaarheid van het te bezaaien land op heilige en 

doeltreffende wijze te bevestigen.’ 

Of de kermiscultus teruggaat als Westerbeek van Eerten 

schrijft en daarna is geëvolueerd naar de huidige viering valt 

te bezien. In oude schriftelijke bronnen lezen we hier niets 

over.

Internationale antropologen te Laag-Keppel

In september 1927 vindt in Amsterdam het wereldcongres 

van het ‘Institut international d’Anthropologie’ plaats. Een 

hoogtepunt tijdens de bijeenkomst is een bezoek van de 

120 geleerden aan Laag-Keppel. Men is op de hoogte van 

de bijzondere volkskundige elementen van de kermisviering 

in Laag-Keppel. De heren Klokman en Westerbeek van 

Eerten ontvangen het gezelschap en vertellen (in het Frans) 

over de bijzondere details van de Keppelse kermis. De hele 

gemeenschap is in touw als ware het weer het volksfeest 

van de maand daarvoor. Na begroeting door de Keppelsche 

Kapel maakt men kennis met de bielemannen Jan Peters, Bei 

Weenink en Augus Oijen. Ook fiedelman (vioolspeler) Gert 

Sikkink is van de partij en het vaandel slaan wordt uitgebreid 

gedemonstreerd. Een deel van de inwoners heeft zich weer 

gestoken in oude Gelderse dracht en demonstreert diverse 

Achterhoekse dansen waaronder natuurlijk de Driekusman. 

De schutterij te voet en te paard, alsmede de kleine schutterij, 

staan erg in de belangstelling van het gezelschap. 

Aan het slot dankt prof. Peake uit Londen iedereen voor de 

fantastische presentatie en gaan de internationale geleerden 

In deze maand wordt in de kerkdorpen van Hummelo en Keppel weer kermis gevierd. 

Volksfeesten gestoeld op een mogelijk eeuwenlange traditie, uniek in ons land. Na enige 

‘volkskundige meningen’ vertellen we iets over enkele karakteristieke onderdelen van dit 

brokje pure volksoverlevering.
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Drempt, Hummelo, Hoog- en Laag-Keppel opgenomen in De 

Graafschapbode.

We hebben hierboven gezien dat er in Keppel en Hummelo al 

in 1817 van kermis sprake is, hoeveel eerder en in welke vorm 

weten we niet. Betreffende Drempt hebben we echter wel de 

beschikking over een uniek document, uit 1668 (!). Het is een 

acte die is vastgesteld in de Classis (regionale vergadering van 

een protestants kerkgenootschap) te Zutphen in 1668, die op 

21 februari 1669 door pastor Barthold Verstege is voorgelezen 

in de protestantse kerken te ‘Dremt en Aldenkeppel’. De 

letterlijke tekst van deze brief is in het kader opgenomen. 

Het gaat om het volgende: Men heeft vernomen dat op veel 

plaatsen in het Graafschap Zutphen o.a. lidmaten van de kerk 

zich regelmatig bezighouden met het papegaaischieten, 

vogelschieten en ganzentrekken e.d.; zich ook niet onthouden 

van schuttebieren, vastenavonds- en boksebieren en andere 

ongeregeldheden. Er is sprake van godslastering, de vromen 

zijn erg bedroefd en geërgerd. De lidmaten worden serieus uit 

naam van de Heer gewaarschuwd op straffe van verwijdering 

van de tafel des Heeren. Ieder lidmaat zal zich hieraan hebben 

te houden. 

Papegaaischieten is een oudere variant van het vogelschieten 

en ganzentrekken wellicht de voorganger van het ringsteken. 

Het zijn belangrijke onderdelen bij de kermisviering in onze 

regio. Schuttebieren, vastenavonds- en boksebieren zijn drank-

gelagen bij schutterijactiviteiten, de avond voor het begin van 

de vasten en tijdens een vrijgezellenavond voor het huwelijk.

Het vaststellen en voorlezen van de acte krijgt een vervolg als 

Gerrit Ripperda, richter van ‘Stadt en Ampts van Doesborch’ 

een brief stuurt naar het Hof van het Vorstendom Gelre en het 

Graafschap Zutphen. Hij is verontwaardigd over de bemoeienis 

van de Classis en schadelijke gevolgen in de omliggende 

nabuurschap zijn hem niet bekend. Hij spreekt zelfs van ‘ad 

fundandum imperium in imperio’, een staat in de staat. Het is 

zijn taak om de openbare orde te handhaven en eventueel te 

straffen. De reactie en de gevolgen op de acte en de brief zijn 

helaas niet overgeleverd.

In Drempt werd vroeger twee keer per jaar kermis gevierd. Met 

Pinksteren volksfeest in Voor-Drempt (Schutterij Eendracht 

Maakt Macht ) en in Achter-Drempt kermis in juli of augustus 

(Schutterij St. Willibrordus). Uiteindelijk zijn beide kermissen 

samengegaan. In een krantenbericht van 5 augustus 1919 

lezen we over de eerste poging hiertoe. ‘Al is er in Vóór-Drempt 

volksfeest en in Achter-Drempt kermis geweest, daarbij wil men 

het niet laten, ook zal dit jaar en wel voor ’t eerst, in Midden-

Drempt een volksfeest plaats vinden. Dit feest is niet alleen 

georganiseerd om de Vóór-Dremptschen een plezierig dagje te 

schenken, evenmin alleen voor de Achter-Dremptschen, maar 

het strekt ten doel, om gezamenlijk, dus geheel Drempt, een 

paar dagen te laten genieten.’ 

Samenvattend kunnen we stellen dat er ongeveer 350 jaar 

geleden al sprake was van vormen van tradities die nog steeds 

voortleven tijdens onze jaarlijkse kermissen.

(uit o.a. Frankrijk, Duitsland, Engeland, Tsjechoslowakije, 

Verenigde Staten, België, Polen, Rusland, Portugal en 

Nederland) terug naar Amsterdam.

De Keppelse bevolking bespreekt een en ander nog na tot in 

de kleine uurtjes bij Hotel Kets.

Historische informatie

Als we proberen uit te zoeken wanneer er sprake is van 

kermisviering in onze dorpen vinden we daarover weinig tot 

niets in de verschillende archieven. Een eerste vermelding 

over de kermis van Keppel en Hummelo treffen we aan in de 

‘Almanak voor de Provincie Gelderland voor het jaar 1817’. 

Hierin wordt vermeld dat de kermis in Keppel plaatsvindt op 

3 september (en de jaarlijkse paardenmarkt op 22 april!) en 

te Hummelo op 10 september van dat jaar. In de Geldersche 

Volksalmanak van 1835 staat 2 september te Keppel en 9 

september te Hummelo. In Hummelo is dan ook een paarden-, 

beesten-, schapen- en varkensmarkt! In latere jaren komen 

we ook vermeldingen tegen in de (Nieuwe) Zutphensche 

Almanak.

Daarnaast zijn oude (regionale) kranten een belangrijke 

informatiebron. Bijzonder is een bericht in de Noord-Brabander 

van 31 augustus 1867 waarin melding wordt gemaakt dat 

de gemeenteraad de kermis van Laag-Keppel en Hummelo 

heeft afgelast vanwege enige choleragevallen in de dorpen. 

Vanaf 1879 worden regelmatig berichten over de kermis in 

Bei Weenink, volgens volkskundigen de beste bieleman van ons land (1926).
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De verschillende tradities in onze tijd

In de periode 1970-1985 heb ik vele bezoeken gebracht aan 

Johan (J.G.) Vos en met hem gesproken over de vele gebruiken 

en tradities in de Achterhoek. Natuurlijk ook over die in 

Hummelo en Keppel.

Onderstaande informatie over de betekenis van een en ander 

is mede gebaseerd op zijn gedachten en theorieën, waarbij de 

kermistraditie is ontstaan als een oogstfeest. 

Vogelschieten. Bij het vogelschieten (papegaaischieten) gaat 

het waarschijnlijk om het brengen van een dierlijk offer 

als dank voor de veilig binnengehaalde oogst. Vaak werd 

hiervoor vroeger een levende haan gebruikt. De haan gold 

voor onze voorouders o.a. als teken der vruchtbaarheid. In 

christelijke opvattingen is de haan tevens een symbool voor 

waakzaamheid. Zo vinden we de haan op onze palmpaasstok, 

maar bijvoorbeeld ook op hagelkruizen en kerktorens.

Later werd de levende haan vervangen door een zelfgemaakte 

houten papegaai of vogel bij het vogelschieten. Gezien de 

belangrijke oorsprong vormt het wegbrengen van de vogel 

naar het schietterrein en het oprichten van de schietstang nog 

steeds een belangrijke ceremonie tijdens de kermisviering.

Vaandel slaan. Het vaandel slaan is nog steeds een der 

belangrijkste onderdelen van de kermisviering als oogstfeest. 

Van oorsprong werd het vaandel, wellicht ontstaan uit de 

eerder genoemde meitak, geslagen te midden van de bouw- 

en weilanden. Sommigen zien in de verschillende figuren 

tijdens het vendelen een soort gebed. Ook worden de diverse 

elementen wel vergeleken met een windmolen. De oogst is 

veilig binnen en moet worden gemalen. De grotere zwaaien 

vormen mogelijk de wieken en het draaien rond de enkels zou 

symbool staan voor de molenstenen.

Bielemannen. In hun niet voorgeschreven, van generatie op 

generatie overgeleverde, gedragingen, geven zij telkenjare 

het bewijs dat we hier mogelijk te maken hebben met 

uitbeeldingen van vruchtbaarheidsdemonen. Met hun 

kolderieke uitdossing, symbolische miniatuurzaag of -bijl 

hakken zij de, van oorsprong met aspergegroen versierde, 

versperringen om en verdrijven zij de aanwezige geesten, 

zodat de ‘oogststoet’ met de schutters veilig haar weg kan 

vervolgen. De oogst komt zo behouden thuis. Ook bij de 

pachtheer en de notabelen worden de geesten verdreven. 

Als dank voor dit ‘gevaarlijke’ karwei worden zij beloond. Waar 

het aspergegroen vroeger vandaan kwam is niet bekend, 

tegenwoordig zijn de ‘paaltjes’ vaak versierd met dennengroen. 

Ringsteken. Het ringsteken is in Hummelo in de meest traditio-

nele vorm bewaard gebleven, te paard. Er zijn gedachten dat

het ringsteken de ethische variant is van het vroegere ganzen-

trekken. Bij dit gebruik, waarbij het ook weer ging om een 

soort dierlijk oogstoffer, is het de bedoeling om rijdend te 

paard onder een aan de poten opgehangen dode gans door te 

rijden en in één ruk de kop eraf te trekken. Veelal werd de kop 

ingesmeerd met bijvoorbeeld groene zeep. In enkele plaatsen 

in Limburg werd hiervoor ook wel een levende gans gebruikt. 

Het blok met het ringetje zou de vervanger van de gans zijn. 

Doordat paarden in het dagelijks werk op de boerderij zijn ver-

dwenen, zien we nu ook het ringsteken per fiets, dogkar of 

tractor.
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Kleine schutterij. In Hoog-Keppel (van oorsprong was dit 

alleen een Laag-Keppels gebruik) vinden we nog een brokje 

miniatuurfolklore, de kleine schutterij. Een in ons land uniek 

gebeuren. Van oorsprong trok de schooljeugd op de zondag 

vóór de kermis het dorp rond en langs de boerderijen van 

Eldrik, om lekkernijen op te halen. De jongens, meestal 

10-14 jaar, droegen dan een wit pakje. Zij vergezelden twee, 

eveneens in het wit geklede meisjes. Deze zogenaamde 

bloemenmeisjes droegen een korf die was versierd met heide 

en bloemen, die moest dienen voor het opslaan van de gulle 

gaven. Een paar springende bielemannetjes gingen voorop. 

Ook zij moesten de geplaatste versperringen omverhakken 

en de weg vrijmaken. Ook sloeg een jonge vendelzwaaier het 

vaandel. Als de boer vroeger niets wilde geven dan ‘reupten’ 

de piekeniers de bloemhof of de boomgaard. Maar gelukkig 

was dit niet vaak nodig. 

Tot slot. In het verleden werd te Laag-Keppel jaarlijks 

de kermis met veel vertoon begraven. Op de dag na de 

kermis, ’s middags om 12 uur, werd de schietstang van 

het vogelschieten onder het spelen van droevige muziek 

neergehaald. De vrouwen liepen daarbij met grote witte 

zakdoeken en de mannen met bonte exemplaren. Van de 

meeste woningen, en toen nog aanwezige winkels, werden 

de luiken gesloten. De paal werd behangen met lege 

portemonneetjes en in optocht naar het kasteel gebracht. 

Hier werd de paal dan opgeborgen, doch niet voordat de 

vaandelslager aan de dode kermis de laatste eer had bewezen. 

Ik heb niet vernomen dat er tegenwoordig sprake is van een 

schietstang met pinpasjes en creditcards!

Acte des Classis tegen de Vastenavonts Schutten en boxenbieren

en andere diergelijcke insolentien

Alsoo de E. Classis van Zutphen tot haer groote droefheijt 

voorgecoomen is, dat op veele plaetzen deses Graefschaps 

en insonderheijt ten platten lande selfs de Ledematen der 

Gemeijnte haer niet en ontzien bij ‘t papegaij en vogelschieten, 

gansentrecken of diergeleijcke actien haer niet alleen te 

vervoegen, maer oock soo verre kan verlopen, dat zij haer ook 

van de schuttebieren, vastenavonts en boxbieren, en andere 

annexe ongeregeltheden meer, niet en onthouden; waer door de 

godtzalicheijt gestuijt, de ijdelheijt gekoestert, de name Godts 

onde de geene die buijten zijn gelastert, de vroome bedroeft, en 

de gemeente doorgaens seer geargert worden: Soo is ‘t dat mits 

desen uijt name en last des Classis, alle soodanige ledematen 

serieuselijck in den name des Heeren gewaerschouwt worden 

om haer van den bovengenoemde actien geselschappen en 

diergelijcken ongeregeltheden te onthouden; met bijgevoeghde 

bedreijginge, indien ijemant hem daer tegen quame te ontgaen, 

dat deselve eerstelijck van de tafel des Heeren zal worden 

afgehouden, en dat men tegen de hartneckige voorts nae ordre 

zal procederen, daer naer een ijeder lidtmaet zich zal hebben te 

reguleren.

Dese acte hebbe ick (uijt kracht des 25 Artic. Classis gehouden 

binnen Zutphen 1668)

de Gemeijnte van Dremt en Aldenkeppel voorgelesen den 21 

Februar 1669.

Barthold Verstege pastor
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HAARWERKBOETIEK

REINTJES

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

huid- en voetverzorgingsinstituut

email info@wildegeest.nl

www.wildegeest.nl
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‘Makkelijk te combineren met mijn werk’

Naam: Catrien Bruil-Teeuwsen (61), Beemsterweg in Eldrik

Gezinssamenstelling: gehuwd met Gert Bruil (65), samen drie kinderen. 

Wat houdt jouw vrijwilligerswerk in?  

‘Sinds enkele jaren ben ik vrijwilligster bij Stichting Dolfi jnreizen, die gevarieerde reizen organiseert 

voor mensen met een verstandelijke beperking. De ene keer ga ik mee als begeleider, de andere keer 

als coördinator. Samen met dorpsgenoten heb ik het Kerkhuis in Hoog-Keppel grondig opgeknapt 

en opnieuw ingericht, met een prachtig eindresultaat. Daarnaast ben ik lid van de dorpsraad Keppel 

en Eldrik en zet ik me vooral in voor de aanleg van glasvezel in Eldrik.’

Waarom doe je dit alles?

‘Het ligt binnen mijn interessegebieden. De reizen zijn ontzettend leuk om te doen en de deel-

nemers zijn na zo’n week super dankbaar. Dat ik het Kerkhuis heb helpen opknappen en nu in de 

dorpsraad zit, heeft te maken met die grote mond van me. Ik vind altijd overal wel iets van. Als je dan 

gevraagd wordt, is het logisch je steentje bij te dragen.’

Zijn er ook minder prettige kanten?

‘Door de vele verschillende taken en activiteiten, kom ik wel eens in tijdnood. Want ik pas ook twee 

dagen op onze prachtige kleindochter en werk voor mijn eigen bedrijf. Het zijn dus meestal enerve-

rende weken!’

‘Als je dan gevraagd wordt, is het logisch je steentje bij te dragen’

Zeven inwoners over… 

Vrijwilligerswerk 
Of het nu incidenteel of structureel is, velen van ons verrichten vrijwilligerswerk. We vroegen zeven 

inwoners naar wat zij in dat opzicht doen. En daar kwamen verrassend veelzijdige antwoorden uit.

Samenstelling: Ceciel Bremer en Josée Postmaa

Foto’s: Rinus G.M. Rabeling

Naam: Lucie van Hagen (58), Zomerweg in Achter-Drempt

Gezinssamenstelling: getrouwd met Jan, samen drie uitwonende kinderen.

Wat houdt jouw vrijwilligerswerk in?  

‘Sinds ongeveer drie jaar ben ik vrijwilliger bij de Zonnebloem. Eens per maand ga ik op bezoek bij 

iemand die weinig de deur uit komt en hou haar gezelschap. En ik zorg ervoor dat er bij lief en leed 

een kaartje wordt gestuurd naar de deelnemers van de Zonnebloem in onze buurt. Daarnaast breng 

ik elke middag een bezoekje aan een mevrouw om samen met haar de deur uit te gaan, omdat ze 

dat alleen niet meer kan.

Waarom doe je dit alles?  

‘Ik wil me graag nuttig maken en het geeft mij heel veel voldoening dat ik iemand kan blij maken 

met een bezoekje. Bovendien is het makkelijk te combineren met mijn parttime baan.’

Zijn er ook minder prettige kanten? 

‘Bij gebrek aan vrijwilligers word ik regelmatig gevraagd te helpen bij meer activiteiten van de

Zonnebloem, maar die tijd heb ik gewoon niet.’

Naam: Dick Greven (73), Hummeloseweg in Laag-Keppel

Gezinssamenstelling: getrouwd met Willemien (71), samen drie kinderen. 

Wat bied je aan, waar ben je naar op zoek?

‘Sinds ruim 10 jaar zwem ik wekelijks op vrijdagmorgen met een groep van ca. 8 Zandewierde-

bewoners in Zonnewater. Gezien de vaak meervoudige beperkingen kan dat alleen met een-op-

eenbegeleiding. Denk maar aan het aan- en uitkleden en de hulpmiddelen die nodig zijn om het 

water in te komen. Maar liggen ze er eenmaal in, dan hebben we een fantastisch uurtje. Daar kijken 

we allemaal iedere week naar uit. Daarnaast ben ik vrijwilliger voor het grasmaaien en bladblazen op 

het kerkhof in Hoog-Keppel.’

Waarom doe je dit alles? 

‘Om de leuke contacten, de blije gezichten en het vertrouwen dat de Zandewierde-bewoners in me 

stellen. Met veel geduld en doorzetten gaan ze toch allemaal maar het water in. En wat denk je van 

het enthousiaste ‘Dick onder water duwen!’, waarmee een van hen me altijd weer begroet. Ik moet 

daarbij wel uitkijken. Hij kent z’n eigen kracht niet.’ 

Zijn er ook minder prettige kanten? 

‘Voor mij niet.’

‘Naar dat uurtje zwemmen op de vrijdag kijken we allemaal uit’
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‘Ik vind het belangrijk dat kinderen kunnen sporten’
Naam: Daniek Tankink (15), Kerkstraat in Voor-Drempt

Gezinssamenstelling: woont samen met vader Johnny, moeder Anja en broer Jorn (13).

Wat houdt jouw vrijwilligerswerk in? 

‘Ik coach elke zaterdag tijdens wedstrijden de jeugd bij volleybalvereniging Focus. Als maatschap-

pelijke stage ben ik daarmee begonnen, maar ik vond het zo leuk dat ik er daarna mee door ben 

gegaan. Verder help ik soms met de trainingen en andere verenigingsactiviteiten.’

Waarom doe je dit alles?

‘Ik vind het belangrijk dat kinderen kunnen sporten. Toen ik zo oud was, vond ik het ook erg leuk om 

te volleyballen en dat hoop ik op hen te kunnen overbrengen.’ 

Zijn er ook minder prettige kanten? 

‘Nee, de kinderen zijn altijd vrolijk en gaan onderling goed met elkaar om. Ze hebben plezier en dat 

vind ik fi jn om te zien.’

‘Een automobilist wilde per se door het parcours rijden’
Naam: Marty Teunissen (51), Roomstraat in Achter-Drempt

Gezinssamenstelling: getrouwd met Anita, samen dochter Sacha (17) en zoon Jasper (15).

Wat houdt jouw vrijwilligerswerk in? 

‘Ik ben al ongeveer vijftien jaar verkeersregelaar bij de sinterklaasintocht in Laag-Keppel en sinds een 

paar jaar ook bij de Keppelrun. Af en toe word ik ook gevraagd voor andere evenementen. Daarvoor 

volg ik ieder jaar een internetcursus inclusief examen om binnen de gemeente Bronckhorst als ver-

keersregelaar bevoegd te blijven.’

Waarom doe je dit alles? 

‘Ik vind het belangrijk om wat te doen binnen de gemeenschap. Zo draag ik mijn steentje bij.’

Zijn er ook minder prettige kanten te noemen? 

‘Tijdens de Keppelrun heb ik ooit een agressieve automobilist meegemaakt die per se door het 

parcours van de 10 kilometer wilde rijden. Zijn kenteken heb ik genoteerd en aan de politie doorge-

geven. Verder gelukkig nooit iets negatiefs meegemaakt.’

‘Activiteiten waarvan we hopen dat iedereen er plezier aan beleeft’
Naam: Meta Schoenmaker (66), A.G. Noijweg in Hoog-Keppel

Gezinssamenstelling: woont alleen

Wat houdt jouw vrijwilligerswerk in? 

‘Ik ben bestuurslid van KeppelCultuur, van de Volksfeestcommissie Keppel en Eldrik en van het vrou-

wenkoor Voix-la. Verder help ik bij het organiseren en uitvoeren van het Doemenu, een maandelijkse 

activiteit voor de basisschoolkinderen. Sinds ik met pensioen ben, heb ik tijd genoeg. Soms ben ik 

voor een activiteit even heel druk en dan is er weer een rustige periode. De tijd die ik erin steek, wis-

selt dus ook.’

Waarom doe je dit alles? 

‘Ik doe het, omdat ik het heel leuk vind om activiteiten te helpen organiseren en samen met anderen 

dingen te bedenken waarvan we hopen dat iedereen er plezier aan beleeft. Het is fi jn te zien dat 

mensen of kinderen bij zo’n gelegenheid elkaar ook echt ontmoeten. Daar doe je het voor!’

Zijn er ook minder prettige kanten? 

‘Soms is het jammer als de opkomst heel klein is, maar gelukkig komt dat niet vaak voor.’

‘Meedoen met het project Verhalen aan huis. Heel bijzonder.’ 
Naam: Ko van der Ven (69), De Muldershof in Hummelo

Gezinssamenstelling: getrouwd met Bea (69), samen 2 kinderen.

Wat houdt jouw vrijwilligerswerk in? 

‘Ik ben actief bij hobbycentrum ‘Het Kerkje’ in Laag-Keppel. Daar ondersteun ik o.a. een van de leden 

die spastisch is. Met een elektrische fi guurzaag weet ook hij mooie producten van hout te maken. 

Verder vind ik het heel bijzonder om mee te doen met het project ‘Verhalen aan huis’. Mensen in 

verzorgingshuizen krijgen de gelegenheid hun levensverhaal te vertellen. Ik help een bewoner dan 

met het opschrijven daarvan en daarna oefenen we de presentatie van het verhaal. Als lid van thea-

tergroep Spot help ik met het maken en opbouwen van decors. En als grote kindervriend uit Spanje 

breng ik jaarlijks een bezoek aan De Woordhof.’ 

Waarom doe je dit alles? 

‘Om meerdere redenen: als zinvolle tijdsbesteding, uit sociale motieven, uit belangstelling voor men-

sen, als creatieve uitdaging en om actief te blijven.’

Zijn er ook minder prettige kanten? 

‘Soms moet je nee kunnen zeggen.’
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advertorial

Samenwerking

Doesburg Optiek is er ook voor hooroplossingen. Voor een 
persoonlijk advies op maat wordt samengewerkt met An-
nemiek’s Hoorstudio. Op woensdagochtend is Annemiek’s 
Hoorstudio daarvoor in Doesburg Optiek aan de Meipoort-
straat te vinden. Samenwerking is er ook met Oogziekenhuis 
Zonnestraal, een zelfstandig ziekenhuis met onder meer een 
vestiging in Doetinchem, dat zich richt op hoogwaardige 

oogheelkundige zorg.

Klant profi teert met aantrekkelijke 

acties van jubileum 

Doesburg Optiek

De ervaring die Henny Veldkamp verzamelde in de meer 
dan veertig jaar die hij in de optiek actief is betaalt zich 
uit in de vakkennis, service en het kwaliteitsniveau die 
hij de klanten biedt. Dat moet ook wel, vindt de volledig 
gediplomeerd opticien, want daarmee kan hij zich 
onderscheiden. 
“Repareren van brillen kan ik in mijn eigen werkplaats. Het 
is altijd fi jn als je mensen kunt helpen die hier komen met 
een kapotte bril, zeker als dat het enige exemplaar is dat 
ze hebben. Dan is het nog belangrijker dat ze niet hoeven 
wachten tot de bril terug is van een reparatiedienst.”

Van origine is Veldkamp een instrumentmaker, de 
reparatieafdeling past dan ook goed bij hem. De 
combinatie van zijn optiek-kennis met zijn technische 
achtergrond zorgt ervoor dat hij snel kan vaststellen wat 
er aan mankeert, als er iets is met een glas. “De trend 
is wel om bij een probleem meteen maar iets nieuws 
te kopen. Maar als je een goede bril hebt waar je aan 
gehecht bent, dan is het fi jn dat je de zo iemand kunt 
helpen met een reparatie.” 
Klanten die tevreden zijn met de goede service komen 
vanzelf terug voor de volgende bril, is zijn ervaring. Ze 
vinden bij Doesburg Optiek de laatste trends, maar ook 
volop keuze voor een persoonlijke invulling en uitstraling.

Doesburg Optiek is gevestigd in een prachtig historisch 
pand aan de Meipoortstraat, dat dateert uit 1539. 
Veldkamp begon daar vijf jaar geleden en biedt in de 
winkel een compleet aanbod met alles op het gebied van 
contactlenzen, zonnebrillen, glazen en monturen; van het 
het topsegment tot aantrekkelijk geprijsde merken. Hij 
werkt aan een basisvoorraad glazen, waarmee hij de klant 
nog sneller van dienst kan zijn. “Als de juiste glazen op 
voorraad zijn heb de nieuwe bril nog dezelfde dag klaar.”
In het begin van de jaren zeventig was Henny betrokken 
bij de belangrijke introductie van kunststof als alternatief 
voor het glas in brillen. Dat maakte ook multifocale 
glazen mogelijk. Hij begon zijn loopbaan bij Essel in het 
Spijkerkwartier in Arnhem. Het bedrijf groeide, verhuisde 

Doesburg Optiek viert het eerste lustrum met een aantal acties waar de klant volop 

van profi teert.  Voor Doesburg en ruime omgeving is Henny Veldkamp in die vijf jaar 
een vertrouwd adres geworden voor kwalitatief hoogstaande oogzorg.

naar Zevenaar, en werd echt groot toen de minerale 
glazen van Essel samen gingen met de kunststof glazen 
van Silor en als Essilor het grootste in de branche werd.
Meer dan twintig jaar werkte hij bij Essilor, waar hij 
verantwoordelijk was voor de slijperij.  “We maakten 
ook glazen met twee leesgedeeltes, boven en onder. 
Bijvoorbeeld voor elektriciens en piloten, die deels boven 
hun hoofd werken.” 

De voor- en nadelen van diverse typen glazen, 
oplossingen voor uiteenlopende situaties zoals 
beeldschermwerk, passende en comfortabele monturen; 
bij Doesburg Optiek maakt het allemaal deel uit van de 
advisering, gericht op maatwerk.  Ook daarbij is de klant 
verzekerd van de topkwaliteit en de persoonlijke service, 
die ouderwets goed zijn.

Doesburg Optiek
Meipoortstraat 22a
6981 DK Doesburg
T: (0313) 484870
E: info@doesburgoptiek.nl
I: doesburgoptiek.nl | facebook.com/DoesburgOptiek



‘Ik rij alleen met de kap open…’ 

Deze auto is mijn trots!
In een aantal bijdragen maken we kennis met inwoners die uit lief-

hebberij 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.

Harry Thuss uit Voor-Drempt:

Harry Thuss (61) is al vanaf zijn tienerjaren geïnteresseerd in ’iets’ met een motor. Het begint 

natuurlijk, zoals bij veel jongens, met het sleutelen aan bromfietsen. Maar dat verandert al 

snel in de belangstelling voor auto’s en na het behalen van het rijbewijs komt dan ook de 

eerste bolide in zicht.

Tekst: Rinus G.M. Rabeling

Foto’s: Wim van Hof,

Eerst zijn het auto’s van het merk Renault. Samen met zijn 

vrienden Carel, Reggy en Eddy wordt er gesleuteld en 

opgeknapt. Want het zijn in die begintijd natuurlijk allemaal 

opknappertjes. Na enige tijd doet zich de mogelijkheid voor 

om een VW Buggy te kopen. 

In de jaren 60 wordt het in de Verenigde Staten erg populair 

om Volkswagen Kevers van een andere carrosserie te voorzien. 

Zo’n auto wordt Buggy genoemd, naar de VW Bug, zoals de 

Kever in Amerika genoemd wordt. Omdat deze auto’s korter 

en lichter zijn dan de gewone Kever werd het verkleinwoord 

Buggy gebruikt. Voor Harry speelde vooral mee dat de kap 

eraf kan; met open kap rijden is altijd zijn passie gebleven. 

De aankoop van de Buggy in 1978 wordt snel en enthousiast 

gedaan, met mooi weer tijdens de proefrit… Maar een aantal 

problemen met de auto komen later aan het licht. Onder de 

vele opgeplakte stickers bevinden zich evenzovele bescha-

digingen en kapotte plekken in de kunststof carrosserie. Met 

hulp van zijn vrienden worden alle mankementen opgelost en 

de auto weer toonbaar gemaakt. 

Inmiddels heeft Harry tijdens een vakantie op Texel zijn 

huidige vrouw Tonny ontmoet. Behalve dat het tussen hen erg 

goed gaat, heeft ze ook veel belangstelling voor zijn autopas-

sie. Off road en ’open’ rijden wordt met veel plezier gedaan. 

Alleen… het afhalen en opzetten van de kap is toch wel een 

hele toer.

 

Ze besluiten de Buggy te verkopen en op zoek te gaan naar 

een Kever Cabriolet. Diverse auto’s hebben ze bekeken. In 

1987 kunnen ze een recent gerestaureerde Marsrode Kever 

1303 LS cabriolet met wat lichte schade kopen. De eigenaar 

wil de Kever cabrio verkopen om zijn droomauto, een Porsche 

911, te kunnen verwezenlijken.

Kort nadat de cabriolet is gearriveerd loopt de auto nog flinke 

schade op door een vrachtwagen. De chauffeur dacht dat het 

wel paste. De verzekering betaalt gelukkig de schade. Samen 

met de vorige eigenaar en een vakman wordt er plaatwerk 

vervangen, uitgedeukt, strak gemaakt en de hele auto gespo-

ten. In 1988 is het de trouwauto van Harry en Tonny.
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Univé Schade Service

Achmea

Schadeservice

• Wij  repareren voor a l le  verzeker ingsmaatschappi jen

• Vervangend vervoer •  Ruitservice

• Uitdeuken zonder spuiten •  24 uur bereikbaar

Landlustweg 30  
7221 BS Steenderen 
Telefoon 0575-451288 
E-mail gosselink@colorsathome.nl

VOOR UW INTERIEUR
Aan de Landlustweg in Steenderen vindt u een eigentijdse woondecoratieve 

winkel met een uitgebreid assortiment. Bezoek snel onze winkel en laat u 

inspireren en adviseren! 

Nieuwbouw   Verbouw   Onderhoud   Renovatie/Restauratie

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



Het ontstaan van de Volkswagen Kever is natuurlijk bijzon-

der. Het is een combinatie van ideeën, die door Ferdinand 

Porsche – die in 1938 van Adolf Hitler opdracht krijgt voor het 

maken van een auto voor het volk – worden samengevoegd 

met ontwerpen van Béla Barényi en Erwin Komenda. Ook 

de Hongaarse Jood Josef Ganz zou een belangrijke bijdrage 

hebben geleverd. Dankzij Hitler wordt uiteindelijk tot  pro-

ductie overgegaan. De eerste prototypes hebben eerst geen 

achterruit. Na klachten hierover worden er twee kleine ruitjes 

in geplaatst. Het heeft wel wat weg van een bril. De eerste 

modellen worden daarom wel ’brilkevers’ genoemd.

In 1948 verschijnt de eerste Kever cabriolet op de markt. Het is 

een tweezitsuitvoering. Maar al snel is er vraag naar een vier-

zitsmodel en wordt de kapconstructie aangepast. De cabriolet 

is tot 1980 geproduceerd.

De productie van de standaard VW Kever in Duitsland is ge-

stopt in 1981, in Mexico pas in 2003. Van de auto zijn in totaal 

21.529.464 (!) exemplaren gebouwd. 

De uitvoering van Harry is van 1972. Van het modeljaar 1973, 

met de knipperlichten op het spatscherm. Zijn 1303 is aange-

past aan de laatste modellen die van de band zijn gekomen en 

heeft de knipperlichten in de bumper.

Zoals reeds eerder gezegd is voor Harry het motto ’ik rij alleen 

met de kap open’. Dat betekent dat men voor de dagelijkse 

activiteiten een ’dichte’ auto heeft aangeschaft. Wel werd de 

cabrio, met trekhaak en vouwwagen, gebruikt voor een aantal 

bijzondere vakanties naar Joegoslavië. Als de situatie in die 

regio gaat veranderen blijven ze voortaan in Oostenrijk. Na 

de geboorte van de kinderen gaan de vakanties minder ver 

en dan met de ruimere gezinsauto. Om op de hoogte blijven 

van een en ander is Harry lid geworden van de Kever Cabriolet 

Club Nederland. Het onderhoud en de APK worden nog steeds 

verzorgd door de vorige eigenaar van de auto. 

In de loop der jaren zijn het interieur en de kap vervangen en 

is de motor gereviseerd. Wat (nog steeds) blijft is het poet-

sen, de liefde voor deze auto en vooral het rijden met de kap 

open…

vW 1303 Käfer cabriolet

bouwjaar: 1972
carrosserie: cabriolet, 2-deurs
inzittenden: 4
brandstof: benzine
motor: 4 cilinder
transmissie: handmatig
cilinderinhoud: 1584 cc 
verbruik: ongeveer 1 op 11
afmetingen: 414 x 159 cm (l x b)
wielbasis: 242 cm
gewicht: 930 kg
max. snelheid: 130 km/u
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It takes a village to raise a child  is een Afrikaans gezegde, dat 

ook in de huidige tijd niet aan betekenis heeft verloren. Zeker 

niet in de dorpse gemeenschappen die Drempt, Hummelo 

en Keppel kenmerken. Voordat onze jeugd na de basisschool 

uitvliegt, willen we onze kinderen een stevige basis meegeven. 

Dat gebeurt in het gezin, in familie- en burenverband en 

op school.  En naast deze contexten zijn er ook andere, 

veelbetekenende verbanden.  Zoals op het gebied van sport 

en spel, ontmoeting en recreatie, cultuur en creativiteit. 

Sportverenigingen zoals HC’03, Focus, De Sperwer en De 

Hessenrijders zijn het meest bekend en hebben veel leden. 

Minder bekend zijn verenigingen die in de vrijetijdssfeer 

activiteiten in groepsverband bieden en voor plezier en 

verbinding zorgen. Jeugdvereniging Drempt is daar een 

voorbeeld van.

Sinds de jaren 80 was er een speeltuinvereniging in Voor-

Drempt en werd speeltuin De Braamberg beheerd door een 

bestuur dat ook activiteiten voor de leden organiseerde. 

Voor een klein bedrag konden gezinnen lid worden. De 

meeste leden waren gezinnen uit Voor-Drempt. Kinderen 

die incidenteel kwamen spelen, betaalden een euro aan de 

beheerder.

In 2009 nam de gemeente de speeltuin over en werd De 

Braamberg een openbare speelplek. De vereniging stond 

voor de keuze om te stoppen of een nieuwe weg in te slaan. 

Besloten werd om onder de naam Jeugdvereniging Drempt 

door te gaan met activiteiten organiseren voor kinderen in de 

basisschoolleeftijd, nadrukkelijk bedoeld voor álle kinderen 

in Drempt. Als eerste stap werden ouders uit Achter-Drempt 

benaderd om het bestuur te versterken. Zo werd ook Ester 

Fopma hiervoor  gestrikt – op de kermis! Het bestuur bestaat 

verder uit: Marichel Bolder en Nienke Velders uit Achter-

Drempt en Karin Beunen, Chantal Bronkhorst, Gio Hartelman, 

Carlin van de Kracht en Simone Snelder uit Voor-Drempt.

Ester Fopma vertelt enthousiast over de ins en outs van 

Jeugdvereniging Drempt: ‘Elk jaar wordt een nieuwe 

activiteitenagenda opgesteld met 10 tot 12 activiteiten. 

We proberen rekening te houden met verschillende 

leeftijdsgroepen. Soms wordt een activiteit gesplitst, soms 

maken we gemengde groepjes zodat oudere kinderen de 

jongere helpen. De activiteiten vinden afwisselend plaats in 

of rondom het Dorpshuis in Voor-Drempt en ‘t Hessenhuus in 

Achter-Drempt. Een aantal activiteiten zijn echte klassiekers 

en keren elk jaar terug. Dit geldt voor de Houseparty die 

we 2 x per jaar organiseren. Dit is de enige activiteit die ook 

toegankelijk is voor niet-leden. In twee leeftijdsgroepen 

swingen de kinderen op de muziek van een echte dj. Ook de 

bingo staat elk jaar op het programma. Heel gezellig en met 

aantrekkelijke te winnen prijzen. Het bestuur houdt het hele 

jaar opruimingen, kortingsacties en dergelijke in de gaten om 

die te kunnen inslaan. 

Jeugdvereniging Drempt

Tekst: Josée Postmaa

Foto’s: Robbert Ensink, Ester Fopma

Wat gebeurt er zoal op het gebied van jeugd-

werk in Drempt, Hummelo en Keppel? In deze 

en de komende uitgaven willen we aandacht 

geven aan minder bekende organisaties die in 

de vrijetijdssfeer activiteiten bieden aan onze 

jeugd. 

Dit keer de schijnwerper op de Jeugdvereniging 

Drempt.

Speeltuinvereniging verzette bewust de 

bakens
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De meest geliefde activiteit is al sinds jaren de smokkeltocht. 

Een spel dat ’s avonds gespeeld wordt, in het donker. De 

kinderen moeten smokkelposten voor hun handelswaar 

ontdekken en zo veel mogelijk verkopen. Maar er loert gevaar, 

douaniers sluipen rond om de smokkelaars te vangen in 

de lichtbundel van hun zaklamp. Eenmaal gevangen, dan 

kun je je geld kwijtraken. Vooral voor de jongsten is het een 

spannend spel. De ouderen zijn volleerd in het verstoppen 

van hun geld om de douaniers bij het fouilleren te slim af 

te zijn; er worden zelfs dubbele broeken gedragen! Ook de 

spelletjesmiddag is sinds een paar jaar een vaste activiteit. 

In groepen leggen de kinderen een parcours af met een 

hindernisbaan, stier rijden, stokken vangen of een skelterrace. 

Andere activiteiten zijn eenmalig zodat er ook ruimte is om 

nieuwe dingen te doen. Zo zijn we gestart met filmavonden 

in het voor- en najaar. Ik moet trouwens niet vergeten onze 

jubileumactiviteit te noemen.

Dit jaar bestonden we 35 jaar en hadden we de interactieve 

workshop ‘Trommelen met rommel’ met als afsluiting een 

optreden met zelfgemaakte muziekinstrumenten van afval en 

rommel.

De meeste ideeën voor activiteiten komen vanuit het bestuur, 

maar we gaan vooral af op de ervaringen van de kinderen zelf 

en de opkomst bij de activiteiten. Ouders van de jeugdleden 

zijn overigens heel welkom op de jaarlijkse ledenvergadering 

in februari wanneer we het jaarprogramma bespreken. 

We hebben nu 147 jeugdleden (zo’n 75 gezinnen). Je wordt 

per gezin lid en betaalt daar € 10,00 voor. Gelukkig zijn er 

sponsoren zoals plaatselijke ondernemers en het Jantje 

Betonfonds. Die worden extra belangrijk nu de subsidie van 

de gemeente afneemt.

Sinds de Gildeschool en de Willibrordus zijn samengegaan, 

merken we dat we meer leden krijgen. Nagenoeg alle 

kinderen van De Klimtoren zijn lid. Daarnaast zijn er nog 

een aantal kinderen uit Drempt lid die in Doesburg of 

Zutphen naar de basisschool gaan. Hoewel er ook andere 

organisaties activiteiten voor de jeugd organiseren, zoals het 

Dorpshuis, worden onze activiteiten altijd goed bezocht. De 

houseparty’s trekken tussen de 50 en 100 kinderen, op de 

laatste spelletjesdag waren het er zo’n 60. Komend najaar 

staat natuurlijk de smokkeltocht op het programma, naast een 

houseparty en filmavond.’

Lid worden van Jeugdvereniging Drempt kan door een mailtje te sturen naar: jeugdvereniging.drempt@gmail.com

Houd verder de Facebookpagina in de gaten, daar worden activiteiten aangekondigd.
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Maak kennis

met onze

Achterhoekse

service

Edisonstraat 60  |  7006 RE Doetinchem

T: 088 - 044 22 22  |  E: info@youprinting.nl
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www.reisburolensink.nl 
Al 20 jaar;vertrouwd-betrouwbaar-service-kennis  

 

zoek & boek online! 
 

Meipoortstraat 53, Doesburg 

Tel: 0313 472828 

Email: info@reisburolensink.nl 

 

 

 

 

 
 

www.vikingoutdoor.nl 
Beleef de gezelligste dag in Doesburg o.a.: 

 

City Games, Sloepvaren, Steppen, 

Abseilen Martini toren en veel meer! 
 

Meipoortstraat 55, Doesburg 

Tel: 0313 472828 

Email:info@vikingoutdoor.nl 
 

 
 

 



In allerlei clubjes, zoals ‘Achterhoek 2020’ worden pogingen 

gedaan de krimpscenario’s van de toekomst in de Achterhoek 

in kaart te brengen en er het hoofd aan te bieden. Ik schuif 

op verzoek af en toe aan bij dit soort clubs. Ze doen goeie 

dingen voor de Achterhoek, de een wat zinvoller dan de 

andere, maar al deze clubs zien in dat er wat moet gebeuren 

om te voorkomen dat de Achterhoek leegloopt, vergrijst, 

urbaniseert en krimpt, net als het platteland overal ter wereld. 

Over die scenario’s gaan we het hier nu niet hebben, maar 

ik kan u vertellen: die zijn niet positief. Geen enkele regio 

heeft toekomst zonder jeugd, onderwijs, verenigingsleven, 

middenstand, ambitie en enthousiaste inwoners die hun 

regio bruisend willen houden. Een ritje door Oost-Groningen 

met de dichtgetimmerde lege huizen laat u zien wat er kan 

gebeuren als we hier niets aan doen. En wat eenmaal weg is, 

komt maar zo niet meer terug. Er moet dus iets gebeuren en 

iedereen kan iets doen!

De oplossingen van dit soort clubs worden gezocht in het 

zoeken naar kansen, zoals toerisme, aansluiten bij waar we al 

goed in zijn, zoals een goed 

arbeidsethos, aansluiten 

bij wat er al is, zoals  

noaberschap, het scheppen 

van voorzieningen voor 

startende ondernemers 

en goed onderwijs, ook 

voor krimpende scholen. 

Het  ontwikkelen van 

natuur, het stimuleren dat 

bijvoorbeeld boerderijen 

ook winkeltjes en 

campings gaan beginnen, 

etc. Allemaal zinvol, 

maar allemaal van bovenaf. Ik pleit altijd voor de actie van 

onderaf van de inwoners zelf. Iedereen kan iets doen. De 

een is vrijwilliger van een vereniging, de ander enthousiast 

ondernemer in een dorp, de ander draagt iets bij aan cultuur, 

sport of zorg. Subsidie is vaak helemaal niet nodig. 

Er zijn al vele goede initiatieven en veel Achterhoekers 

nemen hun verantwoordelijkheid nu al heel goed. Maar niet 

iedereen. En het kan altijd beter. Wat extra mensen werk 

bieden, laten zien dat er in de Achterhoek meer cultuur is dan 

klompendansen en spinnewielen, evenementen organiseren 

die mensen buiten de Achterhoek trekken en waar lokale 

leveranciers aan kunnen leveren, is een beetje de richting van 

mijn vakgebied. Maar iedereen kan iets extra’s doen, ik ook. 

Ik zou graag twee gebouwen op het landgoed Enghuizen 

redden, te weten het koetshuis bij de vijver en de oude (hout)

schuur aan de Greff elinkallee. Hiervoor heb ik ten eerste met 

mijn vader en Klaas-Jan Huntelaar het idee opgevat om

een Hummelo museum te beginnen. Met inhoudelijk coole 

bezienswaardigheden en info over Hummelo, Klaas-Jan,

Normaal, Jovink, Zwarte Cross, Piet Oudolf, de schilderijen 

van mijn vader en andere kunstenaars, de Hummelse ker-

mis, informatie over het landgoed van vroeger en nu, etc. 

Daarnaast livemuziek. We kennen zoveel muzikanten die hier 

graag regelmatig zouden spelen met hun band of juist met 

een andere gelegenheidsformatie. Zo zouden dan mensen 

buiten de Achterhoek kunnen genieten van allerlei verschil-

lende muziekstijlen: rootsmuziek, jazz, rock ’n roll, Americana,

reggae, akoestisch, theater; alles. Ook sommige mensen uit 

de buurt zullen we hier vast een plezier mee kunnen doen. 

Waar kun je voor weinig 

geld nu een echt goeie 

band zien en dan niet met

5.000 man in een Bijlmer 

bierbak, maar in een 

prachtig, oud, geres-

taureerd gebouw op 

een mooi Achterhoeks 

landgoed. Mijn vader en 

ik willen er in ieder geval 

regelmatig lekker muziek 

komen maken, graag zelfs. 

En vast meer artiesten. 

Lekker een Hummelsch 

biertje erbij, een mooie theetuin, exposities… Geloof me, het 

kan echt iets moois worden! De horeca in de omgeving kan 

hier van mee profi teren, evenals de hotels en campings in de 

buurt. Ik ga me hier belangeloos voor inzetten, want iedereen 

kan toch wat doen! Doet u mee?

Het tweede idee is nog ambitieuzer: een universiteit in de 

Achterhoek. Hier ga ik ook voor, hierover later meer. Genoeg 

te doen dus. Daarom moet ik nu stoppen, want er is werk aan 

de winkel!

D’RAN!

van Gijs
De toekomst van 

de Achterhoek

Gijs Jolink (44) 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.

Foto: Duncan de Fey
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www.gotinkinstallatie.nl

Molenenk 6 - Hengelo
Tel. 0575-46 52 58
info@gotinkinstallatie.nl

Badkamers, wand- en vloertegels,

sauna’s, natuursteen en verwarming.

AANGESLOTEN BIJ

Toe aan iets
nieuws? Gotink maakt

het weer mooi!

Voor al uw landbouw-,  
tuin- en parkmachines 

Wij verkopen tevens ASPEN benzine  

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

Wij zijn uw 

HUSQVARNA-

dealer 



Samenstelling: Josée Postmaa en Ceciel Bremer 

Foto: Rinus G.M. Rabeling  

VARIA

Redactiewisseling bij De Hessencombinatie
Vanaf het eerste begin, in het najaar van 2010, maakte Josée Postmaa 

deel uit van onze reactie. Eerder dit jaar liet ze ons weten daar na dit 

septembernummer mee te willen stoppen. Heel jammer want Josée 

had altijd een lijstje paraat met nieuwe onderwerpen voor komende 

magazines en zorgde ervoor dat we de jeugd daarbij niet uit het oog 

verloren. Met haar kritische blik droeg zij mede bij aan de kwaliteit van 

ons magazine. Gelukkig zijn we haar nog niet helemaal kwijt. Voorlopig 

zal ze de samenstelling van de Activiteitenkalender Drempt, Hummelo en 

Keppel nog blijven verzorgen en de bezorging van De Hessencombinatie 

coördineren. Josée, heel erg bedankt voor je inzet in de afgelopen vijf jaar!  

Een opvolger voor Josée hebben we inmiddels gevonden in de persoon 

van Erna van Zadelhoff. Als oud-inwoner van Eldrik wordt ze via haar 

ouders en via De Hessencombinatie op de hoogte gehouden van het 

wel en wee van Drempt, Hummelo en Keppel. Ze is enthousiast over het 

magazine en zit vol nieuwe ideeën voor toekomstige uitgaves. Met haar 

achtergrond als redacteur zijn we erg blij dat we haar aan de redactie 

kunnen toevoegen. Erna, van harte welkom!

Het organiseren van een buurtfeest is in onze gemeenschap 

heel gebruikelijk en kent soms een lange traditie. Het is 

ook heel gezellig om in het drukke leven dat iedereen 

tegenwoordig blijkt te hebben tijd voor elkaar te maken 

en met een gezamenlijke activiteit, een barbecue of iets 

dergelijks lekker te ontspannen.   

Op initiatief van Douwe Egberts vierden we in 2006 voor 

het eerst Burendag in Nederland. Inmiddels is deze dag 

uitgegroeid tot een landelijk fenomeen dat in het teken staat 

van het vieren en bevorderen van contact tussen buren. 

Het Oranje Fonds is sinds 2008 medeorganisator. Dit jaar 

vieren we Burendag voor de tiende keer! Dat kan op 25, 26 

of 27 september en het is zelfs zo dat buurten met goede 

ideeën met een bijdrage tot € 450,– door het Oranje Fonds 

ondersteund kunnen worden om die ideeën op Burendag uit 

te voeren.

Het is nu waarschijnlijk te kort dag iets dergelijks dit jaar nog 

te realiseren, maar hou het dan in gedachten voor volgend 

jaar september. Overigens kun je je het hele jaar door inzetten 

voor een betere buurt. Graag zelfs, is de opvatting van het 

Oranje Fonds. Het fonds geeft financiële steun aan sociale 

projecten die bijdragen aan sociale cohesie en participatie. 

Mede dankzij deze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden 

ze een plek in de maatschappij. Onder meer met ‘Groen 

Verbindt’ wil het Oranje Fonds de sociale samenhang en de 

leefbaarheid in wijken en buurten versterken. 

Op www.oranjefonds.nl is meer informatie te vinden over de 

diverse programma’s en de gesteunde initiatieven.

Burendag en Oranje Fonds
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wo 9 •  Volksfeest Hummelo, met o.m. reveille, rondgang door 

het dorp, vaandel slaan, volksspelen op het feestterrein en 

prijsuitreiking bij het Tuinhuis, 7.00-ca.17.00 uur 

 • Rondleiding met wijnproeverij, ’t Heekenbroek, 15.00-17.00 uur 

vr 11 •  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel 

en Hummelo, dorpshuis De Ruimte te Hummelo, 

10.00-12.00 uur

za 12 •  Filmavond voor de leden van Jeugdvereniging Drempt, 

Dorpshuis Voor-Drempt, 18.30-21.30 uur 

 •  Open darttoernooi, zaal FF naar Steef Hummelo, 19.30 uur 

za 12 en zo 13

 •  Open Monumentendagen rond het thema Kunst & Ambacht

wo 16 •  Vrouwengroep Drempt start het seizoen met een bezoek aan 

twee Dremptse bedrijven en een lunch, vertrek vanaf het 

Dorpshuis, 9.45 uur 

do 17 •  Seizoenstart ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar 

Steef, vanaf 9.00 uur

 •  Dameskrans Hummelo, start van het seizoen in dorpshuis 

De Ruimte, 14.00-16.00 uur

za 19 en zo 20 

 •  Sterke Bollendagen met verkoop van stinzenplanten en 

verwilderingsbollen, advies en lezing, De Warande, 

Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

zo 20 •  Open dag met wijn, kunstmarkt en muziek, wijnboerderij

  ‘t Heekenbroek, Achter-Drempt, 11.00-17.00 uur 

 •  Dremptse Kermis, de optocht vertrekt om 13.00 uur vanuit de 

Kerkstraat in Voor-Drempt om te eindigen bij de kerk In 

Achter-Drempt. ‘s Avonds dansen in de feesttent

 •  Open dag Keppelse Golfclub, toegang via de 

Burg. Vrijlandweg 35 te Hoog-Keppel, 13.00-16.30 uur

ma 21 •  Vervolg Dremptse Kermis met vendelzwaaien, 

kinderprgramma, vogelschieten  en  overige spelen op het 

kermisplein, aanvang 9.30 uur

do 24 •  Vrouwen van Nu, avond over de Veranderingen in de Zorg, 

De Gouden Karper, aanvang 19.45 uur

vr 25 •  Glorious Tribute to Rita Reys, met Fay Claassen en trio Peter 

Beets, De Gouden Karper, inloop vanaf 20.00 uur, aanvang 

20.30 uur

zo 27 •  Kerkcafé van de Protestantse gemeente Drempt en 

Oldenkeppel, vanaf 16.00 uur in ’t Kerkhuis, Hoog-Keppel

 •  Flor d’Luna, Portugees muzikaal onthaal georganiseerd 

door KeppelCultuur, met een hapje en drankje, Dorpskerk 

Hoog-Keppel, 15.00 uur

ma 28 •  Bezoek aan de Veltins Brouwerij in Grevenstein (Dl), 

georganiseerd door FF naar Steef 

 •  Start bowlingtoernooi voor buurten, verenigingen, bedrijven, 

etc., Dorpshuis Drempt, tussen 19.00 en 23.00 uur

do 1 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef,

  vanaf 9.00 uur

 •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, dorpshuis Voor-Drempt,

  14.00-15.00 uur

vr 2 •  Het jaarlijkse reisje voor ouderen, georganiseerd door Club 

60+. Dit jaar als bestemming: Rozen en Radijs in Burgerveen 

en Corpus in Oegstgeest

zo 4 •  HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, sportpark ’t 

Doornslag, Achter-Drempt, 20.00 uur

vr 9 •  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt,

  Oldenkeppel en Hummelo, pastoriezaal Voor-Drempt,

  10.00-12.00 uur

vr 9 en za 10

 •  Alles behalve rommelmarkt, in de dorpskerk en in dorpshuis

  De Ruimte te Hummelo

za 10 •  Najaarsplantenruilbeurs, Kerkstraat 3 te Voor-Drempt,

  12.00-15.00 uur  

 •  Houseparty voor de leden van Jeugdvereniging Drempt,

  ‘t Hessenhuus, Achter-Drempt, 18.30-21.15 uur

 •  Open darttoernooi, zaal FF naar Steef Hummelo, 19.30 uur

ma 12 •  Vrouwen van Nu, avond rond de muziek en sketches van 

Dorus m.m.v. Derk te Riet, De Gouden Karper,

  aanvang 19.45 uur

do 15 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, vanaf 

9.00 uur

 •  Bijeenkomst Dameskrans Hummelo, met een presentatie 

van dhr. Hermsen namens de Nederlandse Transplantatie 

Stichting, dorpshuis De Ruimte, 14.00-16.00 uur

vr 23 •  Club 60+, met een dialezing van Henk Nijland over zijn 

fi etstochten naar o.m. Rome en Santiago de Compostella,

  ‘t Hessenhuus, Achter-Drempt, 14.00 uur

za 24 •  Rondleiding met wijnproeverij, ’t Heekenbroek, 

15.00-17.00 uur

 •  Korendag, m.m.v. popkoor Eigenwijs uit Elst (Gld),

  shantykoor De Trossen Los uit Twello en Vrouwenkoor 

  AmaZing uit Drempt e.o., St. Joriskerk, Voor-Drempt,

  19.30 uur

 •  KeppelCultuur organiseert Nacht van de Nacht, lezing voor 

jongeren over de sterrenhemel, Dorpskerk Hoog-Keppel

za 24 en zo 25 

 •  Sterke Bollen Dagen met verkoop van stinzenplanten en 

verwilderingsbollen, advies en lezing, De Warande, 

Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

zo 25 •  Zondagmiddag in Hummelo, gevarieerd concert in de 

dorpskerk van het blaaskwintet ‘De Nootzaak’. 

Aanvang 15.00 uur

 •  Kerkcafé van de Protestantse gemeente Drempt en 

Oldenkeppel, vanaf 16.00 uur in ’t Kerkhuis, Hoog-Keppel

ma 26 •  Bijeenkomst Vrouwengroep Drempt, twee vrijwilligers van 

de MS-vereniging vertellen over de ziekte multiple sclerose, 

pastoriezaal Voor-Drempt, 20.00 uur

do 29 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, 

vanaf 9.00 uur

vr 30 •  Finale bowlingtoernooi voor buurten, verenigingen, 

bedrijven, etc., Dorpshuis Drempt, tussen 19.00 en 23.00 uur

za 31 •  Concert John Wils & Vrienden in de dorpskerk te Hummelo 
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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

E V E N T  C A T E R I N G

HOOGWAARDIGE  •  EVENEMENTENCATERING 
FESTIVALCATERING  •  PARTYCATERING

met advies
& service
voor uw

event

T E L .  0 6  2 0  2 7  9 7  1 7  •  W W W . K E R M E X . N L

Kermex Adv staand 137x94 FC.indd   1 25-11-2014   9:45:48

All-round 

Schoonheidsspecialiste

Kleuren consulente

Nagelstyliste

●

●
●

Hulsevoortseweg 7

6996DG Drempt

T: 0313-479002

M: 06-12694970

E: info@dinekepelgrom.nl

I:  www.dinekepelgrom.nl
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200 smaken op maat
diverse ijskarren
rondleidingen

www.ijsvandesteenoven.nl



Activiteitenkalender Drempt,
Hummelo en Keppel t/m februari 2016

Aanvullingen en wijzigingen kunnen worden doorgegeven via het e-mailadres watisertedoenindhk@gmail.com.

Voor het decembernummer van De Hessencombinatie kan dit tot uiterlijk 2 november 2015

september 2015

wo 9 •  Volksfeest Hummelo, met o.m. reveille, rondgang door 

het dorp, vaandel slaan, volksspelen op het feestterrein en 

prijsuitreiking bij het Tuinhuis, 7.00-ca.17.00 uur 

 • Rondleiding met wijnproeverij, ’t Heekenbroek, 15.00-17.00 uur 

vr 11 •  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel 

en Hummelo, dorpshuis De Ruimte te Hummelo, 

10.00-12.00 uur

za 12 •  Filmavond voor de leden van Jeugdvereniging Drempt, 

Dorpshuis Voor-Drempt, 18.30-21.30 uur 

 •  Open darttoernooi, zaal FF naar Steef Hummelo, 19.30 uur 

za 12 en zo 13

 •  Open Monumentendagen rond het thema Kunst & Ambacht

wo 16 •  Vrouwengroep Drempt start het seizoen met een bezoek aan 

twee Dremptse bedrijven en een lunch, vertrek vanaf het 

Dorpshuis, 9.45 uur 

do 17 •  Seizoenstart ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar 

Steef, vanaf 9.00 uur

 •  Dameskrans Hummelo, start van het seizoen in dorpshuis 

De Ruimte, 14.00-16.00 uur

za 19 en zo 20 

 •  Sterke Bollendagen met verkoop van stinzenplanten en 

verwilderingsbollen, advies en lezing, De Warande, 

Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

zo 20 •  Open dag met wijn, kunstmarkt en muziek, wijnboerderij

  ‘t Heekenbroek, Achter-Drempt, 11.00-17.00 uur 

 •  Dremptse Kermis, de optocht vertrekt om 13.00 uur vanuit de 

Kerkstraat in Voor-Drempt om te eindigen bij de kerk In 

Achter-Drempt. ‘s Avonds dansen in de feesttent

 •  Open dag Keppelse Golfclub, toegang via de 

Burg. Vrijlandweg 35 te Hoog-Keppel, 13.00-16.30 uur

ma 21 •  Vervolg Dremptse Kermis met vendelzwaaien, 

kinderprgramma, vogelschieten  en  overige spelen op het 

kermisplein, aanvang 9.30 uur

do 24 •  Vrouwen van Nu, avond over de Veranderingen in de Zorg, 

De Gouden Karper, aanvang 19.45 uur

vr 25 •  Glorious Tribute to Rita Reys, met Fay Claassen en trio Peter 

Beets, De Gouden Karper, inloop vanaf 20.00 uur, aanvang 

20.30 uur

zo 27 •  Kerkcafé van de Protestantse gemeente Drempt en 

Oldenkeppel, vanaf 16.00 uur in ’t Kerkhuis, Hoog-Keppel

 •  Flor d’Luna, Portugees muzikaal onthaal georganiseerd 

door KeppelCultuur, met een hapje en drankje, Dorpskerk 

Hoog-Keppel, 15.00 uur

ma 28 •  Bezoek aan de Veltins Brouwerij in Grevenstein (Dl), 

georganiseerd door FF naar Steef 

 •  Start bowlingtoernooi voor buurten, verenigingen, bedrijven, 

etc., Dorpshuis Drempt, tussen 19.00 en 23.00 uur

oktober 2015

do 1 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef,

  vanaf 9.00 uur

 •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, dorpshuis Voor-Drempt,

  14.00-15.00 uur

vr 2 •  Het jaarlijkse reisje voor ouderen, georganiseerd door Club 

60+. Dit jaar als bestemming: Rozen en Radijs in Burgerveen 

en Corpus in Oegstgeest

zo 4 •  HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, sportpark ’t 

Doornslag, Achter-Drempt, 20.00 uur

vr 9 •  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt,

  Oldenkeppel en Hummelo, pastoriezaal Voor-Drempt,

  10.00-12.00 uur

vr 9 en za 10

 •  Alles behalve rommelmarkt, in de dorpskerk en in dorpshuis

  De Ruimte te Hummelo

za 10 •  Najaarsplantenruilbeurs, Kerkstraat 3 te Voor-Drempt,

  12.00-15.00 uur  

 •  Houseparty voor de leden van Jeugdvereniging Drempt,

  ‘t Hessenhuus, Achter-Drempt, 18.30-21.15 uur

 •  Open darttoernooi, zaal FF naar Steef Hummelo, 19.30 uur

ma 12 •  Vrouwen van Nu, avond rond de muziek en sketches van 

Dorus m.m.v. Derk te Riet, De Gouden Karper,

  aanvang 19.45 uur

do 15 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, vanaf 

9.00 uur

 •  Bijeenkomst Dameskrans Hummelo, met een presentatie 

van dhr. Hermsen namens de Nederlandse Transplantatie 

Stichting, dorpshuis De Ruimte, 14.00-16.00 uur

vr 23 •  Club 60+, met een dialezing van Henk Nijland over zijn 

fi etstochten naar o.m. Rome en Santiago de Compostella,

  ‘t Hessenhuus, Achter-Drempt, 14.00 uur

za 24 •  Rondleiding met wijnproeverij, ’t Heekenbroek, 

15.00-17.00 uur

 •  Korendag, m.m.v. popkoor Eigenwijs uit Elst (Gld),

  shantykoor De Trossen Los uit Twello en Vrouwenkoor 

  AmaZing uit Drempt e.o., St. Joriskerk, Voor-Drempt,

  19.30 uur

 •  KeppelCultuur organiseert Nacht van de Nacht, lezing voor 

jongeren over de sterrenhemel, Dorpskerk Hoog-Keppel

za 24 en zo 25 

 •  Sterke Bollen Dagen met verkoop van stinzenplanten en 

verwilderingsbollen, advies en lezing, De Warande, 

Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

zo 25 •  Zondagmiddag in Hummelo, gevarieerd concert in de 

dorpskerk van het blaaskwintet ‘De Nootzaak’. 

Aanvang 15.00 uur

 •  Kerkcafé van de Protestantse gemeente Drempt en 

Oldenkeppel, vanaf 16.00 uur in ’t Kerkhuis, Hoog-Keppel

ma 26 •  Bijeenkomst Vrouwengroep Drempt, twee vrijwilligers van 

de MS-vereniging vertellen over de ziekte multiple sclerose, 

pastoriezaal Voor-Drempt, 20.00 uur

do 29 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, 

vanaf 9.00 uur

vr 30 •  Finale bowlingtoernooi voor buurten, verenigingen, 

bedrijven, etc., Dorpshuis Drempt, tussen 19.00 en 23.00 uur

za 31 •  Concert John Wils & Vrienden in de dorpskerk te Hummelo 

Samenstelling:  Josée Postmaa
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Activiteitenkalender vervolg

november 2015

zo 1 •  HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, sportpark ’t Doornslag, 

Achter-Drempt, 20.00 uur

do 5 •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, dorpshuis Voor-Drempt,

  14.00-15.00 uur

vr 6 •  Tiener- en dameskledingbeurs Drempt, Rijksweg 27,

13.00-20.00 uur

vr 6 en za 7

 •  ‘Een rits te ver’, voorstelling toneelgroep Zanglust, Dorpshuis 

Voor-Drempt, aanvang 20.00 uur

za 7 •  Concert Doetinchemse Bachvereniging in de dorpskerk te 

Hummelo

zo 8 •  Try-outconcert Capella ad Fluvium, Dorpskerk Hoog-Keppel 

wo 11 •  Vrouwen van Nu, informatieve avond over Vrouw en Kunst,

  FF naar Steef, aanvang 19.45 uur

do 12 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, 

vanaf 9.00 uur

vr 13 •  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en 

Hummelo, Kerkhuis Hoog-Keppel, 10.00-12.00 uur

za 14 •  Gezellige middag Club 60+ in het Dorpshuis te Voor-Drempt,

  op uitnodiging van carnavalsvereniging De Blauwe Snep,

  aanvang 14.00 uur

 •  Rondleiding met wijnproeverij, ’t Heekenbroek, 15.00-17.00 uur

do 19 •  Bijeenkomst Dameskrans Hummelo, met een lezing door

  mw. ds. Reiling ‘Geloven met al je zintuigen’, dorpshuis 

  De Ruimte, 14.00-16.00 uur

za 21 •  Sinterklaasintocht bij de brug in Laag Keppel, 14.30 uur

 •  Smokkeltocht voor de leden van Jeugdvereniging Drempt, 

vanuit het Dorpshuis Voor-Drempt, 19.30-21.30 uur

 •  Duitse avond, georganiseerd door de Evenementencommissie 

Hummelo i.s.m. FF naar Steef

di 24 •  Concert van het ensemble Yentl Flavour, georganiseerd door 

KeppelCultuur, Dorpskerk Hoog-Keppel (onder voorbehoud)

do 26 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef,

vanaf 9.00 uur

za 28 •  Najaarsconcert muziekvereniging Olden-Keppel, Dorpshuis 

Voor-Drempt, aanvang 19.30 uur

zo 29 •  Kerkcafé van de Protestantse gemeente Drempt en Oldenkeppel, 

vanaf 16.00 uur in ’t Kerkhuis, Hoog-Keppel

december 2015

do 3 •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, dorpshuis Voor-Drempt,

  14.00-15.00 uur

zo 6 •  HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, sportpark ’t Doornslag, 

Achter-Drempt, 20.00 uur

do 10 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, 

vanaf 9.00 uur

 •  Dameskrans Hummelo, kerstmiddag in dorpshuis De Ruimte,

  14.00-16.00 uur 

vr 11 •  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en 

Hummelo, dorpshuis De Ruimte te Hummelo, 10.00-12.00 uur

ma 14 •  Kerstviering Vrouwengroep Drempt in de pastoriezaal, 

aanvang 17.30 uur

do 17 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, 

vanaf 9.00 uur

 •  De jaarlijkse kerstmarkt georganiseerd door KeppelCultuur op 

de Van Panhuysbrink, met meezingconcert o.l.v. Zwaan Stam op 

piano, Dorpskerk Hoog-Keppel 

 •  Kerstviering Vrouwen van Nu, De Gouden Karper, aanvang 19.45 

uur

vr 18 •  Kerstmiddag Club 60+, o.a. met medewerking van de Twentse 

Vocalisten Capricio, Zaal FF naar Steef, 14.00 uur

za 19 •  Tien over rood (biljarten), Café De Gouden Druif, Zomerweg 28, 

Achter-Drempt, vanaf 14.00 uur

zo 20 •  Kerstsamenzang m.m.v. de Dremptse koren en muziekvereniging 

Olden-Keppel, St. Joriskerk Voor-Drempt, aanvang 20.00 uur

ma 23 •  Bijeenkomst Vrouwengroep Drempt, met als gast Belinda Wassink, 

pedicure/manicure, pastoriezaal Voor-Drempt, 20.00 uur

zo 27 •  Kerkcafé van de Protestantse gemeente Drempt en Oldenkeppel, 

vanaf 16.00 uur in ’t Kerkhuis, Hoog-Keppel

do 31 •  Het traditionele carbidschieten bij de Greff elinkallee in 

Hummelo, startschot om 10.00 uur

januari 2016

vr 1 •  Het traditionele nieuwjaarsconcert in de dorpskerk te Hummelo. 

Aanvang 15.30 uur

wo 6 •  Nieuwjaarsbijeenkomst Vrouwen van Nu, locatie en aanvangstijd 

worden later bekendgemaakt

do 7 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, 

vanaf 9.00 uur

vr 8 •  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en 

Hummelo, pastoriezaal Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

zo 10 •  HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, sportpark ’t Doornslag, 

Achter-Drempt, 20.00 uur

do 21 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, 

vanaf 9.00 uur

 •  Jaarvergadering Dameskrans Hummelo, dorpshuis De Ruimte, 

14.00-16.00 uur

 •  Vrouwen van Nu, jaarvergadering en na het offi  ciële gedeelte 

lezing over koffi  e in alle smaken door Drikus Semmelink, De 

Gouden Karper, aanvang 19.45 uur

za 23 •  Club 60+ begint het nieuwe jaar met een optreden van het duo 

Fris van de Draod, Dorpshuis Voor-Drempt, aanvang 14.00 uur

ma 25 •  Jaarvergadering Vrouwengroep Drempt, pastoriezaal Voor-

Drempt, 19.45 uur

zo 31 •  Kerkcafé van de Protestantse gemeente Drempt en Oldenkeppel, 

vanaf 16.00 uur in ’t Kerkhuis, Hoog-Keppel

februari 2016

do 4 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef,

vanaf 9.00 uur

zo 7 •  HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, sportpark ’t Doornslag, 

Achter-Drempt, 20.00 uur

vr 12 •  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en 

Hummelo, Kerkhuis Hoog-Keppel, 10.00-12.00 uur

zo 14 •  Exclusief Valentijnsmiddagconcert Lenny Kuhr, St. Joriskerk Voor-

Drempt, aanvang 15.00 uur, kerk open 14.30 uur

ma 15 •  Vrouwen van Nu, avond rond Lachen is Gezond m.m.v. Alida van 

Leeuwen, lachpsycholoog; De Gouden Karper, aanvang 

19.45 uur

do 18 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, vanaf 9.00 

uur

 •  Dameskrans Hummelo, met dialectverhalen door dhr. Eppink, 

dorpshuis De Ruimte, 14.00-16.00 uur

zo 28 •  Kerkcafé van de Protestantse gemeente Drempt en Oldenkeppel, 

vanaf 16.00 uur in ’t Kerkhuis, Hoog-Keppel
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zo 1 •  HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, sportpark ’t Doornslag, 

Achter-Drempt, 20.00 uur

do 5 •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, dorpshuis Voor-Drempt,

  14.00-15.00 uur

vr 6 •  Tiener- en dameskledingbeurs Drempt, Rijksweg 27,

13.00-20.00 uur

vr 6 en za 7

 •  ‘Een rits te ver’, voorstelling toneelgroep Zanglust, Dorpshuis 

Voor-Drempt, aanvang 20.00 uur

za 7 •  Concert Doetinchemse Bachvereniging in de dorpskerk te 

zo 8 •  Try-outconcert Capella ad Fluvium, Dorpskerk Hoog-Keppel 

wo 11 •  Vrouwen van Nu, informatieve avond over Vrouw en Kunst,

  FF naar Steef, aanvang 19.45 uur

do 12 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, 

vanaf 9.00 uur

vr 13 •  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en 

Hummelo, Kerkhuis Hoog-Keppel, 10.00-12.00 uur

za 14 •  Gezellige middag Club 60+ in het Dorpshuis te Voor-Drempt,

  op uitnodiging van carnavalsvereniging De Blauwe Snep,

  aanvang 14.00 uur

 •  Rondleiding met wijnproeverij, ’t Heekenbroek, 15.00-17.00 uur

do 19 •  Bijeenkomst Dameskrans Hummelo, met een lezing door

  mw. ds. Reiling ‘Geloven met al je zintuigen’, dorpshuis 

  De Ruimte, 14.00-16.00 uur

za 21 •  Sinterklaasintocht bij de brug in Laag Keppel, 14.30 uur

 •  Smokkeltocht voor de leden van Jeugdvereniging Drempt, 

vanuit het Dorpshuis Voor-Drempt, 19.30-21.30 uur

 •  Duitse avond, georganiseerd door de Evenementencommissie 

Hummelo i.s.m. FF naar Steef

di 24 •  Concert van het ensemble Yentl Flavour, georganiseerd door 

KeppelCultuur, Dorpskerk Hoog-Keppel (onder voorbehoud)

do 26 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef,

vanaf 9.00 uur

za 28 •  Najaarsconcert muziekvereniging Olden-Keppel, Dorpshuis 

Voor-Drempt, aanvang 19.30 uur

zo 29 •  Kerkcafé van de Protestantse gemeente Drempt en Oldenkeppel, 

vanaf 16.00 uur in ’t Kerkhuis, Hoog-Keppel

do 3 •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, dorpshuis Voor-Drempt,

  14.00-15.00 uur

zo 6 •  HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, sportpark ’t Doornslag, 

Achter-Drempt, 20.00 uur

do 10 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, 

vanaf 9.00 uur

 •  Dameskrans Hummelo, kerstmiddag in dorpshuis De Ruimte,

  14.00-16.00 uur 

vr 11 •  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en 

Hummelo, dorpshuis De Ruimte te Hummelo, 10.00-12.00 uur

ma 14 •  Kerstviering Vrouwengroep Drempt in de pastoriezaal, 

aanvang 17.30 uur

do 17 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, 

vanaf 9.00 uur

 •  De jaarlijkse kerstmarkt georganiseerd door KeppelCultuur op 

de Van Panhuysbrink, met meezingconcert o.l.v. Zwaan Stam op 

piano, Dorpskerk Hoog-Keppel 

 •  Kerstviering Vrouwen van Nu, De Gouden Karper, aanvang 19.45 

vr 18 •  Kerstmiddag Club 60+, o.a. met medewerking van de Twentse 

Vocalisten Capricio, Zaal FF naar Steef, 14.00 uur

za 19 •  Tien over rood (biljarten), Café De Gouden Druif, Zomerweg 28, 

Achter-Drempt, vanaf 14.00 uur

zo 20 •  Kerstsamenzang m.m.v. de Dremptse koren en muziekvereniging 

Olden-Keppel, St. Joriskerk Voor-Drempt, aanvang 20.00 uur

ma 23 •  Bijeenkomst Vrouwengroep Drempt, met als gast Belinda Wassink, 

pedicure/manicure, pastoriezaal Voor-Drempt, 20.00 uur

zo 27 •  Kerkcafé van de Protestantse gemeente Drempt en Oldenkeppel, 

vanaf 16.00 uur in ’t Kerkhuis, Hoog-Keppel

do 31 •  Het traditionele carbidschieten bij de Greff elinkallee in 

Hummelo, startschot om 10.00 uur

vr 1 •  Het traditionele nieuwjaarsconcert in de dorpskerk te Hummelo. 

Aanvang 15.30 uur

wo 6 •  Nieuwjaarsbijeenkomst Vrouwen van Nu, locatie en aanvangstijd 

do 7 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, 

vanaf 9.00 uur

vr 8 •  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en 

Hummelo, pastoriezaal Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

zo 10 •  HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, sportpark ’t Doornslag, 

Achter-Drempt, 20.00 uur

do 21 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, 

vanaf 9.00 uur

 •  Jaarvergadering Dameskrans Hummelo, dorpshuis De Ruimte, 

14.00-16.00 uur

 •  Vrouwen van Nu, jaarvergadering en na het offi  ciële gedeelte 

lezing over koffi  e in alle smaken door Drikus Semmelink, De 

Gouden Karper, aanvang 19.45 uur

za 23 •  Club 60+ begint het nieuwe jaar met een optreden van het duo 

Fris van de Draod, Dorpshuis Voor-Drempt, aanvang 14.00 uur

ma 25 •  Jaarvergadering Vrouwengroep Drempt, pastoriezaal Voor-

Drempt, 19.45 uur

zo 31 •  Kerkcafé van de Protestantse gemeente Drempt en Oldenkeppel, 

vanaf 16.00 uur in ’t Kerkhuis, Hoog-Keppel

do 4 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef,

vanaf 9.00 uur

zo 7 •  HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, sportpark ’t Doornslag, 

Achter-Drempt, 20.00 uur

vr 12 •  Koffi  emorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en 

Hummelo, Kerkhuis Hoog-Keppel, 10.00-12.00 uur

zo 14 •  Exclusief Valentijnsmiddagconcert Lenny Kuhr, St. Joriskerk Voor-

Drempt, aanvang 15.00 uur, kerk open 14.30 uur

ma 15 •  Vrouwen van Nu, avond rond Lachen is Gezond m.m.v. Alida van 

Leeuwen, lachpsycholoog; De Gouden Karper, aanvang 

19.45 uur

do 18 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, vanaf 9.00 

 •  Dameskrans Hummelo, met dialectverhalen door dhr. Eppink, 

dorpshuis De Ruimte, 14.00-16.00 uur

zo 28 •  Kerkcafé van de Protestantse gemeente Drempt en Oldenkeppel, 

vanaf 16.00 uur in ’t Kerkhuis, Hoog-Keppel

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.



DremptDICHTERIJ
DAN U DENKT!

Apeldoorn
± 30 min

Arnhem
± 20 min

Doetinchem
± 10 min

Zutphen
± 20 min


