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AUTOBEDRIJF PELGROM
Broekstraat 5a, 6999 DE Hummelo  |  Telefoon 0314 - 381651  |  E-mail: info@garagepelgrom.nl

www.garagepelgrom.nl

✔ Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s

✔ Reparaties en onderhoud van alle merken

✔ Schadereparaties

✔ APK II-keurstation

Afdeling schad
eherstel stopt

Na ruim 50 jaar en zo’n 20.000 autoschade’s te hebben hersteld is het mooi geweest, 

Pelgrom Schadeherstel stopt.

Het betekend echter niet dat cliënten van ons garagebedrijf aan hun lot worden 

overgelaten bij schade, via onze garage kunnen wij schadeherstel blijven verzorgen.
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Verbouw

Onderhoud

Renovatie 

Timmerwerken

Roy Bremer   Molenweg 10   6996 DN Drempt   T: 0313-472394   M: 06-13380622   www.bremerbouw.nl   info@bremerbouw.nl
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Zeven inwoners over Kerstmis

Bijzondere vriendengroepen De Nieuwe 
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Column Gijs Jolink

Activiteitenkalender

InhoudVan de 
redactie 
Met deze uitgave van De Hessencombinatie vieren we ons 

vij� arig bestaan en beginnen we met de zesde jaargang. In die 

eenentwintig nummers hebben we de meest uiteenlopende 

onderwerpen behandeld. Met ‘Het dagboek van…’ gaven we 

u een inkijkje in het leven van een markant persoon uit onze 

gemeenschap. U maakte kennis met een aantal agrariërs, 

bijzondere vriendengroepen, trotse autobezitters, oud-

klasgenoten en nieuwe dorpelingen. De eetgewoonten van 

diverse inwoners passeerden de revue en verscheidene lokale 

verenigingen en stichtingen stelden zich aan u voor. Gijs Jolink 

deelt al geruime tijd zijn kijk op het leven met ons en notaris 

Te Lindert maakt ons al eenentwintig nummers wegwijs in de 

notariële wereld. U leerde de historie kennen van gebouwen 

en plekken in ons gebied en tal van markante medebewoners 

vertelden hun verhaal en poseerden voor de camera. De 

verscheidenheid aan verhalen in die vijf jaar is groot maar alle 

verhalen hebben één ding gemeen: ze gaan over inwoners van 

of over bijzondere plekken in Drempt, Hummelo, Keppel en 

Eldrik. Het gebied dat ons bindt.

Zorgen voor verbinding. Dat is precies de reden waarom we 

vijf jaar geleden dit magazine gestart zijn. In het voorwoord 

van het allereerste nummer in december 2010 staat het als 

volgt uitgelegd: 

‘De voormalige gemeente Hummelo en Keppel is ook na de 

gemeentelijke herindeling nog steeds een eenheid. Een eenheid 

die bij wijze van spreken dagelijks wordt beleefd en door velen ook 

wordt gepraktiseerd. Voetbalvereniging HC’03 verbindt een groot 

deel van onze gemeenschap met elkaar. De Hessencombinatie 

is een uitvloeisel van de nieuwe bindende rol die HC’03 in onze 

plattelandsgemeenschap wil spelen. Het magazine gaat over 

veel meer dan alleen voetbal. Een magazine over mensen en 

ontwikkelingen in ons gezamenlijk woongebied.’

HC’03 beoogde vijf jaar geleden met dit magazine mensen 

met elkaar in contact te brengen en te blijven zorgen voor 

verbinding. Maar het initiatief was ook bedoeld om inkomsten 

te genereren om het fi nanciële gat van de terugtrekkende 

overheid te dichten. De Hessencombinatie heeft de 

voetbalclub geld opgeleverd dankzij de vele adverteerders die 

in het magazine een platform vinden om met hun doelgroep 

te communiceren. En zo snijdt het mes aan twee kanten.

Vijf jaar is een mijlpaal om even bij stil te staan, maar we kijken 

ook graag vooruit. De toekomst brengt ons weer nieuwe 

verhalen die we graag ieder kwartaal aan u vertellen. Daarom 

bedanken wij u als inwoner voor alle mooie momenten voor 

nu en in de toekomst.

Fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016 gewenst!
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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

WARENHUIS

Véél winkels onder één dak

Markt7•Doesburg•www.staarinkwarenhuis.nl

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
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De Hessencombinatie

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

Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Hummelo en Eldrik

Redactie:

Ceciel Bremer, Maaike Harkink, Rinus Rabeling, Leo Tholhuijsen, 

Erna van Zadelhoff

E-mail: dehessencombinatie@hc-03.nl

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

Aan dit nummer werkten mee:

Evert Jan Bloemen, Jeroen Huis in ’t Veld, Gijs Jolink, 

Mart de Kruif, Jeroen te Lindert, Anouk Mast, Josée Postmaa, 

Loes Vels, Henk ten Zijthoff

Fotografie:

Wim van Hof, Gerrit Kempers, Fleur Langeweg, Rinus Rabeling

Advertenties/Marketing:

Wim Fontein, Patrick Verheij

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

Vormgeving en druk:

YouPrinting.nl

Colofon

De Hessencombinatie is een uitgave van 

voetbalvereniging HC’03 en verschijnt 4 keer per 

jaar, in een oplage van 2600 exemplaren, in het 

verspreidingsgebied: Voor-Drempt, Achter-Drempt, 

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

Langerak en een gedeelte van Toldijk.

De volgende editie van De Hessencombinatie 

wordt verspreid rond 16 maart 2016

Informatie of klachten over bezorging:

E-mail: dehessencombinatie@hc-03.nl

Telefoon: 0314-38 25 33 (Josée Postmaa)

Abonnement

Woont u buiten het bezorgingsgebied van 

De Hessencombinatie of wenst u het magazine 

op naam per post te ontvangen, dan is een 

abonnement voor 20 euro per jaar mogelijk. 

U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met 

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

naar: dehessencombinatie@hc-03.nl
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SUPERMARKT AALDERINK
1200 m2 winkelplezier! 750 m2 parkeerruimte!

DORPSS

Vind ons op

ZONDAGS GEOPEND

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

De bouwmarkt met vele specialiteiten.

- Persoonlijke bediening en goede service

- Wij denken met u mee en geven graag advies

- Ook uw adres voor propaangasvullingen

- Hout en Plaat op maat

- Vele artikelen per stuk/ per meter verkrijgbaar

- Ongelooflijk veel materialen tegen scherpe prijzen

Emmerikseweg 17

7227 DG Toldijk

T:  (0575) - 45 16 55

F:  (0575) - 45 26 79

E: detolbrug@12move.nl

www.bouwmarktdetolbrug.com

Zonwering * Rolluiken * Garagedeuren * Veranda-overkapping

Somfy besturing & draadloos alarmsysteem * Raamdecoratie 

TORENALLEE 8 • 6999 DD HUMMELO
TEL: 0314-389393 • WWW.ACHTERHOEKZONWERING.NL
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Column Mart de Kruif
Voorzitter HC‘03

Even voorstellen
Een paar maanden geleden ben ik gevraagd om Jeroen Huis in ‘t Veld op te volgen als 

voorzitter van HC’03. Ik heb daar niet lang over nagedacht omdat de vereniging mij na aan 

het hart ligt. Dat heb ik de afgelopen ruim 15 jaar als jeugdleider en speler bijna wekelijks 

mogen ervaren. Dus ik ga aan dit eervolle verzoek gehoor geven en hoop dat onze leden 

mij het vertrouwen geven. Maar eigenlijk wil ik deze column niet over de inhoud laten gaan, 

maar wil ik van de gelegenheid gebruik maken om mij nader bij u voor te stellen. Maar niet 

nadat ik Jeroen heb bedankt voor alles wat hij heeft gedaan en ook nog zal blijven doen 

voor HC’03. Je moet het willen en kunnen, en Jeroen heeft dat met niet afl atende passie en 

inzet gedaan. Ik ben daarom ook echt trots in zijn voetsporen te mogen treden. Dank!

Ik ben in 1958 geboren in Apeldoorn en getogen in Rheden. Omdat mijn ouders voetballen 

op zondag geen succes vonden, werd ik in 1968 lid van D.V.O.V. in Velp. Bij deze zaterdagclub 

heb ik alles gedaan, van jeugdleider tot eerste-elftal-speler. De eerlijkheid gebiedt te zeggen 

dat ik het meer moest hebben van inzet en snelheid dan techniek (hoewel die snelheid nu 

ook wel weg is).

Ondertussen ben ik in 1977 gestart als cadet op de Koninklijke Militaire Academie in Breda 

en dien sindsdien bij de Koninklijke Landmacht. In 1981 ben ik getrouwd met Esther Jansen 

uit Doesburg, de stad waar ons gezin na het leven in Duitsland en de Verenigde Staten altijd 

weer terugkwam. Wij hebben twee dochters en twee zonen, de beide laatste zeker goed 

opgevoed, want geboren Feyenoorders. Wat ook geldt voor mijn twee kleinzonen van 5 

en 7. Ik ben dus opa, ook in het veld. Mijn vrienden van het vijfde zullen dat beamen, maar 

ook dat ik aardig vasthoudend kan zijn. Andere slechte eigenschappen houd ik nog even 

geheim.

Tijdens mijn werk heb ik veel gezien wat geen mens zou moeten zien. Maar mede daarom 

weet ik dat geluk schuilt in kleine dingen. Een voetbalvereniging is daarbij belangrijk. Buiten 

zijn, jezelf sportief prikkelen, in een team spelen, vrijwilligers die hun ziel en zaligheid in de 

vereniging investeren, lief en leed delen, het is mij heel veel waard. Daarom vind ik het ook 

leuk om te helpen de club te laten draaien en fi jn dat met mooie mensen te mogen doen. 

Tot eind maart volgend jaar ben ik nog in actieve dienst, daarna kan ik vol gas geven. De 

eerste maanden zal ik vooral luisteren en de vereniging leren kennen, want alles draait goed, 

En dan sluit ik weer af waar ik begon. Jeroen, dank voor alles wat je hebt gedaan en heel veel 

succes met de volgende stappen in je leven!  

Door mijn werk 

weet ik dat geluk 

schuilt in kleine 

dingen en een 

voetbalvereniging 

is daarbij 

belangrijk.
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KEPPELSEWEG 51 | 7001 CE DOETINCHEM | TELEFOON 0314 - 393918 | E-MAIL: INFO@BLOEMBINDER.NL | WWW.BLOEMBINDER.NL

BLOEMBINDER

BERT

| Bloemwerk

| Workshops

| Rouw- en trouwbloemwerk

| Potterie o.a. Dutz en Michiel Drijver

| Kaarsen van Esther & Erik

| Bestellen via eigen website mogelijk

|	 Euroflorist	lid

Verhey Toldijk B.V.

Zutphen-Emmerikseweg 13b
7227 DE Toldijk

0575 - 452041 
info@verheytoldijk.nl
www.verheytoldijk.nl

• Elektra

• Verwarming en

 Koeling

• Water & Sanitair

• Bronboringen en

 waterbehandeling

Atelier Zepp Gerritsen
RIJKSWEG 25, 6996 AA DREMPT

T: 0313-472601 

M: 06-13572476

E: fransgerritsen@zeppgerritsen.nl

I: www.zeppgerritsen.nl

Zepp Gerritsen verzorgt workshops, cursussen en 

bedrijfsuitjes in beeldhouwen, boetseren, 

bronsgieten en keramiek.

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!

•  Op beide Kerstdagen kunt u komen genieten van een 
heerlijk “Live Cooking” kerstbuffet voor € 54,50 per 
persoon inclusief drankjes. Vanaf 18.00 uur bent u van 
harte welkom.

•  Ook voor gezelschappen van 10 tot 200 personen zijn wij het juiste adres. Of het 
nu gaat om een bedrijfsborrel, receptie of een familiefeest.
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’t Is stil, heel stil, in ’t kleine plaatsje aan de boorden van 

de Oude IJssel, dat Laag-Keppel heet. De trotse burcht aan 

d’overkant van ’t water rijst op in ’t maanlicht dat de torens 

van het voorfront schaars beschijnt en zelfs het rood en zwart 

van het gehate hakenkruis nog even zichtbaar maakt dat wat 

vermoeid en zonder hoop ter neerhangt boven de entree van 

het zo trotse huis, nu in bezit genomen door de barbaren van 

het Germaanse rijk. Die rusten daar op dit moment onrustig 

na een vermoeide dag vol van verveling of de schandelijke 

jacht op hen die het verrekten om een onmenselijk systeem te 

dienen.

’t Is 1944, zo stil in een stikdonk’re nacht waar zelfs het maan-

licht geen verlichting brengt in die verduistering. Ook in het 

kerkje is het stil en donker, zo te zien, maar dat is natuurlijk. 

Slechts op de zondagochtend en in het morgenlicht zoeken 

de mensen daar verpozing, troost en schuilplaats, doch niet 

die nacht.

O, dacht je dat? Welnu, dan heb je het bij het verkeerde eind. 

Daar op de donk’re zoldering van ’t godshuis zijn nu ook 

mensen. Misschien dat zij er slapen, licht en heel onrustig, 

omdat ze angstig zijn. Zij zijn het wild waarop gejaagd wordt 

In de afl everingen van dit jaar hebben we enkele keren stil gestaan bij onderwerpen over de 

Tweede Wereldoorlog en de bevrijding, nu ruim 70 jaar geleden. Ook dit verhaal heeft hier-

mee te maken en werd in 1989 op schrift gesteld door Gajus Veluanus (ds. Gijs Bouman). 

Hij had het ooit opgetekend uit de mond van ds. M.W.J. van Linschooten. Het verhaal speelt 

zich af omstreeks Kerstmis 1944 in het kerkje van Laag-Keppel.

Onder het kerkedak

Tekst: ds. Gijs Bouman †, bewerking Rinus G.M. Rabeling

Foto’s: collectie Rinus G.M. Rabeling

door de moff en, die kinderen van het jodenvolk. Gelukkig dat 

de dominee, bewogen door hun lot, hen schuilplaats bood in 

deze schaapskooi en dat is mooi van hem.

Nu luisteren ze, gespannen zelfs nog in hun hazenslaap, naar 

’t snurken van elkaar en kleine ritsels, buiten, van het gevaar. 

Hoe lang zal toch de nacht nog duren?

Dan is het zondagmorgen. De stilte wordt verbroken door 

’t volk dat optrekt in het goeie goed, naar ’t kerkje aan de 

Hummeloseweg, daar in en doorgang zoekt tot het een plaats 

bemachtigt. ’t Is vol want het is kerstfeest bijgeval. Dan komen 

velen, die t anders niet gewend zijn, al zijn er dat in een 

benarde tijd toch ook weer minder. Doch allen die beneden zo 

een plaatsje zoeken, hebben er heel geen weet van wat in de 

kerkehemel boven hen zich afspeelt en bevindt. Zij mogen het 

niet weten, behalve dan een enkele ingewijde, zoals de koster 

en natuurlijk ook de dominee.

Die laatste overziet vanaf de kansel na het votum en de groet 

en onder ’t zingen van het ‘Stille Nacht’ de schare, niet zonder 

zorg. O, als ze nu maar stil zijn boven, denkt hij. Ja, ja, hij heeft 

het hen op ’t hart gebonden, want ook verraders slapen niet.
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Alfun Events
Postbus 180
6980 AD Doesburg

Tel: 03 13 - 48 44 98  
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Leem | Tadelakt  
Natuurlijke verven  

Isolatie | Wandverwarming

- Bouw en verkoop

van Tigchelkachels

en Finovens -

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

Al 15 jaar ervaring

met natuurlijk (ver)bouwen

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

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

info@renaultkleine.nl | www.autodoesburg.nl

Administratiekantoor

R.J.M.Oosterlaken

 

De Eiken 16

7221 GK STEENDEREN 

Telefoon 0575-451293
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Maar wat is dat? Wie zit daar achteraan, vlak bij de deur? Dat is 

toch niet …? Wis en waarachtig, hij is het wel, een N.S.B.-er uit 

het dorp. Die loopt soms zelfs in ’t zwarte pak van de W.A.!

O, gottegod, zo vliegt het door het hart der dienaar Gods, als 

dat maar goed gaat. Misschien heeft die verrader lont geroken 

en zit hij daar om mogelijk zo iets op te vangen, een klein 

geluid van schuifelende kindervoeten boven hem of zo.

Gespannen tracht de dominee zo goed als ’t kan te preken 

over ’t kind dat eens van boven kwam, maar heeft zijn hoofd 

dáár heel niet bij, doch wel bij ’t geen nóg boven is. Hoe 

langzaam draalt de tijd nu heen van preek naar kerkgezang 

en dankgebed en ’t ‘Eer zij God’ aan ’t eind, tot hij zijn handen 

opheft om te zegenen. Doch dan gebeurt het!

Een donderslag klinkt door de kerk, o snotjandorie! Misschien 

dat één der jodenkinderen boven in die hemel het evenwicht 

verloor, terwijl het drukken moest op ’t potje, wie zal het 

zeggen, doch het lijkt alsof de kerkehemel instort boven de 

ontstelde schare.

‘Mijn God’, zo kermt de dominee heel zachtjes, ‘nu is ’t te laat...’, 

terwijl zijn oog verschrikt ziet naar de N.S.B.-er bij de deur. 

Heel vlug en bevend spreekt hij dan de zegen uit om snel het 

trapje af te gaan en door het deurtje naar de consistoriekamer, 

nog even wenkend naar de koster hem te volgen op die weg.

‘Haal vlug die vent, die N.S.B.er’ sist hij de kerkdienaar toe, 

‘voor het te laat is’. Zo’n vijf minuten later, als allen, inclusief de 

kerkeraad verdwenen zijn, staat de W.A. man vóór de dominee 

in ’t kleine kamertje. De ogen van de reeds wat kalende figuur 

zwerven onrustig door ’t vertrek, verradend een onzekerheid 

en slaafse onderworpenheid voor wien hij vreest, het sterke en 

het machtige dat hij niet aankan en daarom dient. Hoe wordt 

zo één die echt gevaarlijk zijn kan toch ontwapend? Wel, dat is 

duidelijk. Door honds brutaal te zijn. Niet door een smeekge-

bed voor ’t zwakke doch door ’t bevel van één die sterker is zal 

hij slechts zwijgen. Nee, nee ik weet het wel, dat past niet bij 

een dienaar Gods, zo zul je zeggen. Die moeten altijd bewo-

gen zijn met ’t zwakke en onzekere. Jawel, maar nu dit zwakke 

een gevaar is voor het zwakke boven in het kerkedak, nu moet 

het anders gaan. 

Zie hoe de godsman zich vermant!

Hij recht zijn rug terwijl hij koel en scherp de ander aanziet. 

Dan barst hij los: ’Jij kleine dondersteen, jij hoorde het kabaal 

hier boven op de zoldering. Jij weet nu dat daar mensen zijn 

die schuilen voor ’t gevaar van jou. Misschien is in ’t slangen-

hart van je al wel een plan gerijpt om hen er bij te lappen. 

Maar daar komt niks van in, hoor je. Je zult zwijgen als het 

graf. Wee je gebeente als je ’t hart hebt om één kik te geven 

naar je moffenvrienden. Dan zul jij het niet overleven, man. En 

eeuwig zal ik jou verachten met allen in dit dorp’. Gedicteerd 

en afgemeten bijten zijn woorden de nazi-knecht in ’t hart. O, 

moet je die nu daar zien staan.

Het is alsof elk woord een mokerslag is op een weidepaal in 

’t boerenland. Steeds kleiner lijkt hij wel te worden, terwijl hij 

friemelt aan zijn pet en dan tenslotte stottert, verward en van 

de kaart: ’Ja-jawel meneer de com-commandant, o nee, nee, 

d-d-d-ominee, geen woord, geen woord’.

Hij hield zijn woord, ’t moet tot zijn eer gezegd.

De mensen in de kerkehemel behielden ’t leven en ja, ook hij, 

toen de bevrijding was gekomen en ook voor hem een goed 

woord werd gedaan door mensen in het dorp en door… de 

dominee.

Dominee Van Linschooten werd in 1886 te Middelburg geboren
Als predikant van vrijzinnige richting stond hij achtereenvolgens te Wieringerwaard, Rhenoy, Oostzaan 

en Oudshoorn. In 1928 vertrok hij naar Suriname als predikant te Paramaribo. Na zijn terugkeer in 1936 

werd ds. Van Linschooten beroepen naar Berkhout. Kort daarna, 18 november 1938, werd hij bevestigd 

als dominee van Oldenkeppel. Dominee Van Linschooten vertrok uit onze gemeente in 1955 en overleed 

in 1965.

Gajus Veluanus, pseudoniem van ds. Gijs Bouman
Dominee Gijs Bouman (Apeldoorn, 1931 - Laag-Keppel (Doetinchem), 1990) kwam in 1954 naar Laag-

Keppel als boswachter op het Landgoed Keppel. In zijn vrije tijd ging hij theologie studeren. Na eerst hulp-

predikant, werd de studie voor predikant in 1973 afgerond. In dat jaar aanvaardde hij een beroep uit Aerdt 

en Lobith; na drie jaar werd het de combinatie Aerdt en Wehl, later gevolgd door de gemeente Ocken-

broek en Schalkhaar. Om gezondheidsreden is dominee Bouman hier in 1987 gestopt. Hij was regelmatig 

invaller in de Hervormde gemeente Oldenkeppel.

Onder het pseudoniem ‘Gajus Veluanus’ publiceerde hij twee bundels: Ademloos (van bosjesman tot 

kerkeman, 1987) en Hemelsleutel (27 gedichten, 1988).Ds. M.W.J. van Linschooten

Het interieur van het kerkje van Laag-Keppel met centraal de preekstoel
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Onze merken:

Gabor | Rieker | Via Vai 
Piedi Nudi | Wolky

Footnotes | Carmens | Floris 
Van Bommel | Clarks  Aqua 
Van Bommel | Brunotti 
X-sensible | Durea

Onze collecties worden met zorg, 

passie en vakkennis samengesteld 

zodat wij exclusiviteit, 

kwaliteit en een goede

pasvorm garanderen.

U bent van harte welkom bij Avanti Schoenen

Kerkstraat 49 | 6981 CL DOESBURG

tel: 0313-745555

Vanaf 8 december: 

Herencollectie
2e paar € 50,00

(o.a.Van Bommel, Floris van Bommel etc.)

Damescollectie
2e paar € 20.00

(o.a. Durea, Gabor, Footnotes etc.)

Of korting bij 1 paar 30%

aadl  o S N 
Naaiatelier 

•  Kleding reparatie
•  Naailessen
•  Workshop

Steengrachtstraat 7, Wehl

06-42956184

naaiateliernaadloos@gmail.com
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Tekst: Leo Tholhuijsen

Foto’s: Wim van Hof

Het is crisis in de melkveehouderij. De melkprijs is een stuk 

lager dan die in 2014, terwijl de kosten niet lager zijn gewor-

den. Eerder hoger. Die daling van de melkprijs zorgt ervoor 

dat de melkveehouders in Drempt, Hummelo, Keppel en Eldrik 

in 2015 pakweg € 3 miljoen minder melkgeld ontvangen dan 

in 2014. Het sommetje is gauw gemaakt: In Voor- en Achter-

Drempt, Hoog- en Laag-Keppel, Eldrik en Hummelo zitten 

dertig melkveehouderijbedrijven. Gemiddeld zit elk van die 

bedrijven op een jaarproductie van één miljoen liter. Met een 

melkprijs van een dubbeltje minder komt dat dus neer op die 

€ 3 miljoen minder. 

Dat betekent in veel gevallen interen op het eigen vermo-

gen. De melkprijs van afnemer FrieslandCampina ligt op dit 

moment iets boven 30 cent per liter. Op vrijwel alle bedrijven 

is dat onder de kostprijs. Op veel bedrijven zelfs op wat wel 

de ‘kritische kostprijs’ wordt genoemd. Dat is de melkprijs die 

nodig is om in ieder geval alle rekeningen te kunnen betalen. 

Voor inkomen voor de ondernemer, reserveringen of beloning 

van het eigen vermogen is dan geen ruimte meer.

Het is een wrange situatie, juist in het jaar dat de melk-

quotering na dertig jaar ten einde kwam. Op 1 april was het 

afgelopen, er werd in boerenkring enthousiast gesproken van 

‘Bevrijdingsdag’. Er zou voortaan onbeperkt gemolken kunnen 

worden, geen knellende banden van een melkquotum dat 

de Nederlandse melkproductie aan een maximum bond, en 

daarmee ook de melkproductie op individuele bedrijven. 

De melkveehouderij maakt een moeilijke periode door. In het eerste jaar van het melk-

quotumvrije tijdperk daalde de melkprijs fors. Melkveehouders hebben het moeilijk, ook 

hun toeleveranciers merken dat.

Melkveehouders 

hebben het moeilijk

In 2015 € 3 miljoen minder melkgeld in

Drempt, Hummelo en Keppel
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Afgelopen jaren sorteerden melkveehouders al voor op het 

quotumvrije tijdperk. Ook hier werden plannen gemaakt en 

uitgevoerd om de melkproductie te vergroten. Rijd maar over 

de Eldrikseweg en zie hoe daar gebouwd is en nog wordt. 

Maar ook elders in onze dorpen is zichtbaar hoe de melkvee-

houderij in beweging is en een groeispurt heeft doorgemaakt. 

De opschaling werd nog eens gestimuleerd door de weten-

schap van een groeiende wereldbevolking en daarmee een 

stijgende vraag in de wereld naar melk en melkproducten. 

Juist FrieslandCampina, nagenoeg de enige afnemer/verwer-

ker van de melk in deze dorpen heeft een stevige positie in de 

wereld. 

Probleem alleen in dit eerste jaar is dat om verschillende rede-

nen het wat tegen zit. Rusland, altijd goed voor de afname van 

zo’n € 200.000 miljoen aan Nederlandse zuivel, deed de grens 

dicht en China is wegens een wat tegenvallende economische 

groei iets minder aan de markt. En de productie steeg juist. 

Nog niet zo heel veel, in Europa hooguit 10 procent. Niettemin 

kelderde de melkprijs van iets meer dan 40 cent per liter naar 

nu iets meer dan 30 cent per liter. (In beide gevallen komt daar 

nog een nabetaling van drie cent per liter bij.)

De toeleveranciers van diensten en producten merken het in 

hun omzet en de betalingsdiscipline van hun klanten. Mark 

Pelgrom van het gelijknamige mechanisatiebedrijf aan de 

Broekstraat in Hummelo: ‘De effecten druppelen ook naar 

ons door. Melkveehouders stellen de aankoop van nieuwe 

machines uit. Niet bepaalde machines, maar over de hele 

linie kiezen ze ervoor nog maar een tijdje langer te doen met 

wat ze hebben. Wat soms nog helpt is als een fabrikant de 

mogelijkheid biedt een machine te leasen tegen nul procent 

rente. De boeren hebben niets te missen, ze stellen aankoop 

van nieuw uit en repareren nog maar een keer.’

Pelgrom voegt er wel aan toe dat er verschillen zijn. Het is niet 

per definitie overal slecht. Bedrijven die recent flink hebben 

uitgebreid, grote investeringen zijn aangegaan en daarmee 

hun kostprijs hebben verhoogd, hebben het nu extra moeilijk. 

‘Maar er zijn er ook die zeggen: Het valt wel mee, we zagen het 

aankomen.’

Dat is ook de waarneming van Joël Seegers. Hij heeft een 

loonbedrijf aan de Zomerweg in Doesburg en handelt ook in 

snijmaïs. ‘Bij verschillende boeren kun je zeggen dat het geld 

op is. Die zeiden aan het begin van het jaar: Doe maar 10 hec-

tare maïs. Toen dit najaar puntje bij paaltje kwam, hadden  ze 

daarvan maar twee of drie hectare nodig.’ Ook de rekeningen 

worden wat later betaald dan normaal.

Seegers signaleert dat de bedrijven die nu echt in de proble-

men zitten, het ook vorig jaar bij een melkprijs van 41 cent al 

moeilijk hadden. Uiteindelijk is Joël Seegers dit najaar met 40 

à 50 hectare maïs blijven zitten. In die zin dat hij die nog niet 

verkocht heeft, maar deels heeft ingekuild om in een later sta-

dium te verkopen en deels alleen de kolven heeft geoogst om 

als krachtvoer te verkopen. Hij verwacht niet dat hij met de 

ingekuilde maïs blijft zitten. Vroeg of laat hebben de koeien de 

maïs toch nodig is zijn redenatie. Anders dan in bijvoorbeeld 

Nieuw-Zeeland is hier geen sprake van slachten van koeien 

om de bij de lage melkprijs behorende kosten te drukken.

Henk Jolink aan de Rijksweg in Voor-Drempt is melkveehouder 

en voorzitter van de afdeling Bronckhorst en omstreken van 

belangenorganisatie LTO Nederland. Hij kent de problemen 

op de melkveebedrijven. ‘Wat je ziet is dat de kleine, wat 

minder efficiënte bedrijven bij deze melkprijs in de problemen 

komen, én de hele grote die recent hebben uitgebreid en 

hoge financieringslasten hebben.’

Jolink ervaart als melkveehouder de lage melkprijs aan den 

lijve. Maar toch ook weer niet zodanig dat het hem echt pijn 

doet. Hij heeft zijn bedrijf met ongeveer 120 melkkoeien op 
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orde. ‘Grond, kapitaal en arbeid zijn met elkaar in balans. Ik 

heb voldoende voer, kan alle mest op mijn bedrijf kwijt, kan 

het werk van melken en voeren alleen aan en ik heb een in-

komen.’ Al zij gezegd dat ook zijn bedrijfsomzet dit jaar wel

€ 80.000 tot € 100.000 lager gaat uitpakken dan een jaar 

eerder.

Hij zegt dat hij wel enigszins op een lage melkprijs heeft 

voorgesorteerd. ‘Wat je wel zag bij de hoge melkprijs is dat 

het op sommige bedrijven ook wel tot luxe heeft geleid. Dure 

machines, nieuwe trekker. Die bedrijven hebben het nu extra 

moeilijk.’

Maar we moeten ook begrijpen dat er zomaar geen bedrijven 

gaan omvallen door een jaar lage melkprijs, ook niet als die 

nog een half jaar laag blijft, zoals de verwachting is. ‘Melk-

veebedrijven hebben grond’, verklaart Henk Jolink. ‘Dat is 

een belangrijke financiële buffer. Voor een bedrijf echt in de 

problemen komt, kan het eerst nog grond verkopen.’ Of met 

de grond als onderpand lenen bij de bank. ‘De situatie is toch 

wel anders dan bijvoorbeeld in de varkenshouderij (waar ook 

al een hele tijd sprake is van zeer lage prijzen, red. ). Daar is het 

nijpender. Varkensstallen zijn niet veel waard, zeker niet onder 

deze omstandigheden. Varkensboeren hebben veel minder 

buffer.’ 

Op de hoek van de Eldrikseweg en de IJsselweg in Laag-

Keppel ligt het loonbedrijf Gebr. Eugelink. Daar merken ze wel 

heel concreet dat de melkveehouderij het lastig heeft. Het 

kost hen werk. Net als bij loonbedrijf Seegers zien klanten bij 

gebrek aan liquide middelen af van geplande aankopen van 

extra snijmaïs. Of bedrijven daarmee in de problemen komen, 

vraagt René Eugelink zich af. ‘Vorig jaar hebben ze veel kun-

nen oogsten en in de verwachting van veel koeien, hebben 

groeiers toen ook flink bijgekocht. Daar hebben ze nog van 

over, omdat ze minder vee dan gepland hebben gekocht.’

‘Maar wat wij heel duidelijk merken is dat melkveehouders 

graslandvernieuwing uitstellen, omdat ze het geld er nu niet 

voor hebben. Dat doen ze nu dus even niet, dat stellen ze uit. 

Verder moeten we harder achter de rekeningen aan. Niet dat 

het heel extreem is hier, maar bij sommige boeren zijn we 

wel wat voorzichtiger om grote klussen aan te pakken. Dan 

moeten eerst de rekeningen van vorig jaar betaald zijn, voor 

we verder kunnen.’

René Eugelink ziet veel melkveebedrijven nu een pas op de 

plaats maken. ‘Er komt veel op ze af: mestrechten, melkvee-

rechten, vergunningen en nu ook deze lage melkprijs. Als 

je hier voor ons gebied zegt dat er drie miljoen euro in een 

jaar minder binnenkomt, dan moet je je realiseren dat dat 

heel veel is. Het zijn de laatste drie miljoen die op een bedrijf 

komen, vaak meer dan een kwart van de omzet minder. Het is 

op veel bedrijven het verschil tussen een inkomen verdienen 

en met verlies draaien.’
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Garage Berns BV
Rijksweg 21
6996 AA  DREMPT
T: 0313 - 47 44 68

I: www.garageberns.com
E: info@garageberns.com

·   APK-keuringsstation, RDW-erkend
·   In- en verkoop
·   Reparatie
·   Onderhoud
·   Schadeherstel
·   Bandenservice
·   Aircoservice
·  Universeel en onafhankelijk

Garage

Fijne feestdagen en een gezond 
en duurzaam 2016

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! 

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  •  
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Tekst: Henk ten Zijthoff

Foto’s: Wim van Hof

Een strofe in het gedicht Zwerversliefde van Adriaan Roland 

Holst is gewijd aan de grilligheid van de wind: Wij zullen als 

mensen nooit weten wat de wind wil. In poëtische zin is dat 

knap gevonden maar de realiteit bij Theo is toch anders. Hij 

bouwt kistorgels en daarvoor hanteert hij bij zijn arbeid een 

ander principe dan Adriaan. Theo gebruikt techniek om te 

bepalen wat de wind moet doen om klanken uit het kistorgel 

te toveren. Niks zelfbestuur voor de wind! Maar wat zijn kistor-

gels en waarom bouwt Theo ze? Voor het antwoord moeten 

we even terug in de tijd. 

Theo is van origine weg- en waterbouwkundige. Zijn loop-

baan begint bij Rijkswaterstaat waar hij als betonconstructeur 

aan de laatste serie Zeeuwse caissons bouwt voor de Delta-

werken. Daarna volgt een carrière bij Arcadis, de vroegere 

Heidemij. Theo woont dan in het noorden van Nederland. In 

zijn vrije tijd bekwaamt hij zich in zang en volgt tevens een 

opleiding tot dirigent. Op een avond zingt hij in de Martini-

kerk in Groningen met de studentencantorij en ziet dan voor 

het eerst een kistorgel. Theo legt uit: ‘Kistorgels zijn kleine 

pijporgels en ze zijn verplaatsbaar. Ze worden sinds het begin 

van de twintigste eeuw veel gebouwd door de opkomst van 

ensembles. Je moet het zo zien. Als een ensemble in een kerk 

optreedt en daar werken van Bach, Buxtehude, Pachelbel of 

Sweelinck uitvoert dan is het voor dirigent en organist lastig 

om contact met elkaar te houden. De organist zit op eenzame 

hoogte een eind weg van de dirigent. Kistorgels werken met 

dezelfde techniek als een groot kerkorgel: de lucht wordt via 

compressie in de windlade geparkeerd en vanuit het toet-

senbord volgt een uiterst nauwkeurig transport van de lucht 

naar de pijpen in het orgel. Het mooie van een kistorgel is dat 

het veel geluid kan produceren. Zelfs in de Martinikerk van 

Groningen viel het geluid niet weg.’   

In Hoog-Keppel woont en werkt kistorgelbouwer Theo Koele (69). Zijn garage is omgebouwd 

tot werkplaats en daar maakt hij prachtige kistorgels. We duiken samen met Theo in het 

uiterst nauwkeurige handwerk van een geboren doorzetter. 

Lucht en kistorgels  
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Een prachtlocatie voor:

Partyboerderij  
De IJsselhoeve is uniek 

en veelzijdig. Voor 
iedereen wat wils. 

Voor jong en oud van 
2 tot 1400 gasten.

Bruilofts-VIP-arrangementen 
Themafeest-arrangementen 

Gezellig diner 
Bedrijfsfeesten  

Buiten-activiteiten
Binnen-activiteiten

Binkie-4-You-speelparadijs
Totaal-Catering

BEL EN RESERVEER SNEL - 0313 47 44 44

EEKSTRAAT 15 • 6984 AG DOESBURG 

INFO@IJSSELHOEVE.NL • WWW.IJSSELHOEVE.NL

Installatiebedrijf T&I

Keijenborgseweg 30

7021 LW Zelhem

T (0314) 641 717

E info@installatiebedrijfti.nl

I www.installatiebedrijfti.nl

observatie camera’s

poortaandrijvingen

intercominstallaties

alarminstallaties

Slim 
bekeken!

Hako Autosmart
International

Professionals in Reinigings/Ontvettings
en Poetsmiddelen

Hans Kooij
www.hako-autosmart.nl

Mob. 06-25050583 - Fax 0313-484857

 

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

 

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s
Reparatie

Onderhoud en schadeherstel
APK keuringsstation

Airco service
Total tankstation
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Hoe kwam Theo ertoe om zelf zo’n orgel te gaan bouwen? Dat is 

een apart verhaal dat past in de fi losofi e van de arts en orga-

nisatiepsycholoog Bernard Lievegoed. Lievegoed beschrijft in 

een publicatie de patronen in de levensloop van de mens. ‘Bij 

mij klopte dat vrij behoorlijk’, zegt Theo. 

‘Ik nam afscheid van Arcadis toen ik zestig was en heb daarna 

mijn kennis nog een tijd nuttig kunnen inzetten met mijn 

eigen organisatie- en adviesbureau. Maar rond mijn 63ste 

dacht ik misschien moet ik toch iets anders gaan doen om het 

later leuk te houden voor mezelf en mijn echtgenote. Het werk 

slokte mij nog teveel op om andere interesses te verkennen. 

Voor mijzelf had ik bepaald dat ik scherp wilde blijven, iets wil-

de doen dat ik nog niet eerder had gedaan en ik wilde werken 

met mijn handen. Zo ontstond ‘t idee om iets met kistorgels 

te doen.’ En de rest was geschiedenis? ‘Nou, dat is niet zo’, lacht 

Theo. ‘Het plan groeide om zelf 

te gaan bouwen en daarvoor 

bij de Bouwgroep Orgelbouw 

van de Vereniging Huismuziek 

een cursus te volgen. Die werd 

echter afgeblazen vanwege 

te weinig deelnemers. Ik had 

het geluk dat de docent van 

die cursus bij mij in de buurt 

kwam wonen: Peter Hooger-

heide verhuisde naar Drempt 

en was een ervaren orgelbou-

wer. Peter adviseerde mij om 

maar gewoon te beginnen. 

Baukje, mijn vrouw, vond dat 

een mooi plan en toen ben ik 

gaan rondkijken naar hout-

bewerkingsmachines. Onze 

garage verbouwden we tot 

werkplaats en ik ben begon-

nen. Het was fascinerend 

en ik werkte van ’s morgens 

vroeg tot ‘s avonds laat. Maar 

ik zat nog te veel in mijn oude 

werksfeer van plannen en 

doorwerken. Er was een 

stuk Pieterpad voor nodig om te kunnen temporiseren. Ik 

bedacht al wandelend vanuit Pieterburen dat ik bouw voor de 

bezigheid en niet om iets binnen een bepaalde termijn af te 

maken. Ter hoogte van Venlo besloot ik: weg met deadlines! 

Raakt ons huis vol kistorgels, dan kan ik er eentje verkopen 

maar het is geen doel.’ Theo wijst in de woonkamer op een 

prachtig kistorgel van kersenhout. ‘Mijn kistorgels zijn volledig 

van hout gemaakt, ook de pijpen. Voor dit orgel is de oude 

houten parketvloer uit het huis van mijn zoon gebruikt. Het 

hout bleek nog prima bruikbaar voor verwerking. En nu komt 

er uit die oude vloerdelen prachtige orgelmuziek! Dat geeft 

enorme voldoening.’

Nog iets bijzonders. Een vroeger, niet zelfgebouwd orgel van 

Theo is verkocht aan de kathedraal van  het eiland Terceira 

op de Azoren, midden in de Atlantische Oceaan. ‘Ik vind dat 

prachtig’, zegt Theo.  ‘Mijn eerste volledig zelfgebouwde orgel 

staat in Zoetermeer. Er is eigenlijk maar één puntje waar ik 

van baal. Ik kan een kistorgel bouwen maar zelf goed 

orgel spelen… dat lukt me niet.’ Hij 

gaat achter het manueel zitten. 

Vrijwel geluidloos pompt de 

elektromotor lucht 

in de windlade. Het 

orgel is uitgerust 

met 2 stemmen: 

8’ holpijp en 4’ 

roerfl uit. En dan, 

wat een mag-

nifi eke muziek 

komt er uit de 

pijpen! Na af-

loop verschillen 

we van mening 

over het spel 

van de organist: 

die vindt ’t zelf 

maar matig 

en ik vind het 

prachtig!

Meer weten? Neem 

een kijkje op: www.kistorgels.nl.
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LUXE BROODJES

 PATAT & SNACKS

COMPLETE MENU’S

SOFTIJS

MILKSHAKES

KOFFIE & THEE

RIJKSWEG 88  |  LAAG KEPPEL

TELEFOON 0314 - 38 00 50

WWW.DEOLDESCHOLE.NL

Voor al uw landbouw-,  
tuin- en parkmachines 

Wij verkopen tevens ASPEN benzine  

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

Wij zijn uw 

HUSQVARNA-

dealer 

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

•

Groente, fruit &

Prinsenmaatweg3|7224NE|Rha/Steenderen|Tel:0575451643|Mob:0623676913|Email:info@fruitbedrijfhorstink.nl

Kom en laat u verrassen • zeer ruim assortiment • vers en lekker • zeker niet duur

Prinsenmaatweg 3 | 7224 NE | Rha/Steenderen
www.fruitbedrijfhorstink.nlB O E R D E R I J W I N K E L

ruime keus~groente, fruit
& streekproducten
mooie kerstbomen

leuke & lekkere cadeaus
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Anouk Mast (45) is parttime huisarts in 

Doetinchem. Met echtgenoot Jeroen en 

hun vier kinderen woont ze in Laag-Keppel.

Hij is klein voor zijn leeftijd. Hij heeft kort haar, rondom 

opgeschoren, maar bovenop is het langer, een kuif, zoal je 

momenteel wel vaak ziet bij jongens, maar ook bij hun vaders. 

Hij heeft een exotische naam, wat de herkomst van zijn ouders 

of voorouders verraadt. Zelf heeft hij, tegen mijn verwachting 

in, twee heldere blauwe ogen en ik bemerk mijn verbazing 

hierover als ik hem binnenroep. Wat schuchter loopt hij voor 

zijn meegekomen vader uit mijn spreekkamer in. Hij blijft wat 

verloren staan in het midden van de kamer, niet goed wetend 

of hij direct moet gaan liggen op de onderzoeksbank of moet 

plaatsnemen op de stoel die bij mijn tafel staat. Ogenschijn-

lijk voelt hij zich niet op zijn gemak. Ik nodig hem uit even te 

komen zitten om zijn verhaal te doen. Contrasterend met zijn 

heldere blauwe 

ogen zijn de aange-

koekte bloedresten 

in zijn wenkbrauw, 

op zijn wang en op 

zijn kleding. Door 

de zwelling staat 

de snijwond bij 

zijn oog behoorlijk 

open. Hij heeft een coolpack in zijn hand. Het is negen uur in 

de morgen, een gewone doordeweekse dag. Inmiddels ben ik 

wel nieuwsgierig geworden naar de toedracht en denk naar 

de bekende weg te vragen. Zal wel het paaltje op het fi etspad 

zijn, of onderweg naar school met de fi etssturen in elkaar. Alle-

maal heel logisch, maar wel met een vervelende afl oop. Niets 

is minder waar, hij mompelt iets over een spel en valt dan stil. 

Zijn vader is niet van plan hem te helpen, trekt zijn schouders 

op, heft de handen en zegt: ‘Ja, ik weet het ook niet hoor, we 

zijn door de school gebeld.’ Dan komt het verhaal eruit. Zijn 

vrienden op school beweerden dat je kon fl auwvallen door 

een trucje. Hij had hen niet geloofd, maar de conclusie blijkt 

nu achteraf dat het trucje zeer eff ectief is. Hij was fl auwgeval-

len en wel met zijn hoofd op de tegels van het schoolplein. 

Geen opvangrefl exen, helaas hadden zijn vrienden vergeten 

hem op te vangen. Ik ben nu helemaal nieuwsgierig. Mijn 

kinderen zijn immers in dezelfde leeftijd en vermoedelijk op 

hetzelfde schoolplein te vinden. Deze jongen had zich laten 

uitdagen en was op zijn hurken gaan zitten, had vervolgens 

tien keer diep in-en uitgeademd, was aansluitend in een snelle 

beweging gaan staan en moest toen nog even op de rug van 

zijn hand blazen. Daarop was hij out gegaan met de snijwond 

als gevolg. Experiment geslaagd. Fysiologisch is het goed te 

verklaren. De hurkzit maakt dat je bloed in je onderlichaam 

blijft staan (pooling), door de hyperventilatie blaas je kool-

dioxide uit. Bij het plotseling gaan staan, zakt de bloeddruk en 

de fi nal touch, het blazen, geeft een hartslagverlaging. Alles 

goed voor een geslaagde fl auwvalactie. Deze manoeuvre ge-

bruiken we nog wel eens in de reguliere geneeskunde. Bij ie-

mand met een hartritmestoornis met een versnelde hartslag-

frequentie is hurken en blazen op de hand mogelijk eff ectief 

om het hart weer rustig te krijgen. We laten mensen dit doen 

in de tijd dat we naar ze toe rijden. Ook eff ectief is een carotis-

massage. De carotis is de slagader die je kunt voelen in je hals 

net onder je oor. 

Door deze rustig 

te masseren met je 

vingertoppen, kan 

de hartfrequentie 

lager worden. Laat 

de jeugd dit maar 

niet horen... 

Deze jongen moet 

het helaas bekopen met een fl inke snijwond, een buil en een 

zeer hoofd. Ik hecht de wond, schrijf pijnstilling voor en geef 

uitleg hoe de wond de komende week te verzorgen. Het ijs is 

inmiddels gebroken, we maken wat grapjes over de toedracht 

en ook de schouders van de vader lijken wat te zakken. De 

school maakt het bespreekbaar in de andere klassen. 

Eenmaal thuis denk ik nog een paar keer terug aan deze 

jongen. Op internet toets ik willekeurig wat termen in. Diverse 

hits en meerdere fi lmpjes op internet maken mij wegwijs in 

de wereld van het ‘Flauwvallen op commando’, ‘Leer fl auwval-

len in drie stappen’, ‘Wie valt het snelste fl auw’. Uitdagende 

gezichten van pubers kijken stralend de camera in terwijl ze 

stapsgewijs de kijker de kunst van het fl auwvallen uitleggen, 

gepaard gaande met live performance. Twee, vier en zelfs hele 

rijen pubers zakken door hun hoeven, vastgelegd op camera. 

Een enkeling lukt het niet en vraagt op forums om tips. De 

GGD raadt het trucje af omdat het niet gezond is: je hersenen 

hebben kortdurend zuurstoftekort, al is de kans op blijvende 

schade klein. Trends zijn meestal kortdurend, zal wel weer 

overwaaien denk ik. Don’t try this at home zou ik zeggen, je 

kunt je er een fl inke buil aan vallen.

Foto: Wim van Hof

Uit de praktijk
Trends
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Project Huiskamer van Hummelo 
Vanaf september 2015 tot april 2016 staat het centrum van Hummelo op zijn kop. Enorme 

rioolbuizen, graafmachines, bouwputten en stratenmakers domineren er het straatbeeld. 

Vanuit de bouwkeet van Hoornstra Infrabouw aan de Keppelseweg worden de werkzaam-

heden vakkundig aangestuurd volgens een strak plan dat in 13 fasen wordt uitgevoerd.

Tekst: Henk ten Zijthoff

Foto’s: Wim van Hof

Jarenlang stond op het grote ANWB-verkeersbord aan de 

Hummeloseweg in Laag-Keppel richting Hummelo een 

toevoeging vermeld in ruige witte kalkletters: Hummelo CITY. 

Kwajongenswerk! 

In de city is vanaf afgelopen september een olifant een half 

jaar lang zo voorzichtig mogelijk in de porseleinkast aan de 

slag om van het centrum iets moois te maken: de uitvoering 

van het Herinrichtingsplan Hummelo ofwel de realisatie van 

het project Huiskamer van Hummelo. Wat is er aan de hand?

In 2012 werd het doorgaande verkeer dat tot dan toe door het 

centrum van Hummelo reed via een westelijke rondweg om 

de kern geleid. Het was duidelijk dat na de afsluiting van dit 

doorgaande verkeer herstel van het versleten wegdek moest 

plaatsvinden. De Keppelseweg en de Dorpsstraat werden 

door de provincie Gelderland overgedragen aan de gemeente 

Bronckhorst met een potje geld erbij voor het opknappen van 

het wegdek. Maar de Dorpsraad Hummelo spande zich in om 

het centrum weer aantrekkelijk te maken voor inwoners en 

bezoekers van de faciliteiten die Hummelo te bieden heeft: de 

middenstand, de monumenten in Hummelo en de horeca-

gelegenheden. Daartoe maakte de Dorpsraad samen met de 

inwoners een plan dat werd aangeboden aan de gemeente. 

Omdat de financiële crisis ook huis hield in de schatkist van de 

gemeente en de provincie moest er helaas bezuinigd worden 

op het oorspronkelijke plan. Met passen en meten werd er 

echter toch een manier gevonden om tot uitvoering over te 

kunnen gaan om de Huiskamer van Hummelo te realiseren.

Vier klussen tegelijk

Een op het oog eenvoudige klus. Sloop het asfalt eruit en leg 

er een nieuwe slijtlaag overheen. Klaar is Kees! Maar zo simpel 

is het niet. Richard Waanders van de gemeente Bronckhorst 

legt het uit. ‘Het beleid van de gemeente is erop gericht om 

in kernen waar ingrijpende wegwerkzaamheden moeten 

plaatsvinden meteen de infrastructuur op duurzaamheid in 

te richten. In Hummelo gaat het daarbij heel concreet om 

het loskoppelen van regenwaterafvoer op het rioolstelsel. 

Bij het verwerken van rioolafvalstromen neemt door afvoer 

van regenwater via hetzelfde riool de massa toe. Dat is voor 

waterzuiveringstechnieken ongunstig want bacteriën die voor 

de afbraak van de afvalstoffen zorgen, gedijen het best zonder 

te veel (schoon regen)water. Het is dus de bedoeling dat het 

regenwater weer in de grond terechtkomt en niet via het riool 

wordt afgevoerd. Daarnaast waren er nog een paar heikele 

puntjes in Hummelo. Zo ontstond er bij zware buien regel-

matig wateroverlast op een paar punten elders in Hummelo. 

Met al deze punten zijn we nu aan de slag.
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Verder waren er problemen bij de doorvoer van het oorspron-

kelijke beekje de Weppel via een duiker onder de Dorpsstraat. 

Daar zat te veel stuwing met als gevolg kans op te hoge water-

standen in de Weppel. Er wordt nu een nieuwe duiker gelegd 

in de Keppelseweg en de weg voor De Gouden Karper naar 

de uitstroom bij het Domineespaadje. We denken dat als alles 

klaar is in april, we er in Hummelo weer een jaar of veertig tot 

vijftig tegen kunnen.’ 

Dertien fasen

Sjon van Kruijsbergen is omgevingsmanager bij Hoornstra 

Infrabouw. Hij haakt in op de toelichting van Richard: ‘Er waren 

een aantal eisen waaraan de aannemer moest voldoen. Die 

eisen zijn samen met de gemeente, de ondernemers in Hum-

melo en de Dorpsraad vastgelegd. Belangrijk aandachtspunt 

was de eis van bereikbaarheid van het centrum gedurende de 

werkzaamheden. Daar hebben we veel aandacht aan besteed. 

Daarom wordt het werk in dertien fasen uitgevoerd met elk 

een doorlooptijd van circa twee tot maximaal zes weken. Ook 

de communicatie is uitermate belangrijk. We maken dankbaar 

gebruik van social media, met name Facebook, om tijdig te 

kunnen communiceren met inwoners en ondernemers in 

Hummelo. In onze keet aan de Keppelseweg komen we om de 

twee weken met het bouwteam bij elkaar: medewerkers van 

Hoornstra, de gemeente als opdrachtgever en de vertegen-

woordigers van de Dorpsraad en de Ondernemersvereniging.’

 

Spectaculaire klus? 

Is het een spectaculaire klus? ‘Nou’ lacht Sjon, ‘ik hou het vooral 

op een mooie klus. We hebben met de bouw van een afge-

rond project in Doetinchem heel goed kunnen oefenen. Dat 

was ook een complex project waar we veel hebben geleerd uit 

de contacten met de belanghebbenden op dat hele drukke 

stukje in Doetinchem. Eigenlijk is het in Hummelo niet anders 

dan daar. We leggen dezelfde accenten als het om de com-

municatie gaat. Naast het bouwproces in de grond is dat een 

enorm belangrijk aspect om ons werk goed te kunnen doen. 

Zoveel mogelijk in harmonie met de omgeving die uiteraard 

hinder ondervindt als wij aan het werk zijn.’

Als er in de grond wordt gewroet dan vind je nog wel eens 

wat. ‘Ja dat klopt!’, zegt Richard. ‘We weten dat er een verhoog-

de kans is op archeologische vondsten. De herinrichting van 

het centrum wordt dan ook door SOB Research Instituut voor 

Archeologisch en Aardkundig Onderzoek begeleid. We troffen 

in het najaar aan de Keppelseweg een oude kleiweg van begin 

1700 aan plus de restanten van de fundering van een oude 

school die daar ooit heeft gestaan.’ Sjon merkt op dat er soms 
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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

Neem een kijkje  op onze vernieuwde website
www.dimmendaalinstallatietechniek.nl

...een eigen visie, een eigentijds karakter!

Wij zijn voor u niet alleen uitvaartverzorger,

maar vooral begeleider.

Wij staan voor u klaar,

voor, tijdens en na de uitvaart.

www.huismanuitvaart.nl

Wilt u meer informatie of een overlijden melden?

0314 - 39 22 12  of  0316 - 28 59 11

Openingstijden: Di - Vr: 10.00 - 17.00 uur

- Rijksweg 17 - 6996 AA Drempt -

- T: 0314-412537 - M: 06-48772849 - E: info@doeties.com -

fa
ce
bo
ok
.c
om
/d
oe
tie
sd
re
m
pt

BEDRIJFSKLEDING & BORDUURSTUDIO
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ook minder leuke verrassingen in de grond worden gevonden. 

‘Kabels en leidingen die we op die plek niet hadden verwacht. 

Dat geeft soms behoorlijke vertragingen. Niet alleen voor ons 

vervelend, maar vooral ook voor de mensen in Hummelo. We 

doen onze uiterste best om binnen de planningen te blijven 

maar er zijn van die dagen dat het wel eens flink tegenzit. Ter 

compensatie van de hinder door werkzaamheden hebben we 

aan de inwoners tegoedbonnen beschikbaar gesteld die ze 

kunnen besteden bij de plaatselijke middenstand.’

Een prima idee en de geste wordt in de gemeenschap van 

Hummelo zeer gewaardeerd. Net als de activiteit van Hoorn-

stra op basisschool de Woordhof. Sjon kwam met de uitvoer-

der van het project op school vertellen over de werkzaam-

heden. Dat vond hij prachtig om te doen. ‘Gelukkig vonden 

de leerlingen het ook interessant en het hoogtepunt was dat 

er een aantal even op de graafmachine mocht.’ Fantastisch 

natuurlijk! Sjon grijnst bij zijn kop koffie: ‘Wie weet houden we 

er later prima medewerkers voor de weg- en waterbouw aan 

over. Het werk dat ik doe is zo bijzonder en mooi. Ik probeer 

dat graag over te brengen, ook op de jongere generatie!’ 

Op de hoogte blijven? Kijk op de Facebookpagina Huiskamer 

Hummelo.  

Archeologische vondsten 
In oktober 2015 is een aantal vondsten gedaan bij de uitvoering van het project Huiskamer Hummelo. Onder de Keppelseweg werd 

een oude kleiweg gevonden en een grote hoeveelheid puin van de oude kerk. Deze oude kerk is in 1838 afgebroken. Op die plek heeft 

al vanaf de 14e eeuw een kerk gestaan. In datzelfde tracé werden ook de fundamenten van een zeer oude school teruggevonden. 

Het was de archeologen bekend dat het gebouw daar ooit moet hebben gestaan. Onder het wegdek van de Dorpsstraat tussen het 

kerkgebouw en De Gouden Karper is een deel van het oude kerkhof aangetroffen. Daar zijn 70 skeletten gevonden en het worden er 

mogelijk nog meer. Jente van den Bosch van SOB Research merkt op dat er in dit deel van het oude kerkhof sprake is van gestapelde 

graven van volwassenen en ook van kinderen. De resten zijn minimaal 200 jaar oud en worden onderzocht als de financiën dat toe-

laten. Bij een dergelijk onderzoek kan het geslacht en de leeftijd worden nagegaan en misschien lukt het om iets te achterhalen over 

mogelijke ziekten en de vermoedelijke doodsoorzaak.

Pal voor de veranda van De Gouden Karper is onder het wegdek een oude houten waterput opgegraven die na gebruik nog heeft 

gediend als beerput. Deze waterput bestond uit twee boven elkaar gestapelde wijnvaten. In deze put werden diverse voorwerpen ge-

vonden waaronder een mooie stenen pijp. Het in kaart brengen van de vondsten en het veiligstellen wordt gedaan door SOB Research 

en vrijwilligers van de Archeologische Werkgroep Zelhem. De resultaten van het onderzoek worden waarschijnlijk over circa twee jaar 

bekendgemaakt .    

Op bijgaande foto’s een impressie van het werk van de archeologen. 

Links en hierboven het blootleggen van één der 70 skeletten. Onder de vondst 

van de waterput van twee gestapelde wijnvaten.
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Tekst: Ceciel Bremer

Foto’s: Fleur Langeweg 

Nieuwe beheerders 

willen ’t Hessenhuus 

op de kaart zetten
Vanaf 1 september 2015 beheren Herman Arts en Silvie van Rijn 

multifunctionele accommodatie ‘t Hessenhuus in Achter-Drempt. 

De voormalige eigenaren van De Waag in Doesburg willen er samen 

met de vrijwilligers een onmisbare plek van maken.

Op een doordeweekse dag ligt Sportpark ‘t Doornslag er 

ogenschijnlijk verlaten bij maar in de kantine, in ’t Hessen-

huus, zijn beheerders Herman Arts (52)en Silvie van Rijn (44) 

bijna dagelijks aanwezig. ‘Bijna alle avonden zijn er voetbal-

trainingen, maar ook overdag vinden er steeds meer activitei-

ten plaats en dat is precies onze bedoeling’, opent Silvie het 

gesprek.

Tot medio dit jaar waren zij en haar partner Herman eigenaar 

van grand-café De Waag in Doesburg. Na de verkoop daarvan 

zochten ze naar een nuttige tijdsbesteding. Die vonden ze in 

het beheren van ’t Hessenhuus. Herman: ‘In een tijd waarin 

steeds meer voorzieningen verdwijnen, heeft een dorps-

huis een belangrijke maatschappelijke functie. Dit is de plek 

voor ons als inwoners om samen te komen. Dat hebben we 

gemerkt tijdens de particuliere feestjes die hier het afgelopen 

jaar al zijn gehouden. Mensen vinden het fi jn om een feestje 

op loopafstand te hebben.’  In de afgelopen weken zijn ze 

vooral bezig geweest met het zoeken naar meer vrijwilligers 

voor achter de bar blikt Silvie terug: ‘Met name voor de don-

derdagavond en de zondag zoeken we nog barpersoneel dat 

affi  niteit heeft met voetbal. Hoe groter de poule met vrijwil-

ligers, hoe minder vaak je aan de beurt bent.’ Samen met de 

vrijwilligers wil het stel hun ervaring inzetten om de horeca 

verder op de kaart te zetten en van het clubhuis van HC’03 en 

het dorpshuis een gezellige plek te maken waar iedereen zich 

thuis voelt. ‘We willen er voor alle inwoners zijn, jong en oud.
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essenhuus 

De iPad-cursus voor senioren wordt hier bijvoorbeeld ge-

houden, maar ook de jeugdvereniging weet ons gelukkig te 

vinden’, vertelt Silvie verder. 

Ook tijdens de afgelopen kermis vond menig feestvierder de 

weg naar ’t Hessenhuus. Met de verkoop van ruim 400 warme 

maaltijden was duidelijk dat de inwoners openstelling van het 

dorpshuis tijdens de kermis zeer waarderen. Silvie: ‘We willen 

graag meer activiteiten opzetten waar draagvlak voor is. Met 

oud en nieuw zijn we uiteraard weer open en in het voorjaar 

organiseren we samen met onze biljartvereniging een sterrit. 

Ook het vliegerfeest krijgt een vervolg en verder denken we 

nog aan een pubquiz, een kroegavond of een wedstrijd in 

de trant van Heel Drempt Bakt.  Maar of daar animo voor is, 

is natuurlijk de vraag’ , legt Silvie uit. Het stel roept daarom 

inwoners op om mee te denken of met ideeën te komen om 

samen wat op poten te zetten. ‘Eigenlijk is hier alles mogelijk’, 

vervolgt Herman het gesprek. ‘De velden en het buitenter-

rein zijn, zeker in de zomermaanden, een perfecte plek voor 

bijvoorbeeld een familiefeest. Van barbecue tot buff et of diner, 

we staan overal voor open.’

Agenda 

1 januari Oud & Nieuw, vanaf 00.30 uur geopend

12 maart Hessenrit 2016

9 en 10 juli Vliegerfeest

Sinds de opening van ’t Hessenhuus in 2014 is een aantal 

vrijwilligers bezig met het verder aankleden van zowel de 

binnen- als de buitenruimte van deze multifunctionele accom-

modatie. Het bestuur is tevreden met de basisinrichting maar 

om er zowel een clubhuis van HC’03 van te maken als een 

plek waar andere inwoners, jong en oud, zich thuis voelen, 

dat vergde wel wat tijd en inspanning. Dit voorjaar werd het 

dankzij een schenking mogelijk om een speeltuin te realiseren 

en mede door een fi nanciële bijdrage van de Club van 50 kon 

vorig jaar terrasmeubilair worden aangeschaft. 

‘Binnen was het wat lastiger om sfeer te creëren’, vertelt 

Annemieke Bloemers. Samen met Sigrid Bremer, Dineke 

Pelgrom en Silvie van Rijn houdt zij zich bezig met de in-

richting. ’We willen er een plek van maken waar niet alleen 

de voetballers zich thuis voelen, maar waar ook de andere 

dorpsgenoten graag komen. Het moet niet alleen maar de 

uitstraling van een voetbalkantine hebben.’ 

De oplossing werd gevonden in het creëren van een voetbal-

hoek. In de loungehoek, naast de bar, hangt een grote collage 

van voetbalfoto’s van H en K en Drempt Vooruit en natuurlijk 

ook van HC’03.  De fusieclub bestaat weliswaar nog maar 

twaalf jaar, maar de historie van de oude clubs gaat tiental-

len jaren terug en heeft veel fotomateriaal opgeleverd. Even 

verderop hangt een grote poster van Klaas-Jan Huntelaar, 

Sfeer creëren in 
’t Hessenhuus
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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

* PostNL   
* (digitale)Fotoservice
* Drogisterij    
* Kopieerservice

* Stomerij   
* Bloemen & Planten
* Bezorgservice
* NIEUW Schoenreparatie Service 

* Telefoonkaarten
* Gratis parkeren  
* Gratis Pinnen

Janssen Hummelo

Mijn buurt, mijn Spar

Dorpsstraat 20, Hummelo Tel. 0314-381281

Janssen
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ontworpen door Erik Dreteler. Annemieke: ‘Hij mag hier na-

tuurlijk niet ontbreken.’ In de hal naar de toiletten is een hoek 

vrijgemaakt voor alle merchandise, alles wat er te koop is met 

het clublogo wordt hier uitgestald. Dichtbij de hoofdingang 

staat een grote open kast gevuld met spelletjes, kleurmate-

riaal, boeken en tijdschriften. ‘Voor ouders of kinderen als ze 

bijvoorbeeld even moeten wachten of gewoon binnen willen 

blijven’, legt Annemieke uit.

Een grote wens van de bezoekers van ’t Hessenhuus was een 

biljarttafel in de vergaderruimte naast de ingang. Afgelopen 

voorjaar ging die wens in vervulling en inmiddels is er zelfs 

een biljartvereniging opgericht (zie kader). Annemieke: ‘De 

ruimte is geschilderd en op de wand zijn metalen horecabord-

jes opgehangen. Verder komen er nog gordijnen om er echt 

een gezellige biljartkamer van te maken’.  

Al langer hadden ze het idee opgevat om samen te biljarten. Deze zomer besloten ze de daad bij het woord te voegen. Arie van 

den Heuvel, Marty Teunissen, Wilfried Jansen en Wilbert ter Horst richtten samen biljartvereniging ’t Hessenhuus op. De vier 

Dremptse heren spelen iedere week in competitieverband bij Biljartbond De IJsselkring. Bij thuiswedstrijden spelen ze op dins-

dagavond om 19.30 uur in ’t Hessenhuus. De uitwedstrijden vinden op wisselende avonden plaats.

De animo voor biljarten is groot want volgend seizoen start er al een tweede team binnen deze kersverse vereniging en er zijn 

plannen om een damesteam te vormen. 

Deelnemen in competitieverband is mogelijk vanaf zestien jaar maar onderling een potje biljarten kan natuurlijk ook. 

Voor interesse of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar hessenhuusbiljart@gmail.com. 
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Expert Eliesen
Nieuwstad 45, Zutphen, (0575) 543202

Kerkstraat 2, Hengelo (Gld), (0575) 464261

Zutphen-Emmerikseweg 46, Baak, (0575) 551000

3 winkels in de regio

Ruim assortiment inbouw

Eigen Technische Dienst 
voor wit- en bruingoed

IT specialist (networking)

EXPERT ELIESEN 
NU OOK IN HENGELO!

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

	  
fam. Wunderink

Zutphen-Emmerikseweg 37

7227 DG Toldijk

Tel. 0575-451205

www.denbremer.nl

geopend van donderdag tot en met 

maandag vanaf 11.00 uur en verder 

op afspraak voor groepen

Café Restaurant “Den Bremer” 
Voor elke gelegenheid een passende zaal.

Maak kennis

met onze

Achterhoekse

service

Edisonstraat 60  |  7006 RE Doetinchem

T: 088 - 044 22 22  |  E: info@youprinting.nl
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De economie trekt weer aan, dus het is weer tijd om actie te 

ondernemen. 

Werd het tijdens de crisis vrijwillig of noodgedwongen nog 

even uitgesteld, ook de stiekem toch al voorgenomen echt-

scheiding wordt weer massaal opgepakt. 

Dat betekent extra werkdruk voor onze rechterlijke macht. 

En er is vrijwel geen ander onderwerp waarover bij een 

echtscheiding zoveel wordt gesteggeld als het zogenaamde 

periodieke verrekenbeding. En niet alleen bij echtscheiding 

kan dit beding tot problemen leiden. 

Vroeger trouwde men vooral in gemeenschap van goederen. 

Elk ander voorstel werd al snel gezien als een motie van wan-

trouwen. Als er echt goede redenen waren voor het maken 

van huwelijkse voorwaarden, dan werd voornamelijk gekozen 

voor uitsluiting van elke gemeenschap; oftewel: ieder houdt 

gewoon hetgeen hij of zij heeft en er wordt niets gemeen-

schappelijk. Punt.

Gelukkig zag men in latere jaren steeds vaker de onredelijk-

heid in van deze zogenaamde ‘koude uitsluiting’. In het stereo-

tiepe geval ging de man in zijn onderneming aan de slag en 

de echtgenote zorgde voor de kinderen en het huishouden. 

Na 20 jaar afnemend lief en toenemend leed viel het oog 

van de man op het veel groenere gras van de buurvrouw en 

strandde het huwelijksbootje. 

Was er van elke andere al tijden geen sprake meer, de ge-

maakte huwelijkse voorwaarden zorgden ervoor dat er ook 

geen enkele juridische gemeenschap was. De man ging er met 

zijn gehele opgebouwde kapitaal vandoor en de vrouw bleef 

met lege handen achter. 

De oplossing dacht men te vinden in het zogenaamde perio-

dieke verrekenbeding. Afgesproken wordt dat de vermogens 

gescheiden blijven, maar dat ieder jaar het gespaarde in-

komen tussen partijen onderling wordt verdeeld. Op die ma-

nier behoudt ieder het eigen vermogen maar gaat de vermo-

gensgroei tijdens het huwelijk toch nog min of meer gelijk op. 

Probleem is echter dat vrijwel niemand daadwerkelijk aan 

het einde van het jaar gaat berekenen wat er verrekend moet 

worden, laat staan dat dit ook daadwerkelijk wordt uitgekeerd 

of vastgelegd. Samen onder de kerstboom het gespaarde 

inkomen verdelen wringt blijkbaar toch een beetje met de 

kerstgedachte. 

Maar wat gebeurt er dan bij een echtscheiding na 20 jaar? De 

rechter constateert dat de verplichte jaarlijkse verrekening 

niet heeft plaatsgevonden en dat achteraf lastig te achterha-

len is wat nou van wie is. En dus beschouwt hij al snel alles als 

gemeenschappelijk. De man verliest alsnog de helft van zijn 

eigen bedrijf. 

En zoals Stephan Remmler al zeer fi losofi sch zei: alles hat ein 

Ende nur die Wurst hat zwei. Dus mocht men wel gelukkig 

blijven samen, dan zal het huwelijk uiteindelijk toch eindi-

gen, maar dan door overlijden. En in dat geval wil de fi scus 

wel graag even weten wat nu precies van wie was. Ook geen 

gemakkelijke opgave, en geen bewijs betekent meestal geen 

goedkope variant! 

Deze huwelijkse voorwaarden zijn in de jaren zeventig, tachtig 

en negentig enorm veel gemaakt. Er zijn accountants, boek-

houders en notarissen die hun cliënten hier regelmatig op 

wijzen. Vaak komt het echter ook helemaal niet ter sprake. 

Maar mocht u het vergeten: geen nood, de advocaat van uw 

partner zal u hieraan zeker helpen herinneren...

Tekst: Jeroen te Lindert

Foto’s: Wim van Hof

van de notaris
Periodiek verrekenbeding 

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
Wat te doen? Laat u informeren. 

Vaak kan tijdens het huwelijk 

veel worden gered door een 

vaststellingsovereenkomst, of 

een wijziging of opheffi  ng van 

de voorwaarden, waarbij dan bo-

vendien vaak forse besparingen 

voor de erfbelasting mogelijk 

zijn. Eén ding is zeker: tijdens het 

huwelijk is het vinden van een 

oplossing aanzienlijk eenvoudiger dan erna... 
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Bart Schotman

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

MAN
SCHOT

b o u w

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

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!
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200 smaken op maat
diverse ijskarren
rondleidingen

www.ijsvandesteenoven.nl
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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 Loes Vels uit Hummelo. 

Tekst: Loes Vels   

Foto’s: Rinus G.M. Rabeling

Tussen de A.G. Noyweg en de Monumentenweg ston vrogger 

’t Grune Kruusgebouw. Dat was dus ’t onderkommen van 

de Kruusvereniging. Door wazzen de inwoners lid van. Disse 

vereniging had ok de wijkzuster in dienst. Die wijkzuster 

wonen ok in dat gebouw. Door was ok een depot, een ruumte 

veur de opslag van hulpmiddelen; zoas po’s, klossen um ’t bed 

hoog te zetten, winsels, krukken, ja zelfs ’n rolstoel. De leden 

konnen disse zaken lenen en zelf ophalen, maor belangrieker 

was ’t zelf terugbrengen.

Ik bun begonnen bi-j zuster Foeke die toen al lange tied 

wijkzuster in Hummelo en Keppel was. Doornao kwam zuster 

Boon. Toen die vertrok, bun ik d’r met opgehollen umdat ik gin 

opoe wol wodden op ’t consultatiebureau.

Een groot deel van ’t gebouw was in die tied consultatiebureau. 

Door was een wachkamer, uutkleejruumte met babyboxen en 

’n spraekkamer. Ik heb door joren gewerkt.

De meeste moeders kwammen op afspraak, dus die 

wachkamer was lang niet altied vol. In de uutkleejruumte 

wier ’t kind gewaogen en gemetten, de gruujgrafi ek wier bi-j 

gehollen.

Dan naor de dokter. Gelukkig dat de wijkzuster der bi-j was at 

de voeding besprokken wier. De ene wekke was de Hummelse 

dokter an de beurte en de ander wekke de Keppelsen. Zo ko’j 

met ow kind naor ow eigen huusdokter.

At ’t kind niet gegruuid was, wier de voeding angepast. De pap 

mos i-j toen nog zelf kokken, melk met Molenaars kindermeal 

en suker niet te vergetten. Door was ’n moeder die suker niet 

gezond von en dat der niet indeej. Eur baby was niet gegreuid: 

‘ze mos de pap dan maor dikker maken en met ’n leppeltjen voeren’.

Vrogger gingen wi-j naor ’t 

Grune Kruusgebouw…

 Toen was suker nog niet zo ongezond as now.

At ’t kind drie maond was, ging ’t prikken an. Iedere maond 

een DKTP-prik. Sommige olders lieten mien ’t kind vashollen, 

zi-j konnen der niet nao kieken.

Ze bleven op ’t bureau kommen töt de baby’s een joor wazzen. 

Nao een paar joor mossen ze dan naor ’t kleuterbureau. 

Sommige van die baby’s konnen met een joor niet meer op de 

waegschaol, ze waogen meer as 25 pond!

Wanneer de kinder vier joor wieren, gingen ze naor ’t 

kleuterbureau. In ’t begin deej dokter Smeenk uut Durrekum 

dat. At ze niet tevraejen was, kregen de moeders van eur soms 

fl ink op de kop, dat was niet mis.

Ik wet niet woorum, maor later wier ’t kleuterbureau deur de 

huusartsen aovergenommen.

At ’t spraekuur afglopen was, dronken wi-j bi-j de wijkzuster 

altied ’n köpken thee.

De Hessencombinatie | december 2015 33



Blonde d’Aquitaines aan   de Remmelinkw

Tekst: Leo Tholhuijsen

Foto’s: Wim van Hof
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quitaines aan   de Remmelinkweg
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Particuliere verkoop Elke zaterdag open van 8.00 - 12.00 uur
Voor elke diergroep b.v. honden, katten, hamsters, cavia’s, kippen, konijnen etc.  Ook klein verpakking van 1-5 kg.’
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voer naar  mijn  hart

Garvo bv  Drempt  telefoon +31 (0)313 47 23 21  e-mail garvo@garvo.nl  website www.garvo.nl

vernieuwde website www.garvo.nl

Alles op gebied van smering!

 
www.petersolie.nl
www.innoself.nl  

geen verkoop aan particulieren
0313-475918  •  info@petersolie.nl

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

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

Verkoop, onderhoud en reparatie

Controle van verlichting, banden, remmen, 

versnelling, spaken en wielen en ketting.

En uw fiets wordt geheel gepoetst 

en gesmeerd voor €

Atb, Race & Hybride €

*exclusief onderdelenexclusief onderdelen

Nu ook winterbanden leverbaar!Nu ook winterbanden leverbaar!

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

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

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

Uw fiets in 
Topconditie voor de winter!!

Controle van verlichting, banden, remmen, 

49,00*

 63,00*

Fiets ophalen en terugbrengen mogelijk.

3 6



Het is niet echt een bedrij� e, maar de vleesveehouderijhob-

by van Kees Cevaal (63) heeft toch wel enigszins een bedrijfs-

matig karakter. In die zin dat hij voortdurend scherp moet 

zijn op hoe de kosten zich tot de vleesopbrengsten verhou-

den. Er hoeft maar weinig te gebeuren of een klein plusje 

verandert in een verlies. ‘En dan moet je nog weten dat je 

onderaan de streep alleen maar positief kunt uitkomen als je 

je grond en je arbeid niet meerekent’, voegt Cevaal toe. ‘Het 

is een hobby, eentje die als je het goed doet niet veel kost.’

Kees Cevaal woont sinds 1983 met echtgenote Evelien in het 

huis ‘Onder de beuk’ aan het begin van de H. Remmelinkweg 

in Achter-Drempt. Oorspronkelijk komen ze uit de Wieringer-

meerpolder en uit Bovenkarspel. Kees is boerenzoon en 

werkte de laatste jaren voor zijn pensionering in 2014 bij de 

gemeente Apeldoorn. Achter zijn huis en er tegenover in de 

spie Remmelinkweg-Zomerweg, in totaal ruim twee hectare, 

houdt hij al die tijd wat vleesvee. Sinds het jaar 2000 het ras 

Blonde d’Aquitaine, oorspronkelijk afkomstig uit het zuid-

westen van Frankrijk. In de regel heeft hij ongeveer vijf tot 

tien dieren. Door aankoop en geboortes komen er dieren bij, 

door slacht en soms levende verkoop gaan er weer dieren 

van het bedrijf af.

‘Uiteindelijk viel de keus op Blonde d’Aquitaine’, vertelt 

Cevaal. ‘Als je kijkt naar de verschillende vleesrassen, springt 

deze eruit. De vleeskwaliteit, de structuur en de malsheid zijn 

goed en de beesten groeien goed bij een gunstig voerge-

bruik. Daarbij zijn het gemakkelijke dieren, door gerichte 

fokkerij wordt het ras ook steeds rustiger. Al blijft het altijd 

opletten. Als ze een kalf hebben, zijn de koeien vaak onbe-

rekenbaar. Voor de stieren geldt dat ze weliswaar mak zijn, 

maar zo groot dat ze hun kracht niet kennen. We hebben ze 

nooit onthoornd, neusringen gebruik ik ook niet.’

Cevaal koopt zijn dieren, altijd stamboek, op een leeftijd van 

één jaar. In de regel zijn het stieren die hij koopt en die nadat 

ze een tijd als dekstier hebben gefungeerd voor de slacht 

weggaan. De koeien gaan naar de slacht nadat ze drie of vier 

keer gekalfd hebben. Momenteel lopen op het bedrijf twee 

koeien, twee kalveren en twee stieren. 

Begin 2014 had Cevaal een uiterst markante stier lopen, de 

grootste die hij in 32 jaar had. ‘Zo ontzettend groot was die. 

Hoeveel mensen er niet gestopt zijn om hem te fotografe-

ren… Bij de slacht woog hij 1.500 kilo. Dat is echt veel. Ge-

slacht waren het vier bouten van samen 925 kilo, uiteindelijk 

725 kilo vlees zonder bot. We hebben toen een vierde grote 

vriezer moeten bijkopen om alles kwijt te kunnen. Zoiets 

hadden we nog nooit beleefd.’

Cevaal mest zijn dieren op een rantsoen van gras en hooi, 

voeraardappelen en brok. ‘Geen maïs, daarvan wordt de 

kleur van het vet te geel. Bovendien schimmelt maïs te snel 

bij een lage voersnelheid.’

Het voeraanbod is qua dieraantal voor Cevaal de beperkende 

factor. ‘Voor meer dieren, is er niet voldoende gras. Trouwens 

ook geen stalruimte. Ooit heb ik elf dieren gehad. Toen was 

het echt te druk.’

Blonde d’Aquitaines

‘Het is een hobby, eentje die als je het 

goed doet niet veel kost.’

Vorig jaar mei leverde Cevaal 

zijn zwaarste stier ooit af. Levend 

gewicht 1.500 kilo, geslacht 925 kilo, 

netto vlees 725 kilo. “Ik heb toen een 

vierde vriezer moeten kopen.”
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Klasgenoten van toen, 
wat is er van hen 
geworden?

Samenstelling: Evert Jan Bloemen

Foto’s: Wim van Hof, collectie Jur Raatjes 

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

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

rubriek de klas van de Woordhof in Hummelo in 1964-1965.

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

2e rij, v.l.n.r.: Annie Brussen, Willemien Jolink, Trudi Jansen, Tineke Jagerman, Jenny Pardijs, Paula Greven, Gerdien Nijen Twilhaar, Nardie Tuender, Wil van Til, 

Teunis Wullink, Jur Raatjes;

3e rij, v.l.n.r.: Evert Jan Bloemen, Trudi Mijnen, Christien Oortgiesen, Bert IJff, Grita Veeneman, Wilma Remmelink, Jan Evers, Addy Weenink, Rikie Besselink, 

meester Hartke; 

4e rij, v.l.n.r.: Ciska Jolink, Marjan Regelink, Han Verbeek, Bennie Klaassen, Bennie Jansen, Betsie Lenderink, Anjo Jonker, Erna Oldenboom, Bertus Smeitink, Bart Wolters.
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RIKIE BESSELINK (1955)

Mijn leven in een vogelvlucht… Geboren in Hummelo en in 

dit dorp ook naar de lagere school geweest. Mijn vriendinnen 

waren destijds Anjo Jonker, Betsie Lenderink, Marjan Regelink 

en Christien Oortgiesen. Wat ik me nog kan herinneren van 

deze periode is dat meester Hartke altijd bijzonder mooie ver-

halen over het verleden wist te vertellen. Nog iets wat ik me 

kan herinneren is dat als de meiden bij ons uit de klas te veel 

zaten te kletsen, ze als straf naast een jongen moesten gaan 

zitten. Enkele meisjes vonden dit juist erg leuk. Of de jongens 

dit ook zo leuk gevonden hebben is voor mij altijd een vraag 

gebleven! 

Na de lagere school heb ik de KVJV (nu SPW) gevolgd in 

Doetinchem en vervolgens de opleiding als Z-verpleeg-

kundige in Deventer succesvol afgerond.

In 1976 ben ik getrouwd met Hein Veugelink. We hebben twee 

dochters Dorien (35) en Marieke (33). Inmiddels ben ik een 

gelukkige oma van de 4-jarige tweeling Job en Siem.

Vanuit Hummelo destijds verhuisd naar Deventer en nu woon 

ik al bijna veertig jaar met veel plezier in Drempt. Hier heb ik 

als voorzitter in de ouderraad gezeten van peuterspeelzaal ‘t 

Drempeltje en van de Gildeschool.

Geruime tijd heb ik me beziggehouden met de politiek (be-

stuursfunctie, Rooie Vrouwengroep en gemeenteraadslid voor 

de PvdA). 

Vanuit de Z-verpleging, tijdje moederschap, leidster van de 

peuterspeelzaal, mede-oprichtster van Kinderdagverblijf 

Nijntje, ben ik nu geruime tijd parttime werkzaam bij twee 

technische bedrijven in Velp. Hier verzorg ik de administratie. 

En last but not least pas ik met veel plezier een dag in de week 

samen met Hein op onze kleinkinderen.

en, 

Evert Jan Bloemen: ‘Het was een zeer geslaagde reünie.’

EVERT JAN BLOEMEN (1955)

Ik ben geboren op ’t Huufken aan de Zelhemseweg 23 in 

Hummelo, de boerderij tegenover Het Wapen van Heeckeren. 

Ik ging destijds veel om met Bert Jansen, mijn buurjongen. 

Van de lagere school kan ik me niet zoveel herinneren. Alleen 

dat ik een keer mijn atlas liet vallen waarna meester Boland, 

die achter mij zat, mij een tik wilde geven. Ik moest een paar 

keer heel vlug bukken om deze tik te ontlopen.

Na de lagere school ben ik naar de Ds. van Dijk mulo in 

Doetinchem gegaan. Dit was het laatste jaar van de mulo, wat 

hierna overging in de mavo. 

Na de mulo heb ik nog 1 jaar meao gedaan waarna ik me 

bedacht dat overdag werken en ’s avonds studeren financieel 

veel aantrekkelijker was dan alleen studeren. Op 17-jarige leef-

tijd ben ik dan ook begonnen met werken bij de Rabobank. 

In de avonduren heb ik mijn boekhouddiploma’s gehaald (PD 

Boekhouden, MBA en SPD) en nog wat andere studies gedaan. 

Ik heb tot 1 oktober 2015 bij de Rabobank gewerkt. Ik ben 

begonnen bij de Rabobank Doesburg, dit werd vervolgens 

Rabobank Doesburg-Giesbeek en die bank ging weer op in 

Rabobank Graafschap-Midden. Rabobank Graafschap-Midden 

is op 1 oktober jl. opgegaan in Rabobank Graafschap. De 

afdeling waar ik werkte, Control, moest krimpen waardoor 

ik boventallig ben geworden. Op moment van lezen ben ik 

dan ook of werkzoekende of ik doe iets wat op moment van 

schrijven nog niet bekend is.

Ik ben getrouwd met Wilma Lovink en woon nog steeds in 

Hummelo. Nu aan de Keppelseweg tegenover de plek waar 

vroeger de lagere school stond. We hebben twee kinderen en 

twee kleinkinderen. 

De mensen die in Hummelo of naaste omgeving wonen, kom 

ik nog min of meer regelmatig tegen.

ANNIE BRUSSEN (1956)

Ik ben geboren op de Brune Kamp aan de Kampermanstraat in 

Hummelo. Als 5-jarig meisje ging ik naar de kleuterschool aan 

de Rijksweg in Laag-Keppel. In 1962 ben ik begonnen op de 

lagere school in Hummelo. Van deze schooltijd weet ik mij niet 

zoveel meer te herinneren, maar ik weet wel dat ik de pauzes 

op het schoolplein leuker vond dan in de klas zitten.

We gingen dan touwtjespringen, tollen, elastiek twisten en in 

de winter werd er een hele lange sneeuwijsglijbaan gemaakt. 

Er waren toen nog echte winters. Een keer was alles zo bedekt 

met een laag ijs dat we niet naar school konden fietsen. We 

moesten lopen en konden dan natuurlijk niet op tijd op school 

komen, we hadden alle tijd. Er sloten zich steeds meer kinde-

ren bij het groepje aan en het was natuurlijk reuze gezellig 

onderweg, we hadden een goed excuus om te laat te komen. 

Ik speelde het meest met Willemien Jolink met wie ik nog 

steeds contact heb.

Na de lagere school ben ik vier jaar naar de Ds. van Dijkschool 

geweest en heb daar mijn mavo-diploma gehaald. Daarna ben 

ik gaan werken bij bakkerij Schuurman en bakkerij Lukassen 

in Hummelo.In 1976 heb ik Hummelo verruild voor Zelhem 

waar ik samen met Henk een huis heb gekocht en waar ik nu 

nog steeds heel fijn woon. We hebben een zoon gekregen en 

hebben nu ook nog twee kleindochters waar ik soms op mag 

passen. Toen onze zoon geboren werd ben ik gestopt met 

werken en later weer begonnen als huishoudelijke hulp, wat ik 

nu nog steeds doe.
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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

 

Ons assortiment is uitgebreid met meer kant en klare visproducten, en een ruim aanbod

van verse noordzee vis wat dagelijks wordt aangeleverd van de visafslag.

Fieret Visspeciaalzaak 

Meipoortstraat 36 

6981 DL Doesburg

tel: 0313-472592
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HENK VAN DIJK (1953)

Na de lagere school heb ik in Doetinchem de technische 

school en de schildersopleiding gevolgd. Ik werk nu alweer 46 

jaar als schilder in Drempt.

Ik ben getrouwd, heb twee kinderen en drie kleinkinderen. Ik 

heb heel veel jaren in Hoog-Keppel gewoond, maar woon nu 

alweer 8 jaar in Hummelo. Ik heb nog contact met verschil-

lende klasgenoten. Mijn hobby’s zijn muziek maken op de 

harmonica, fietsen, een kaartje leggen, tuinieren en de water-

sportvereniging. Daarnaast zing ik nog in een shantykoor.

JAN EVERS (1955) 

Je kunt wel stellen dat ik een geboren en getogen Humme-

loër ben. De familie Evers woont al generaties lang op de 

Heekhorst aan de Korte Broekstraat, dat is de boerderij waar ik 

opgroeide samen met mijn broer Fre en mijn zus Truus. Ik ben 

getrouwd met Rikie Maalderink en we hebben drie kinderen: 

Vera, Harmjan en Linda. 

Ik ben de 5e generatie in mannelijke lijn die boert op de Heek-

horst, een fantastische plek om te wonen en te werken. We zit-

ten nu in een maatschap met mijn dochter Vera en haar man 

Thijs.  We zijn inmiddels de zeer trotste opa en oma van Teun 

(4) en Cato (bijna 2). Ze wonen naast ons, dat is alle dagen ge-

nieten. We groeiden in alle vrijheid op, de enige verplichting 

was de lagere school in Hummelo. Het was een prima tijd. 

De beste herinneringen heb ik aan meester Van Eck. Die kon 

iedere leerling het best laten presteren op zijn eigen niveau, 

geweldig zoals hij dat kon. En slagbal op het schoolplein, waar 

we samen met Rob Markvoort de matchwinnaars waren. Wat 

kon Rob hard lopen. 

Met meester Van Eck gingen we naar de Wrangebult in Laag-

Keppel. Daar speelden we smokkelaar: een groep moest de 

grens bewaken en de andere groep moest over de Wrange-

bult kruipen en ongezien aan de overkant zien te komen. Na 

afloop hadden we een keer bij de bromfiets van meester Van 

Eck de uitlaat dicht gestopt met bladeren. De gevolgen laten 

zich raden: geen startende brommer en een boze meester, we 

hebben de boel toen weer hersteld, hij was tenslotte wel onze 

favoriete meester. 

We speelden met iedereen. Als er iemand jarig was dan werd 

je uitgenodigd, bij de jongens dan. En zo kwam je bij iedereen 

wel eens thuis. Het meeste speelde ik met Henk Garretsen van 

de Melkerij en dat contact is tot heden ten dage zo gebleven. 

Na schooltijd sprong ik op mijn pony en ging naar Wilma van 

Veldhuizen, die op het Jagershuis woonde en crossten we 

samen door de Hummelose bossen. Daar waren toen nog heel 

wat meer paadjes en begaanbare bruggetjes dan nu. We had-

den wel speciale privileges, zij was tenslotte wel de dochter 

van de jachtopziener. 

Na de lagere school ben ik naar de las in Zelhem gegaan en 

daarna naar de mas in Doetinchem. Daarna ben ik op de 

boerderij in een maatschap met mijn ouders gegaan. Ben vele 

jaren actief geweest binnen Jong Gelre en van daaruit in de 

jongerenraad van toen Coberco, nu Friesland Campina. 

Bestuurlijk ben ik actief geweest in o.a. het kermisbestuur afd. 

ruiterij, Ponyclub de Hessenruiters, LTO Noord en DLV. 

HENK GARRETSEN (1955)

Mijn naam is Henk Garretsen, voor sommigen beter bekend 

als Henk van de Melkeri-j. Ik heb mijn hele leven op de boerde-

rij gewoond. Al jong had ik een eigen tuintje, spitten en wroe-

ten dat het een lieve lust was (het boer zijn zat er al vroeg in). 

Ook had ik een bok en een karretje en zo kon het gebeuren 

dat ik wel eens met de bok naar Jan Evers ging. Na de lagere 

school ben ik naar de lagere landbouwschool geweest, daarna 

naar de middelbare landbouwschool en heb verder nog 

enkele cursussen gevolgd. Na de afsluiting van de middelbare 

landbouwschool in 1975 heb ik Gerda op een eindexamen-

feest ontmoet. Ze is nog steeds mijn vrouw. Uit ons huwelijk 

zijn twee kinderen voortgekomen, een zoon en een dochter. 

Van de klas weet ik nog dat Betsie Lenderink haar lange haren 

voor de ogen deed en dan de bril opzette. Meester Hartke was 

iemand van de oude stempel. Ik heb nog steeds omgang met 

Jan Evers en Teunis Wullink. Met de kermis kom ik nog veel 

klasgenoten tegen en dat is altijd lachen. Heel eerlijk gezegd 

weet ik van een leerjaar later meer te vertellen. Na ruim 40 jaar 

fulltime boer te zijn geweest ben ik nu gestopt. Ik heb nu tijd 

om mijn vrouw te helpen met het huishouden (mantelzorger), 

verder doe ik af en toe vrijwilligerswerk.

JAN GARRETSEN (1955)

‘Ik heb een groot aantal klassenfoto’s, maar deze heb ik niet 

en ik kan me ook niet herinneren dat deze gemaakt is.

Ik woonde vanaf mijn geboorte aan de Keppelseweg 29, 

naast slager Bolt en tegenover bakker Jansen.

Ik heb in die schooljaren en ook de eerste jaren van de mid-

delbare school het meest opgetrokken met Jur Raatjes. Jur 

kwam altijd op de fiets uit Laag-Keppel en zette de fiets dan 

bij ons thuis neer. Daarna gingen we samen naar school. 

Daarnaast had ik met iedereen wel een goed contact, vooral 

ook met Bert Jansen, Teunis Wullink, Bennie Jansen van de 

Schapenbult, Bertus Smeitink en Evert Jan Bloemen.

Na de lagere school heb ik de hbs gedaan, in Villa Ruimzicht, 

nu het bekende hotel-restaurant.

Na het slagen in 1973 ben ik direct gaan werken in de ac-

countancy en tegelijkertijd de Accountantsopleiding bij het 

NIVRA gevolgd en afgerond. Tot op de dag van vandaag ben 

ik als registeraccountant werkzaam in de accountancy (Wal-

gemoed, Deloitte en nu Kroese Wevers) en dan met name 

voor de grotere (familie)bedrijven.

Ik ben in 1978 getrouwd met Marjoh en woon vanaf die 

tijd in Doetinchem, eerst 10 jaar in de De Jongstraat en nu 

al sinds 1988 aan de Schimmelpennincklaan, met uitzicht 

op de Slangenburg, de Vijverberg en helaas sinds kort de 

nieuwe Randweg. Onze dochter Anne is inmiddels 26 jaar, 

heeft haar studie bedrijfskunde in december 2012 afgerond 

en woont met haar vriend Arvid in Zutphen. Ze werkt onder 

andere voor de Provincie Gelderland. Ze heeft op hoog 

niveau gevoetbald en stond in het doel bij FC Twente bij de 

allereerste wedstrijd van de Vrouwen Eredivisie in 2007, een 

werkelijk memorabel moment.

Ik ben ook altijd bestuurlijk actief geweest. Ik heb onder 

andere 7 (tropen)jaren in het bestuur van De Graafschap 

gezeten. Op dit moment ben ik actief in het bestuur van de 

DRU Cultuurfabriek te Ulft en ben ik voorzitter van Rotary 

Club Bergh. Hobby’s: vakantie, reizen, fietsen, voetballen, etc. 

Daarnaast bezoeken wij nog steeds veel popconcerten. Op 

13 september zat ik met dochter Anne in het Ziggo Dome bij U2.

PAULA GREVEN (1956)

Ik woonde ten tijde van de klassenfoto in Hummelo. Mijn 

hartsvriendinnen waren Wilma Remmelink en Addy Weenink. 
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Na de middelbare school ben ik gaan studeren aan het CIOS 

in Arnhem. Gedurende deze opleiding woonde ik in Arnhem. 

Na de opleiding ben ik zes jaar werkzaam geweest in de 

geestelijke gezondheidzorg, in een dagverblijf voor ouderen 

in Etten. Ik woonde toen in Terborg. 

Uiteindelijk kwam ik weer in Hummelo terecht en ben ik met 

Freek Jolink getrouwd. Ik heb geen kinderen. Ik werk al vele 

jaren als docent meer bewegen voor ouderen bij de Stich-

ting Welzijn en De Gouden Leeuw Groep. Ook heb ik vele 

jaren voor DWL aan het Hessenbad gestaan, wedstrijden 

gezwommen en zelfs nog voorzitter geweest. Over de con-

tacten kan ik kort zijn. Er zijn redelijk wat leeftijdsgenoten in 

Hummelo dus we treffen elkaar met regelmaat.

TINEKE JAGERMAN (1956)

Na de lagere school ben ik naar de toenmalige GSGD gegaan 

waar ik in 1975 het atheneum-B-diploma behaalde. Daarna 

in Nijmegen de studie rechten aan de Katholieke Universiteit 

aangevangen. Ook Cisca Jolink ging hier studeren en we zien 

elkaar nog regelmatig. In 1982 rondde ik de studie af in de 

notariële studierichting. De crisis in de jaren tachtig heeft mij 

belet een baan te vinden in die richting. Inmiddels ben ik 31 

jaar getrouwd met Han van der Heijden en woon ik in 

Hoogvliet. We hebben vier zonen die allen het huis hebben 

verlaten. Ik heb nog veel contact met Cisca Jolink. We komen 

vaak in Laag-Keppel omdat mijn moeder er woont.

BENNIE JANSSEN (1954)

Ik woon nog steeds in het mooie Hummelo, samen met mijn 

vrouw Trees (59 jaar). We hebben twee dochters Sabine (35 

jaar) en Petra (33 jaar) en drie geweldige kleinkinderen Marit 

(7), Lars (5) en Jens (3).

Een stukje over de schooltijd schrijven is niet gemakkelijk, als 

ik terugkijk is dat ook al weer zo’n 51 jaar geleden.

Volgens mij hadden we het wel gezellig in de klas.

Van de tijd op de lagere school weet ik niet meer zoveel, wel 

dat ik de meeste op de klassenfoto die in Hummelo en omge-

ving wonen nog wel eens zie of er een praatje mee maak.

Van meester Hartke weet ik nog dat hij in Hoog-Keppel 

woonde en later aan de Margrietlaan in Hummelo.

Tijdens de lagere schooltijd heb ik tegenover de school aan de 

Beatrixlaan gewoond, waar ik tussen de middag een broodje 

ging eten.

Na de lagere school ben ik naar de technische school aan de 

Spinbaan in Doetinchem gegaan en geleerd voor metaalbe-

werker, daarna ben ik naar de streekschool aan het Zaagmo-

lenpad gegaan. Op mijn 17e ben ik aan het werk gegaan bij 

Martens Brandkasten in Doetinchem. Nu, na 44 dienstjaren, 

diverse overnames en naamsveranderingen, ben ik er nog 

steeds werkzaam. De naam van het bedrijf is thans Gunnebo.

Samen met oud-klasgenoot Bennie Klaassen heb ik meerdere 

jaren als overste van de Volksfeesten van Hummelo gediend.

Zo kwamen we bij menig Hummeloër over de vloer en beleef-

den we zeer gezellige avonden. Nu ben ik nog actief in de ge-

werencommissie voor het verzorgen van de geweren tijdens 

het vogelschieten van de kermis/volksfeesten van Drempt, 

Keppel en Hummelo. In mijn vrije tijd ben ik een fervent 

mountainbiker, wekelijks lekker toeren door de Hummelse en 

Kruisbergse bossen.

CISKA JOLINK (1956)

In het schooljaar 1963-1964 zat ik in de tweede klas en was ik 

dus zeven jaar. Toentertijd telde Hummelo nog meerdere bak-

kers, slagers, kruideniers en veel andere bedrijven, waaronder 

twee schildersbedrijven, waarvan mijn ouders er een hadden, 

aan de Van Heeckerenweg (adres A60, met telefoonnummer 

302!). Wat ik me hiervan vooral herinner is dat wij als kinderen 

afwisselend bij Teerink en Westhoff de boodschappen moes-

ten halen, om geen scheve ogen te maken.

Na de lagere school ging ik naar de (toen nog) GSGD in Doe-

tinchem. In de vierde kwam ik weer bij Tineke Jagerman in de 

klas terecht. Ofschoon wij vroeger op de lagere school nooit 

met elkaar omgingen (Tineke kwam immers uit Laag-Keppel!) 

zijn we toen toch vriendinnen geworden en wij zien elkaar 

nog regelmatig. 

Na de middelbare school ben ik naar Nijmegen gegaan om 

daar geschiedenis te studeren, maar zoals de meeste mensen 

van mijn studiejaar kon ik geen werk vinden in dat vakgebied. 

Door vakantiewerk ben ik terechtgekomen bij het Cultureel 

Centrum De Lindenberg in Nijmegen, waar ik twintig jaar 

gewerkt heb; ik heb daar van alles gedaan, van cursistenadmi-

nistratie tot systeembeheer en boekhouding.

In Nijmegen liep ik mijn jeugdliefde Arjo Hammink uit Hoog-

Keppel weer tegen het lijf en sindsdien zijn we bij elkaar ge-

bleven. We hebben twee dochters gekregen, ze heten Coosje 

en Aaltje en zijn nu respectievelijk 26 en 24 jaar oud. Op dit 

moment ben ik al tien jaar hoofd financiële administratie van 

Theater De Lievekamp in Oss.

We wonen sinds 1988 in Nederasselt, een klein dorp bij Grave.

WILLEMIEN JOLINK (1956)

Op een zonnige zomeravond zomaar Evert Jan Bloemen 

aan de telefoon! Het ging over een klassenfoto in de rubriek 

Klasgenoten in De Hessencombinatie. Wil je meedoen om een 

stukje over jezelf te schrijven?

Zelf ben ik altijd dicht bij mijn roots gebleven. Geboren en 

getogen aan de Broekstraat in Hummelo. 

Toen het tijdperk lagere school aanbrak, fietsten we altijd met 

veel buurkinderen naar school. Er werd op elkaar gewacht en 

gelet. De normaalste zaak van de wereld. Zodoende trokken 

wij als buurkinderen ook na schooltijd met elkaar op. Dit wa-

ren Teunis Wullink, Willy van Til, Bart Wolters, Annie Brussen en 

de oudere broers/zussen van de genoemde klasgenoten.

Na de lagere school de Ds. van Dijkschool in Doetinchem 

bezocht, om daarna te gaan werken als medewerkster op een 

administratiekantoor in Lochem en Hummelo.

Ik ben getrouwd met mijn buurjongen Fré Evers, dus hoe 

dichtbij kun je het vinden! Jan Evers (ook op de foto) is dus 

mijn zwager.

Na mijn trouwen ben ik in Zelhem gaan wonen, waar ook 

onze twee kinderen zijn geboren. Rick (33) en Stefan (30). Na 

een tijdje fulltime moeder te zijn geweest ben ik begin jaren 

negentig weer buitenshuis gaan werken. Sinds die tijd werk ik 

als administratief medewerkster bij het Graafschap College te 

Doetinchem, wat ik nog met plezier doe.

Nog steeds zie of spreek ik oud-klasgenoten waaronder 

Bart Wolters, Annie Brussen en Bennie Klaassen. Met Jenny 

Pardijs had ik tot voor wat jaren terug ook contact. Doordat 

ze naar Duitsland verhuisde is dit enigszins verwaterd. Op de 

Hummelse kermis wil het ook vaak het geval zijn dat ik oud-
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klasgenoten zie, of personen die ook naar de lagere school in 

Hummelo gingen. 

Mijn herinneringen aan deze schoolperiode zijn het klassikaal 

opdreunen van de tafels, met aardrijkskunde de plaatsen op-

noemen en met geschiedenis jaartallen leren! De schoolreisjes 

waren altijd erg leuk. Je kwam nog eens ergens. Waaronder 

Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Super spannend voor 

die tijd! Ik ben benieuwd naar de stukjes van de anderen.

ANJO JONKER (1955)

Ik herinner mij de lagere schooltijd als een onbekommerde 

en fijne tijd. Toen waren de winters nog echt koud. Ik ging 

om met Erna Oldenboom, Rikie Besselink en Marjan Regelink. 

Deze contacten zijn niet gebleven. Ik herinner mij vooral het 

gymmen bij De Sperwer met Rikie. 

Ik woonde in Hummelo met mijn vader, moeder en broer. 

Meester Hartke was mijn favoriete meester. Later ben ik nog 

wel eens bij hem op bezoek geweest.

Na de basisschool ging ik met Grita Veeneman naar de Ds. van 

Dijk mulo. Na de mulo ben ik naar de opleiding voor apothe-

kersassistente in Arnhem gegaan. Twee jaar later ging ik in 

Amsterdam aan de slag als apothekersassistente.

Na ruim een jaar ben ik het avond-vwo gaan doen en werkte 

daarnaast aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam 

en begeleidde farmaciestudenten bij het maken van crèmes, 

poeders, pillen en zetpillen. 

Ik behaalde de MO-akte Nederlands en kon aan de slag als 

docent bij de opleiding voor apothekersassistenten in Zaan-

dam. Na 7 jaar kwam ik in 1994 terecht bij de OVDB, Landelijk 

Orgaan Beroepsonderwijs. Mijn werk had weer te maken 

met het opleiden van apothekersassistenten maar nu in de 

stage. In 2000 ben ik bij dezelfde organisatie in een andere 

branche gaan werken: de kinderopvang. De naam OVDB werd 

veranderd in Calibris. Ik ondersteunde de kinderopvangor-

ganisaties bij het verkrijgen van een accreditatie om leerling-

kinderleidsters goed op te leiden in de praktijk. Dit werk ben ik 

blijven doen tot juni 2015. Sinds 1992 woon ik samen met mijn 

partner in Naarden en kort geleden ben ik gestopt met werken.

BENNIE KLAASSEN (1954)

Ik woonde destijds aan de Broekstraat 6 in Hummelo, hier 

woon ik nog steeds. Het is mijn oudershuis (vijfde generatie). 

Ik ben nu 34 jaar getrouwd met Hennie en heb twee kinderen 

Suzanne (30) en Sebastiaan (33). Met vijf klasgenoten uit die 

tijd heb ik nog steeds regelmatig contact.

Na de lagere school ben ik naar de landbouwschool in Zelhem 

gegaan; ik wilde graag boer worden. Dit was niet mogelijk 

omdat het bedrijf te klein was. Wel heb ik het bedrijf voortge-

zet naast mijn baan. Ik werk als line-operator bij de Aviko in 

Steenderen. Hier werk ik inmiddels alweer 35 jaar.

Met bijna iedereen van vroeger die in en rond Hummelo 

woont heb ik nog contact. Ik zie ze nog op verenigingen, de 

kermis of andere activiteiten.

Ik moet nog vaak aan de schooltijd denken als we een feestje 

bij de Krint in de grote zaal hebben. Wij kregen daar vroeger 

van meester Boland onze gymnastiekles. Ook herinner ik mij 

de knapenvereniging met meester Van Eck. Hiermee zijn we 

een keer naar Halle geweest om bij boer Hietland te kamperen 

(hiervan heb ik nog een foto).

Mijn grote hobby is het verzamelen van alles wat met Hum-

melo en Keppel te maken heeft, zoals ansichtkaarten, boeken, 

krantenartikelen, etc. Hoe ouder hoe mooier! 

TRUDI MIJNEN (1956)

Geboren in Langerak heeft de liefde mij in Brabant gebracht. 

Ik ben getrouwd met Bosschenaar Hans de Groot en woon 

tegenwoordig in Oss met Hans en onze twee katten Boris en 

Zwartwitje.

Na de GSGD in Doetinchem ben ik in 1973 gaan werken bij de 

AMRO-Bank in Doetinchem. Dit heb ik 30 jaar volgehouden 

bij diverse kantoren van de bank in onder andere Arnhem, 

Nijmegen en Wijchen. Begonnen op Buitenlands Betalingsver-

keer en op het eind bij ABN-AMRO Verzekeringen. Hierna gaan 

genieten van wat meer vrije tijd. Helaas is mijn man vijf jaar 

geleden ziek geworden, dus nu ben ik fulltime mantelzorger. 

Tijdens mijn lagere schooltijd ging ik veel om met Erna Olden-

boom, wij woonden allebei in Langerak.

Van school herinner ik me onder andere het voorval waarbij 

Paula Greven een knopspeld inslikte tijdens de handwerkles 

wat voor nogal wat opschudding zorgde bij iedereen. Geluk-

kig is het goed afgelopen. Ook het meedoen aan de kermisop-

tocht samen met Gradi Milius, Wilma Lovink en Betsy Lovink is 

me bijgebleven. Betsy Lovink als kostschooljuffrouw en Gradi, 

Wilma en ik als kostschoolmeisjes.

Aangezien ik in Langerak woonde en met de fiets naar school 

moest samen met de andere kinderen kwam het wel eens 

voor dat we bij heel slecht weer met de auto naar school 

werden gebracht door iemand van de firma Oldenboom. Heel 

fijn natuurlijk, alleen kon het zijn dat niemand eraan dacht om 

ons na schooltijd op te halen. Maar geen gezeur, dan liepen 

we met z’n allen terug naar huis. Was ook gezellig!

Ik ben benieuwd hoe ieders leven tot nu toe verlopen is.

WILLEM MIJNEN (1955)

In het jaar dat de foto is genomen waren we net van Langerak 

naar Hummelo verhuisd naar de Beatrixlaan. Na schooltijd 

gingen we vaak met een groep jongens voetballen op het 

trapveldje achter het huis van Jan Garritsen.

Toen we getrouwd zijn in 1977 zijn we op De Veldhof gaan wo-

nen en in 1992 terug naar de Beatrixlaan waar we nu nog wonen.

In 1977 ben ik getrouwd met Wilma, we hebben drie kinderen 

die inmiddels het huis uit zijn: Willem, Saskia en Bastiaan en 

we zijn vier keer oma en opa.

Na de lagere school in Hummelo ben ik naar de lts in Doetin-

chem gegaan en heb het diploma autotechniek gehaald. Na 

twee maanden was de zin voor het monteur zijn er al af. Ik ben 

toen in Terborg als bijrijder op een vrachtwagen begonnen en 

heb daar gewerkt tot ik als KVV-er terechtkwam bij het leger 

en heb daar mijn rijbewijzen gehaald. Na wat omzwervingen 

ben ik in 1975 bij Beuker in Wehl terechtgekomen en ben daar 

als chauffeur begonnen, na 16 jaar gevolgd door een functie 

op kantoor als planner/verkoper.

In 2009 heeft Beuker het transport verkocht aan Vendrig in So-

meren en ben ik meeverhuisd. Ik ga nu twee keer in de week 

naar ons kantoor in Someren en de rest werk ik thuis op kantoor.

GERDIEN NIJEN TWILHAAR (1956)

Mijn adres toentertijd was Bakkerstraat 3 in Hummelo. Ik heb 

een erg fijne lagere schoolperiode gehad. Ik ging om met alle 

klasgenoten, niet specifiek met een persoon. Ben inmiddels al 

45 jaar uit Hummelo weg. Ik heb nog een paar jaar met mijn 

ouders in Drempt gewoond en woon nu 40 jaar in Doesburg. 

Ik ben getrouwd, heb twee dochters en twee kleindochters. 

Ik heb een kapsalon in Giesbeek en ben zes jaar geleden een 

leerbedrijf geworden, dus nog steeds erg actief.
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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.nl

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

A.G. Noyweg 53

6997 AN Hoog-Keppel

T. (0314) 38 13 01

huid- en voetverzorgingsinstituut

email info@wildegeest.nl

www.wildegeest.nl

Sinds september kunt u ook
op vrijdag behandeld worden door

medisch pedicure in opleiding Femke.
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ERNA OLDENBOOM (1954)

Mijn naam is Erna Oldenboom, ik heb met veel plezier op de 

lagere school in Hummelo gezeten. Ik had nog tijden het idee 

dat ik heel lang en ver moest fietsen vanuit Langerak maar 

als ik nu de afstand bekijk dan viel dat toch echt mee. Ik kan 

me alleen maar leuke dingen herinneren en een intens diep 

gevoel van dankbaarheid en veiligheid. Een school die je elk 

kind zou wensen. Mijn favoriete leraar was meester Hartke. Hij 

wordt door de jaren heen steeds aardiger en steeds meer een 

leraar die je voor elk kind zou willen. 

Voor de rest weet ik nog dat ik me weken kon verheugen op 

de kermis in Hummelo en last but not least de jaarlijkse Konin-

ginnedag op het prachtige landgoed Enghuizen. Ik herinner 

me nog het schoolplein waar we afwisselende spelletjes speel-

den. Elastiek springen, touwtje springen, jongens die meisjes 

‘vangen’ en omgekeerd. Een onbezorgde en heerlijke tijd zou 

ik het willen noemen.

De middelbare school heb ik in Doetinchem bezocht en uit-

eindelijk niet afgemaakt. Ik ging al heel vroeg werken en wel-

licht tot verbazing heb ik met ontzettend veel plezier op heel 

veel plekken gewerkt. In de autobranche, op een etiketten-

fabriek, een reclamebureau en daarna op de Postcheque en 

Girodienst in Arnhem. Ik heb daar zeer eenvoudige werkzaam-

heden moeten verrichten maar nog nooit zo veel gelachen.

Op de Giro zoals wij dat noemden, werden mensen voor 

allerlei werkzaamheden gevraagd en werden mensen ook in 

de gelegenheid gesteld om opleidingen te volgen. Dat heb ik 

toen met veel enthousiasme gedaan en elke gelegenheid met 

beide handen aangegrepen. Eerst een mbo in personeelswerk 

in Haarlem en daarna heb ik een parttime hbo-opleiding 

gevolgd op de Sociale Academie de Horst. 

Nadat ik dat ene jaar in Haarlem met goede resultaten had 

doorlopen mocht ik overstappen naar Utrecht en de Giro 

was zo blij met de behaalde resultaten dat ik de rest van de 

opleiding op een woensdagmiddag en -avond mocht volgen 

en het werd ook nog eens betaald door de werkgever. Van 

de mbo naar de hbo. Tijdens mijn opleiding kwam ik op 

wat we nu een Human Resources afdeling zouden noemen. 

Verantwoordelijk voor rekrutering, opleidingen, organisati-

onal design en ik werd lid van het medisch-sociaal team van 

Postbank en later ING. Ik ben erg betrokken geweest bij de 

fusie tussen Postbank en NMB. Daarna heb ik nog heel veel 

andere opleidingen gevolgd waardoor ik toegelaten werd op 

de Universiteit van Granada en daar een PhD programma van 

2 jaar heb doorlopen op het gebied van Vrede en Conflicten. 

Op dit moment werk ik aan een PhD rondom Consciousness 

aan de Universiteit van Kaapstad op de Graduate School of 

Business. Ik deel mijn ervaringen met een ieder die daarin 

geïnteresseerd is. Mijn favoriete thema is de ‘creatie van de 

healthy organisation’.

Ik heb in Indonesië gewoond, in Spanje en Frankrijk. Nu woon 

ik alweer 6 jaar in Zuid-Afrika. Ik heb me vaak afgevraagd wie 

ik zou zijn als ik in een ander land zou zijn geboren, wat er nog 

van mij als persoon zou overblijven als ik me niet verstaanbaar 

kan maken in bijvoorbeeld een andere taal. Ik heb kunnen er-

varen wat ik doe of juist nalaat in een volledig andere cultuur.

CHRISTIEN OORTGIESEN (1953)

Ik ben geboren in Eldrik. Vanuit mijn ouderlijk huis gingen we 

op de fiets samen met mijn broers en zus naar de Woordhof in 

Hummelo. Daar hebben we een geweldige tijd beleefd. 

Vanuit de lagere school ben ik naar de huishoudschool 

gegaan in Doetinchem. Na diverse baantjes, en ook diverse 

cursussen gevolgd te hebben, zijn mijn man (Henk Bloemen-

daal) en ik een kwekerij gestart met het kweken van perkgoed, 

violen en coniferen. Later hebben we een verkoopruimte 

neergezet en zijn we gestart met het verkopen van diverse 

planten voor binnen en buiten. Natuurlijk kwamen er in de 

loop van tijd ook vazen, beelden, en potten bij. Inmiddels zijn 

we uitgegroeid tot een moderne bloemisterij, tuincentrum, 

hoveniersbedrijf en kwekerij en doen dit nu samen met onze 

kinderen. 

Een van de mooie momenten van dit schooljaar. Meester Hart-

ke was op een dag geïrriteerd door het gedrag van de klas. In 

de middag waren we niet meer kalm te krijgen, hij sloeg met 

zijn aanwijsstok zo hard op zijn bureau dat de stok door mid-

den brak. Iedereen bescheurde het van het lachen, de rest van 

de dag was de lucht weer opgeklaard. We hebben die middag 

alleen maar leuke spelletjes gedaan. Terugkijkend naar die tijd, 

heeft het mij geweldige herinneringen gegeven!

JENNY PARDIJS (1955)

Over de tijd op de lagere school denk ik met gemengde 

gevoelens terug. Voor mij was het niet altijd leuk: als Keppelse 

hoorde je er niet altijd bij. Mijn beste vriendin in de klas was 

Catootje Oijen, later op de mavo ben ik goed bevriend geraakt 

met Nardie Tuender. Beiden ben ik door mijn verhuizingen uit 

het oog verloren. Af en toe heb ik nog contact met Willemien 

Evers-Jolink.

Een aardigheidje dat ik mij herinner is dat ik door meester 

Hartke altijd Eva werd genoemd (door mijn achternaam na-

tuurlijk) en dat ik er ook nog naar luisterde. En wat ik ook nooit 

vergeten zal, is dat Philip Raatjes zich een keer zo erg ergerde 

aan een opmerking van meester Boland dat hij heel hard door 

de klas riep: ‘Van u word ik nog eens hartstikke gek!’ Daarna 

was het muisstil in de klas en meester Boland was hierover zo 

verbaasd, dat hij niets zei en alleen maar keek. Of Philip hierna 

nog wat van hem te horen heeft gekregen weet ik niet.

Na de lagere school heb ik op de GSGD mijn mavo-diploma 

gehaald. Daar heb ik een erg leuke tijd gehad. Na de mavo heb 

ik in het Wilhelmina Ziekenhuis mijn diploma Verpleegkun-

dige gehaald. Ook aan deze tijd denk ik met veel plezier terug. 

Heb nog steeds een innig contact met de opleidingsgroep 

van 42 jaar geleden. We zien elkaar bijna elk jaar. Ik heb na 

het behalen van mijn diploma nog een jaar in het ziekenhuis 

gewerkt en ben toen overgestapt naar Den Ooiman. Hier heb 

ik als waarnemend hoofd van een revalidatie-afdeling tot 

1990 gewerkt. Ik ben daarna gaan werken in de thuiszorg als 

verpleegkundige.

Van 1993 tot 1997 heb ik door het werk van mijn man (chemi-

cus bij BASF) in Zuid-Duitsland gewoond. Ook daar heb ik als 

verpleegkundige in de thuiszorg gewerkt. 

Terug in Nederland, waar ik aanvankelijk weer in de thuiszorg 

begonnen ben, heb ik vier jaren op de dagbehandeling van 

Antonia in Terborg gewerkt, waarvan de laatste twee jaren als 

leidinggevende.

Toen volgde er weer een verhuizing terug naar Duitsland 

(weer door het werk van mijn man). Daar woon ik nu alweer 

11 jaar. En wel in de mooie stad Speyer am Rhein. Eerst werkte 

ik als verpleegkundige in de thuiszorg, nu in een verpleeghuis 

om de dagbesteding voor de bewoners te organiseren. Dat 

is allemaal goed gelukt door mijn ervaring uit Nederland. 
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Vanaf vorig jaar ben ik minder gaan werken om wat vaker 

naar Nederland te kunnen gaan, voornamelijk vanwege onze 

kleinkinderen.

Nog wat over mijn familie: in 1976 ben ik getrouwd met Ben 

van der Most. Op 5 juni 1981 werd onze dochter Marleen 

geboren en op 6 april 1984 onze dochter Linda. Onze oudste 

dochter is getrouwd en heeft een tweeling van 5 jaar: Evy en 

Timo. Onze dochter Linda heeft ook een relatie.

Beide dochters hebben in Wageningen en Utrecht gestudeerd. 

Onze oudste dochter is facility manager aan de universiteit 

van Utrecht (Uithof ) en Linda is maatschappelijk werkster in 

Amsterdam en omgeving.

JUR RAATJES (1954)

De klassenfoto uit 1963 brengt mooie herinneringen bij me 

naar boven uit de schooltijd in Hummelo. Ik woonde toen in 

mijn geboortehuis in Laag-Keppel aan de Julianalaan waar 

mijn moeder nog steeds woont. In de jaren op de lagere 

school ging ik veel om met Jan Garretsen en Bert Jansen. Jan 

ben ik later nog wel eens tegengekomen bij De Graafschap. 

Vooral de handenarbeidlessen van meester Hartke zijn me bij-

gebleven, waar we mooie en bruikbare dingen maakten. Ook 

de sportdagen met de andere scholen spraken me erg aan.

Na mijn militaire dienst in Schaarsbergen vertrok ik in de 

zomer van 1977 naar Amsterdam voor m’n studie wiskunde. 

Na het afstuderen ging ik in Amstelveen wonen en werkte in 

Hoorn als leraar wiskunde. Toen ik bij de omroep (eerst NOS, 

later RTL) ging werken, verhuisde ik naar Odijk waar mijn twee 

dochters zijn geboren. Bij het aandienen van de derde, mijn 

zoon, verhuisden we eind 1993 naar een groter huis in Maarn, 

waar ik nu nog steeds woon. In 2004 kwam ik er met m’n 

kinderen alleen voor te staan toen mijn vrouw ons verliet. Een 

jaar later ontmoette ik Mirjam, nu nog steeds mijn partner, 

wonende in Amstelveen. Na mijn tijd bij de omroep werkte 

ik als directeur PR voor respectievelijk Heineken, Renault en 

Mazda, waar ik nu nog steeds werk.

Ik heb uiteraard nog steeds contact met m’n broer Philip en 

met Rick Huber, die niet op deze klassenfoto staat maar met 

wie ik toen ook al in hetzelfde waterpoloteam van DWL zat.

PHILIP RAATJES (1956)

Met veel plezier denk ik terug aan de lagere schooltijd. We 

hadden een hele leuke groep en leuke meesters. Bij meester 

Hartke mochten we van lucifers onderzetters in verschillende 

patronen maken die nu nog door mijn moeder gebruikt 

worden tijdens het diner. Robje Markvoort was mijn beste 

vriendje en we gingen samen graag mee met Wilma naar De 

Gouden Karper om in de keuken wat patat te eten.

Na de middelbare school in Doetinchem heb ik op verschillen-

de plekken gewoond, gestudeerd en gewerkt. Eerst Enschede, 

toen Groningen en voor het werk ’s Hertogenbosch, Lünen 

(Duitsland), Haaksbergen, Amsterdam en Doorwerth. Nooit 

had ik gedacht nog een keer zo lang op een plek te wonen als 

de 19 jaar in het ouderlijk huis in Laag-Keppel maar dit jaar is 

dan toch het record gebroken in Doorwerth.

Na een wat lange school- en studietijd met uiteindelijk een 

afgeronde studie biochemie werk ik nu al weer dertig jaar bij 

AkzoNobel. Ik heb heel veel gereisd en van de wereld gezien. 

Nog steeds reis ik regelmatig, wel laat ik dat meer en meer aan 

de jongelui in de organisatie over. 

Ik heb een fantastische zoon van 16 jaar die wat slimmer is 

dan z’n pa en de vijfde klas van het Stedelijk Gymnasium Arn-

hem ook vast weer in een keer gaat halen. Hij kan zich een tijd 

zonder social media niet meer voorstellen en vroeg laatst ver-

wonderd wat die platenspeler was toen ik een kast opruimde. 

Het wordt tijd voor de next generation. Ik ben benieuwd naar 

alle verhalen.

DICK REGELING (1956)

Ik ben geboren op de ‘Drieslag’ in Hummelo. Ten tijde van 

de klassenfoto woonden we op het rentmeestershuis aan de 

Spalderkampseweg. Later zijn we verhuisd naar de Kipstraat. 

Mijn vriend was Henk Garretsen van de Melkerij. We speelden 

vaak samen in de grote schuur.

In 1976 ben ik getrouwd met Ria van Hagen en wonen we in 

Voor-Drempt. We hebben vier kinderen, drie jongens en een 

meisje. Inmiddels hebben we vier kleindochters.

Als opleiding heb ik LTS T-stroom gedaan. Ik werk bij GMB 

BioEnergie in Zutphen als Wiellaadschopmachinist. Bij dit 

bedrijf wordt zuiveringsslib verwerkt tot bio-granulaat.

Ik heb met niemand meer echt contact, wel spreek ik af en toe 

nog iemand.

Van de lagere school weet ik weinig meer, wel dat we gingen 

gymmen bij De Gouden Karper in de grote zaal.

In klas 6 moest je met aardrijkskunde alle plaatsnamen op-

dreunen, ik wist ze niet zo goed maar Nardie Tuender zat op 

de voorste rij en zei ze me dan voor.

Het is wel mooi om te zien dat onze zoon Frank is bevriend 

met Harmjan, de zoon van klasgenoot Jan Evers.

WILMA REMMELINK (1956)

Tijdens de klassenfoto woonde ik in De Gouden Karper en liep 

elke schooldag met mijn vriendinnetje Paula Greven richting 

de Keppelseweg, bij Addy Weenink langs en dan met z’n 

drieën naar school. 

Na de middelbare school in Doetinchem, ben ik in Schoon-

hoven voor goudsmid gaan leren, daarna verder geleerd voor 

beëdigd taxateur goud, zilver en juwelen.

Sinds 2003 woon ik weer in de kern van Hummelo en heb ik 

een winkel in Zutphen waar ik sieraden en zilver taxeer en ver-

koop. Ik verheug me enorm op de reünie met de klas van toen.

WIL VAN TIL (1956)

Mijn naam is Wil van Til, ik ben aan de Broekstraat geboren en 

heb daar gewoond tot 1973.

Met mijn beste vriendinnen uit die tijd, Willemien Jolink, Trudy 

Jansen en Annie Brussen, heb ik het contact verloren door-

dat we na de lagere school verschillende richtingen op zijn 

gegaan en ik uit Hummelo ben vertrokken.

Mijn grote idool op de basisschool was meester Van Eck, aan 

hem heb ik fijne herinneringen overgehouden. In mijn bele-

ving hebben we tijdens de wandelingen over het schoolplein 

in de pauzes veel gesprekjes gevoerd. Wat me altijd bij is ge-

bleven van de lagere school is slagbal. Rob en Philip mochten 

altijd aanvoerder zijn en hun teamgenoten kiezen, ik werd 

niet zelden als een van de laatsten uitgekozen, haha. Ik heb er 

geen trauma’s aan overgehouden hoor!

Na de huishoudschool en INAS was ik klaar met het leren en 

wilde vooral geld verdienen. Ik ging als groepsleidster bij vrou-

wen met een verstandelijke beperking werken en nadien als 

gezinsverzorgende. Tijdens die periode groeide het besef dat 

ik toch wat meer wilde leren en heb de mbo-opleiding sociale 

dienstverlening en de hbo-opleiding maatschappelijk werk 

gevolgd. Sinds 1984 werk ik 32 uur per week, als coach/werk-
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begeleider met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Daarnaast heb ik mijn eigen coaching bedrijf Wil-Zijn.

Twente is al 30 jaar mijn thuishaven en ik woon inmiddels 20 

jaar met veel plezier samen met mijn partner Geert te Slaa en 

onze hond Joy in Hengelo Overijssel.

Reizen is mijn grootste hobby, gevolgd door schilderen, foto-

grafie, wandelen, tuinieren en lezen.

GERRIT VEENEMAN (1956)

Ik woonde destijds aan de Zelhemseweg 6 in Hummelo. De 

lagere school was een mooie tijd waaraan ik goede herinne-

ringen bewaar. Naast meester Hartke (op de foto) bestond het 

onderwijzend personeel uit juffrouw Boxem (in 1963 opge-

volgd door juffrouw Bol), en de meesters Van Eck en Boland. 

Wat mij zeker is bijgebleven is het leren lezen met aap, noot, 

mies, allerlei spelletjes op het schoolplein, de schoolreisjes, 

slagbal op het veld achter het Aartenstuk, gym bij De Gouden 

Karper, maar helaas ook het traumatische verlies met school-

voetbal tegen de Van Schuylenburghschool in Hoog-Keppel 

met maar liefst 9-0 en de revanche het jaar erop zelfs met 16-

1. En dit ondanks onze slimme tactiek: alle goede voetballers 

voorin en de minder goede achterin. De aanval bleek niet de 

beste verdediging. Leuk was ook het kamp in Eerbeek met de 

knapenvereniging en de meisjesvereniging (gecombineerd, 

jawel) onder leiding van meester Van Eck. Elk jaar een gewel-

dige belevenis. 

Na de lagere school volgde ik de havo-opleiding van het 

tegenwoordige Ulenhof College. Scheikunde bleek het enige 

vak waar ik redelijk goed in was, dus ging ik na de havo naar 

de Hogere Laboratoriumschool in Arnhem. Twee jaar later 

begon ik met een vervolgopleiding in Amersfoort. In de zomer 

van 1977 studeerde ik af en wachtte de militaire dienstplicht 

in januari 1978. Na drie maanden wenste men niet meer van 

mijn diensten gebruik te maken en kon ik beginnen met sol-

liciteren. Al vrij snel vond ik een baan als organisch-chemisch 

analist op de universiteit van Leiden. In 1987 werd mij de 

mogelijkheid geboden een promotieonderzoek te doen en dit 

werd in 1990 afgerond. Aangezien ik toen niet in Leiden kon 

blijven, vertrok ik naar Oss om bij het toenmalige Organon als 

chemicus in de research te gaan werken. Na twee achtereen-

volgende overnames door Amerikaanse farmabedrijven werd 

in 2011 de research afdeling in Oss gesloten en stond ik op 

straat. 

Door mijn specialistische achtergrond bleek al snel dat sol-

liciteren geen reële optie was om weer een baan te vinden en 

ben ik aan de slag gegaan om zelf een bedrijf op te zetten. Dat 

viel niet mee. Het viel zelfs zwaar tegen, met name om finan-

ciering te vinden. Uiteindelijk is het toch gelukt en heb ik nu 

sinds 1 mei een farmabedrijf in Nijmegen met inmiddels vier 

medewerkers. Ik ben gehuwd met Henny en we hebben vier 

kinderen, één zoon en drie dochters, waaronder een tweeling. 

We wonen sinds 1992 in Schaijk.

HAN VERBEEK (1954)

Mijn naam is Han Verbeek en ik ben getrouwd met Sylvia 

Smits, we hebben twee dochters Dorien en Mariska. Dorien 

woont samen en heeft een kind, Mariska is getrouwd en heeft 

twee kinderen.

Na de lagere school ben ik naar de lagere landbouwschool 

in Zelhem gegaan. Ik heb deze opleiding niet afgemaakt en 

ben gaan werken op de ijzergieterij in Langerak, toen nog de 

Doetinchemse IJzergieterij. Later werd het Vulcanus Vaas-

sen afdeling Doetinchem, later weer gewijzigd in Vulcanus 

Doetinchem.

Van daar ben ik overgestapt naar Aviko Steenderen en later 

ben ik aan de slag gegaan bij Outokumpu in Zutphen, tegen-

woordig Arubus. Thans werk ik als vrachtwagenchauffeur bij 

Heisterkamp Oldenzaal.

Als sport heb ook nog tien jaar als bakkenist in een zijspan gestaan.

Mijn dienstplicht heb ik in Nunspeet vervuld en daar nog 

gediend onder Koos van Donselaar, zoon van huisdokter Van 

Donselaar. 

Mijn grote hobby is filmen, zie studio Noordveen op youtube.nl.

ADDY WEENINK (1955)

Ten tijde van de klassenfoto woonde ik nog maar kort aan de 

Keppelseweg. Daarvoor op de Blanke Boom in de Broekstraat. 

De school was dus heel dichtbij en ik kon tussen de middag 

naar huis om te eten.

Terugkijkend naar de lagere schooltijd heeft mijn klas altijd in 

verschillende combinatieklassen gezeten. Behalve in de zesde. 

De school had maar vier lokalen en de groepsgrootte per 

leerjaar was ongeveer 20 kinderen. Met de uitbreidingen van 

Hummelo kwamen er meer kinderen op school dus de klassen 

werden daardoor groter. Er werd een lokaal bijgebouwd.

Ik herinner me nog heel goed hoe spannend en moeilijk 

het was te leren schrijven met de kroontjespen. Het schuine 

schrijven met die lange lussen. En het vullen van de inktpotjes 

in de tafeltjes. Juffrouw Van Boxem uit klas 1, meester Vriezen 

daarna, en meester Boland en natuurlijk meester Hartke. Wat 

een lieve meester was dat. 

Het speelkwartier waar de meisjes elastiek twistten en de 

jongens (bij uitzondering met enkele meisjes) landjepik speel-

den met hun zakmes, ondenkbaar inmiddels. Overlopertje, 

bokspringen etc. 

In klas 5 of 6 kregen we ineens met een nieuw fenomeen 

te maken. De kwekelingen Beernink en Bulten. Al leken ze 

toen heel wat met een colbertje aan, het waren gewoon nog 

jongens.

Een minder prettige herinnering is de schooldokter die kwam 

om prikken te geven. De hele klas in de rij voor de veeg met 

de bruine lolly vol jodium om daarna met knikkende knieën 

naar dè prik te gaan. Ook de schooltandarts is niet m’n fijnste 

herinnering. 

Na de lagere school ben ik naar de havo op de GSGD in Doe-

tinchem gegaan. Aansluitend ging ik naar de Academie voor 

Beeldende Vorming in Amersfoort en haalde de MO-akte-A 

Handvaardigheid, maar ik heb niet lang lesgegeven. Op de 

academie ontmoette ik mijn man en ben in Amersfoort blijven 

wonen. We hebben twee kinderen die inmiddels 34 en 32 jaar 

zijn. Ik kom gelukkig nog steeds veel in Hummelo. De roots hè, 

die liggen hier!

BART WOLTERS (1956)

Ik ben inmiddels al 38 jaar getrouwd met Ans, we wonen sinds 

1986 in een koopwoning in Hengelo Gld. Ten tijde van de klas-

senfoto woonde ik aan de Korte Broekstraat in Hummelo.

Toentertijd ging ik veel om met Bennie Klaassen, Jan Evers, 

Henk Garretsen, Gerrit Veeneman, Dicky Regelink, Huib Bos-

hart, Rob Markvoort en Philip Raatjes.

Met sommigen op de foto heb ik nog gevoetbald bij, toen 

nog, H & K. Met Evert Jan Bloemen bij de jeugd en met Wim 
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www.tuincentrumbloemendaal.com

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

Tuincentrum
• kamerplanten
• snijbloemen 

• gelegenheidsbloemwerk 

• potterie 

• diervoeders

Hoveniers
•  aanleg en  

onderhoud
• winterbeurten 

•  tuinonderhoud  
op contractbasis

Kwekerij
•  coniferen
• bomen 

•  laurier
• kerstbomen

Bloemisterij
•  violen
• zomerbloeiers 

• vaste planten
• bolchrysanten
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Mijnen en Bennie Klaassen in het 5e elftal van H & K. Wat een 

tijd was dat toen, in het eerste seizoen van het 5e elftal be-

haalden wij 4 punten (één gewonnen en één gelijk), haha. Nu 

ga ik nog steeds om met Bennie Klaassen en Willemien Jolink 

via de vriendengroep.

Na de lagere school ben ik naar de mavo gegaan in Doetin-

chem. Na het behalen van mijn diploma heb ik nog twee 

jaar autotechniek op de lts in Doetinchem gedaan. Ik wilde 

technisch specialist in het leger worden, maar heb hier toch 

van afgezien en ben als autoschademonteur begonnen bij 

Ewald Fölkel in Doetinchem. Via enkele uitzendbureaus ben 

ik als assistent bedrijfsleider bij een steenfabriek in De Steeg 

terechtgekomen. Hier heb ik toen ook zes jaar gewoond. Door 

de bouwmalaise en reorganisaties werd ik werkloos en heb ik 

daarna nog 27 jaar gewerkt als servicemonteur bij een firma in 

koffieautomaten in het midden van het land.

Mijn hobby’s zijn muziek maken met de Haverkampband en 

met mijn Harley rijden. 

Ja, wat kan ik me nog herinneren uit de tijd van de klassen-

foto, ik was toen zeven, acht jaar. We zaten toen met twee 

gedeelde klassen in één lokaal en onze meester (zo heette dat 

toen), was meester Hartke. Hij was iemand die je mocht of niet 

mocht en dat liet hij dan ook merken. Om maar een voorbeeld 

te geven: ik kon toen redelijk goed tekenen, als het dan mooi 

was werd ik opgehemeld, maar als het een keer minder of niet 

goed was werd het ook afgekraakt, wat op die leeftijd toch 

niet leuk is.

Tot zover mijn bijdrage, ik ben erg benieuwd naar de stukjes 

van de andere leerlingen.

TEUNIS WULLINK (1954)

Ik ben geboren op de Meugenthorst aan de Broekstraat waar 

ik nog steeds woon. Ik ben getrouwd met Ans, we hebben drie 

kinderen en drie kleinkinderen.

Van de kinderen uit de klas ging ik heel veel om met Bertus 

Smeitink die helaas veel te vroeg is overleden.

Van de oud-klasgenoten woont er nog een aantal in Hummelo 

die ik geregeld tegenkom.

Van de klas kan ik me nog herinneren dat meester Hartke met 

de bromfiets vanuit Hoog-Keppel naar de school kwam en dat 

ik vanwege mijn geweldige zangtalent verzocht werd om niet 

mee te zingen. Na de lagere school ging ik naar de landbouw-

school. Toen ik 17 jaar was, ging ik op de boerderij werken. Tot 

1996, daarna heb ik nog verschillende werkzaamheden verricht.

Ik werk nu bij de Feestfabriek Alles Komt Goed b.v. waar onder 

andere de Zwarte Cross en Mañana Mañana worden georgani-

seerd.

BERT IJFF (1955)

Na de lagere school ging ik samen met Bert Jansen, 

Jan Garretsen en Jur Raatjes naar de GSGD (tegenwoordig 

Rietveldlyceum) in Doetinchem. Daarna naar de hts in Arnhem 

waar ik de opleiding elektrotechniek heb gedaan. Tijdens een 

stage bij RAET werd ik gegrepen door het computervirus, 

waarna ik aan de VU in Amsterdam wiskunde en informatica 

ben gaan studeren. Tijdens mijn studie heb ik als program-

meur gewerkt in de bibliotheekautomatisering. Daarna werkte 

ik lange tijd bij een laserprint servicebureau waar ik onder 

andere heb gewerkt aan de opmaak van persoonlijke horo-

scoopboeken. De laatste jaren ben ik werkzaam geweest als 

wetenschappelijk programmeur bij de VU. Tegenwoordig ben 

ik zelfstandig corrector en programmeur. 

Ik ben alleenstaand en woon in Amsterdam.

Uit mijn lagere schooltijd zijn me vooral bijgebleven de 

wekelijkse bijeenkomsten van de Knapenvereniging onder 

leiding van meester Van Eck, waarbij we vaak de bossen rond 

de Wrangebult en de Witte en Zwarte Kolk ingingen en daar 

spelletjes zoals smokkelaars en douane speelden. Meester Van 

Eck was ook een goede verteller. Velen zullen zich de verhalen 

over Kokos Bomos en Kokos Notos nog wel herinneren. Van 

meester Hartke (op de klassenfoto) herinner ik me zijn verha-

len over de Tweede Wereldoorlog en de windhoos van Borculo 

(10 augustus 1925).

Verder denk ik met plezier terug aan de altijd leuke verjaar-

dagsfeestjes in het Broek, onder andere bij Bennie Klaassen, 

Teunis Wullink en Bertus Smeitink, waarbij we soms in het 

donker op strooptocht gingen en druiven plukten bij een 

boerderij aan de Kampermanstraat.

Op zaterdag 31 oktober organiseerde deze klas een reünie in De Gouden Karper en daar werd uiteraard opnieuw een klassenfoto gemaakt van alle 
aanwezigen. Voorste rij, v.l.n.r.: Henk Garretsen, Wim Mijnen, Bert Jansen, Jan Garretsen, Philip Raatjes, Gerrit Veeneman, 

2e rij, v.l.n.r.: Annie Brussen, Willemien Jolink, Trudi Jansen, Tineke Jagerman, Jenny Pardijs, Paula Greven, Gerdien Nijen Twilhaar, Nardie Tuender, Wil van Til, 

Teunis Wullink, Jur Raatjes; 3e rij, v.l.n.r.: Evert Jan Bloemen, Trudi Mijnen, Christien Oortgiesen, Bert IJff, Wilma Remmelink, Jan Evers, Addy Weenink, Rikie 

Besselink; 4e rij, v.l.n.r.: Ciska Jolink, Han Verbeek, Bennie Klaassen, Bennie Jansen, Henk van Dijk, Anjo Jonker, Erna Oldenboom, Bart Wolters.
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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. 

Faya Farrakhova: 

‘Dankbaar om in 

Hummelo te wonen’

Nieuwe dorpelingen
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Tekst: Erna van Zadelhoff

Foto’s: Wim van Hof

Echt een nieuwe dorpeling is Faya niet meer, ze woont al een 

paar jaar in Hummelo. Haar prachtige naam doet al vermoe-

den dat haar wieg niet in Nederland heeft gestaan. En dat 

klopt, haar geboorteland is Rusland. Faya begon als zesjarige 

piano te spelen bij de plaatselijke muziekschool. Het was niet 

zo gek dat ze piano ging spelen, want haar hele familie was 

muzikaal. Vader bespeelde bijna alle instrumenten, ook haar 

opa was muzikant. Faya: ‘Als klein kind wilde ik behalve piano 

spelen, natuurlijk ook graag buiten spelen, maar mijn moeder 

zei tegen mij: ‘Als je nu goed gaat oefenen, dan kun je er later 

je brood mee verdienen.’ Na haar pianostudie aan het Brezh-

nev College in Naberezhnye Chelny vervolgde ze haar studie 

aan de Kazan Universiteit voor Kunst en Cultuur. Na afronding 

van de beroepsopleiding ging ze aan de slag als pianolerares. 

Grote liefde

In 2001 kwam Faya in Nederland terecht. ‘Toen ik net in 

Nederland was, heb ik vaak getwijfeld of ik hier zou blijven of 

terug zou gaan naar Rusland. Ik besloot om te blijven.’ Zo’n elf 

jaar geleden ontmoette ze haar grote liefde Frans Nienhuis. 

‘Omdat Frans hier in Hummelo een huis had, zijn we daar na 

ons trouwen gaan samenwonen. In het begon vond ik het wel 

moeilijk hier, vooral omdat ik nog niet goed Nederlands sprak. 

Als ik bijvoorbeeld bij de Spar boodschappen ging doen, had 

ik soms het gevoel dat ze mij een beetje een rare Russische 

vonden. Maar ik leerde steeds beter de taal spreken waardoor 

ik steeds meer mensen leerde kennen. Nu voel ik me hier 

helemaal thuis en kan ik doen wat ik echt wil.’

‘Lesgeven geeft mij energie’

En Faya doet inderdaad wat ze het liefste doet: pianoles 

geven. In korte tijd heeft haar pianoschool een enorme groei 

doorgemaakt, met dependances in Zevenaar en Wichmond. 

Faya: ‘Het geeft mij zoveel energie als een kind een stuk goed 

heeft gespeeld. Zelfs als ik veertien lessen op een dag heb 

gegeven, ben ik niet moe maar juist blij en voldaan.’ Ze vindt 

het belangrijk om zichzelf te blijven ontwikkelen en bezoekt 

regelmatig trainingen in de Verenigde Staten en Rusland. 

Naast lesgeven speelt ze soms op feesten en partijen.  

Kracht en inspiratie uit de natuur

Muziek is niet de enige passie in Faya’s leven. ‘Ik geniet elke 

dag van de mooie omgeving van Hummelo. De vogeltjes en 

de frisse lucht geven me kracht en inspiratie voor mijn werk. 

Als kind liep ik vaak met mijn moeder in een bos met berken-

bomen en dan zei ze: ‘Faya, kijk eens om je heen, kijk eens hoe 

mooi.’ Maar ik vond dat toen helemaal niet interessant. Nu 

denk ik: wat was ik dom, dat ik dat toen niet heb opgemerkt.’ 

Faya vindt het heerlijk om te wandelen, naar de IJssel of via 

het Domineespaadje naar het bos. ‘Ik ga regelmatig met Frans 

wandelen en geniet dan van de schoonheid van het licht dat 

door de bomen schijnt. Buiten zijn is goed voor je lichaam. 

Eigenlijk is wandelen een soort fitness voor lichaam en geest!

‘Je krijgt wat je geeft’

Op de vraag hoe het bevalt in Hummelo, reageert Faya: ‘Mijn 

motto is: Je krijgt wat je geeft. Ik probeer goed te doen voor 

mensen, en dat krijg je dan ook terug. Ik voel me niet meer 

een vreemdeling, maar voel me steeds meer thuis. Ik wil een 

compliment geven aan Nederlanders, het zijn liefdevolle men-

sen. Als ik bij een drukke straat over wil steken, stoppen de 

auto’s om mij te laten oversteken. In Rusland stoppen ze zelfs 

niet als je op een zebrapad loopt.’

Als ik haar complimenteer dat ze zo goed Nederlands spreekt, 

zegt ze: ‘Laatst zat ik met mijn Russische vriendin in de trein en 

dan voel ik me ongemakkelijk om Russisch te praten. Ik spreek 

dan toch liever Nederlands. Als je hier woont dan moet je 

Nederlands praten, dat hoort zo.’

Wat haar het meest opviel toen ze in Nederland kwam wonen: 

‘In Rusland eten we drie keer per dag warm: pap, ei of worst 

als ontbijt en vaak soep of vlees als lunch. Het scheelt zoveel 

tijd dat ik nu gewoon een broodje kan eten bij het ontbijt en 

tussen de middag. Als mijn zusje hier is, zeg ik ’s ochtends 

tegen haar: de koelkast is vol, ga zelf maar koken.’

Ik raak een gevoelige snaar als ik haar vraag of ze Rusland wel 

eens mist. ‘Rusland is mijn geboorteland. Ik mis soms mijn 

eigen taal, mijn eigen liedjes. Maar nu ik in Hummelo ben, is 

dit mijn thuis.’

Als ik bij het huis van Faya Farrakhova in Hummelo aankom, is aanbellen niet meer nodig 

want haar voordeur staat al wagenwijd voor me open. Faya ontvangt me gastvrij met koffie 

en taart. In het midden van de gezellige woonkamer staat haar witte piano. Het is duidelijk: 

muziek staat hier centraal. Een gesprek met een inspirerende vrouw over muziek, natuur, 

Rusland én haar liefde voor Hummelo.
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Samenstelling: Ceciel Bremer

De VriendenLoterij steunt goede doelen, clubs en verenigin-

gen die zich richten op gezondheid en welzijn van mensen. 

Vijftig procent van de inkomsten uit de lotenverkoop is be-

stemd voor organisaties die werkzaam zijn op het gebied van 

welzijn en gezondheid. Deelnemers van deze loterij kunnen 

zelf kiezen voor welk doel zij meespelen, ook is het mogelijk 

tussentijds het doel te wijzigen. Toen HC’03 werd benaderd 

met de vraag om nieuwe leden te werven voor de Vrienden-

Loterij was het antwoord snel gegeven. Meedoen betekent 

immers dat de club per trekking € 6,75 ontvangt en nog eens 

€ 10,00 bonus voor elk nieuw lid en bovendien krijgt HC’03 

veertig nieuwe voetballen. Tegen zo’n aantrekkelijk aanbod 

zeg je natuurlijk geen nee. 

De dameselftallen en hun begeleiders werden bereid gevon-

den na een uitgebreide uitleg de leden van de vereniging 

te bellen. Het was een gezellige avond waarbij onder het 

genot van een hapje en een drankje werd geprobeerd zoveel 

mogelijk leden te benaderen. En met succes, want er werden 

55 nieuwe leden genoteerd en 6 omzettingen (dus het doel 

aangepast naar HC’03). Met de opbrengst kan de club nieuwe 

spelmaterialen aanschaffen voor de jeugd. Dames en begelei-

ding, bedankt voor jullie inzet en dit geweldige resultaat!

Wilt u ook meespelen in de VriendenLoterij of bent u al lid 

maar wilt u uw doel omzetten naar HC’03?

Kijk dan op www.vriendenloterij.nl. 

De commissie Kleding en Materialen van HC’03 heeft aan het 

einde van vorig seizoen alle oude voetbaltenues uitgezocht en 

gesorteerd. De tenues die moesten worden vervangen, waren 

echter nog prima voor hergebruik en kregen daarom een 

tweede leven in Gambia. Dat de voetballers daar erg blij zijn 

met de sportkleding van HC’03 bewijst deze foto.

HC’03-tenues naar 

Afrika 

Nieuw spelmateriaal door VriendenLoterij  

VARIA HC ‘03
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‘Mooi weer, open dak, dat is 

pas genieten…’ 

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.

Gerrit en Elsje Overbeek uit Hummelo:

Gerrit (79) en Elsje (76) Overbeek zijn samen meer dan veertig jaar actief geweest als eigenaar 

van het gelijknamige garagebedrijf in Hummelo. Lange werkweken en weinig vrije tijd en ont-

spanning. Sinds een aantal jaren hebben ze nu eindelijk tijd om te genieten van onder andere 

een bijzondere auto.

Tekst: Rinus G.M. Rabeling

Foto’s: Wim van Hof,

Dit keer ontmoeten we in deze rubriek Gerrit en Elsje Over-

beek-Praastink. Gerrit, geboren en getogen in Hummelo en 

zoon van de fietsenmaker in de Dorpsstraat en Elsje, geboren 

op De Tol in de Wittebrink.

Na enige banen (o.a. bij Gazelle) en een opleiding tot auto-

monteur komt Gerrit in 1965 bij zijn vader in het bedrijf. Fiet-

sen verkopen en repareren en het runnen van het taxibedrijf. 

Vanuit deze situatie maakt Gerrit een begin met het repareren 

van auto’s en de verkoop van occasions. 

In 1970 maakt hij samen met zijn vrouw de stap naar zelfstan-

digheid. Aan de Beatrixlaan bouwen ze een werkplaats met 

woning. Met een gedegen opleiding als automonteur kiest hij 

voor een onafhankelijk garagebedrijf. Er volgen vele jaren van 

hard werken met veel plezier in het vak waarbij ze genieten 

van de prettige contacten met de klanten. Ook Elsje is hierbij 

van grote waarde, zij is vooral actief met het taxi rijden.

Na verloop van tijd komt zoon Hans hen en de medewerkers 

in het bedrijf versterken. Uiteindelijk neemt hij het garage- en 

taxibedrijf en de benzinepomp over. Gerrit en Elsje blijven op 

de achtergrond behulpzaam maar kunnen het wat rustiger 

aan doen. Tijd voor de verdiende ontspanning.

Op zoek naar een klassieke auto

Een van de wensen van Gerrit is het aanschaffen van een 

mooie klassieke auto. Hij heeft hiervoor nooit tijd vrijgemaakt 

maar gaat in 2007 serieus op zoek. Een echte voorkeur heeft 

hij niet: ‘Als je iets tegenkomt moet het klikken…’. En dat 

gebeurt. Gerrit en Elsje worden enthousiast voor een Engelse 

sportauto, de Triumph TR6. Helemaal in goede staat, te koop 

bij een garagehouder en prachtig oud-Engels donkerblauw. 

Gerrit noemt eigenschappen van de auto die hen erg aan-

spreken: ‘Een Engelse klassieker (wel met stuur links), fraaie 

vormgeving, tweezitter, cabrio en met een behoorlijke maxi-

mumsnelheid…’. Het is nog een basic auto zonder uitgebreide 
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elektronica. Er zit zelfs nog een van de eerste autoradio’s uit 

de periode 1967-1968 in. De koop wordt gesloten. Uiteraard 

verzorgt Gerrit het onderhoud (en vooral ook het poetsen) 

helemaal zelf.

Triumph

Triumph is een voormalig Brits automerk dat in 1897 wordt 

opgericht. Sinds 1984 worden er geen auto’s van dit merk 

meer gemaakt, de merkrechten zijn sinds 1994 in het bezit van BMW.

De geschiedenis van het merk begint in de fietsenwereld. In 

1885 gaat de Duitser Siegfried Bettmann fietsen exporteren 

naar Engeland om deze in London te verkopen. Hij kiest voor 

de naam Triumph en in 1899 opent hij samen met zijn toen-

malige partner Moritz Schulte een fietsfabriek in Coventry.

Van fietsen is het een kleine stap naar motorfietsen. Deze stap 

is erg succesvol dankzij de Eerste Wereldoorlog. Het Britse 

leger wordt zo’n grote klant dat men in één keer de grootste 

motorfabrikant van Engeland is. De volgende stap wordt in 

1921 gemaakt met het kopen van de net opgerichte Dawson 

Car Company, het merk gaat nu ook auto’s bouwen. De eerste 

auto wordt de Triumph 10/20, en er volgen er  nog veel meer. 

Inmiddels heet het bedrijf The Triumph Motor Company en 

krijgt het onder meer te maken met de perikelen van de 

Tweede Wereldoorlog.

Het zit een tijd tegen maar uiteindelijk wordt de handelsnaam 

Triumph verkocht aan de Standard Motor Company, die al 

jaren motoren bouwt voor Jaguar en hen wil gaan beconcur-

reren met eigen auto’s. Door een gebrek aan staal bouwt men 

auto’s van aluminium en dit maakt de nieuwe Triumphs lichter 

en dus sneller. Triumph wordt in 1960 overgenomen door de 

Leyland Motor Corporation. Hierna ging het langzaam bergaf-

waarts met het automerk. De auto’s worden onbetrouwbaar-

der en het bedrijf verdwijnt in 1984 van het toneel. 

Speciaal voor de TR6 zorgt het Duitse bedrijf Karmann uit 

Osnabrück voor het ontwerp van de carrosserie van dit model. 

De productie loopt van 1969 tot 1976. Van de TR6 worden in 

totaal 94.000 exemplaren gebouwd. Daarvan is 90% verkocht 

op de Amerikaanse markt.

Genieten

Voor Gerrit en Elsje Overbeek is de grootste liefhebberij het 

rijden met de Triumph. Altijd met het dak open: ‘Anders is de 

auto van binnen ook wel erg laag voor ouderen’, merkt Elsje 

nog op. Men maakt vele tochten door de Achterhoek en het 

Duitse grensgebied (‘Het is hier prachtig’) en neemt jaarlijks 

deel aan een aantal oldtimerritten. Zo staan de Smokshannerit 

in Zelhem, de Oranje Klassieker Rit in Velp en de Achterhoek 

Classic Tour al jaren op hun programma.

Triumph TR6 cabriolet

bouwjaar: 1973

in Nederland:  1994, ingevoerd vanuit de 

 Verenigde Staten

carrosserie: coupé, 2-deurs

inzittenden: 2

brandstof:  benzine super+ met 

 toevoeging

transmissie: handmatig

cilinderinhoud: 2498 cc 

remmen:  schijfremmen voor, trommel-

remmen achter

verbruik: ongeveer 1 op 8-9

afmetingen: 412 x 155 x 127cm (l x b x h)

wielbasis: 223,5 cm

gewicht:  1083 kg

max. snelheid:  190-200 km/u
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FABRIEKSTRAAT 20B • 7005 AR DOETINCHEM • TEL.0314-340637 • WWW.FRITSBLOEMEN.NL

Univé Schade Service

Achmea

Schadeservice

• Wij  repareren voor a l le  verzeker ingsmaatschappi jen

• Vervangend vervoer •  Ruitservice

• Uitdeuken zonder spuiten •  24 uur bereikbaar

Nieuwbouw   Verbouw   Onderhoud   Renovatie/Restauratie

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

Ooipoortstraat 30, Doesburg
Tel. 0313-472314
info@worstepinne.nl
www.worstepinne.nl

De Worstepinne,

HET PLATEAU
Heerlijk koud buffet met tapas - 10 personen € 150,-
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‘We koken uitgebreid en doen net alsof het Kerstmis is’

Naam: Ilona van Os (47) namens het gezin van drie zussen en vier broers Van Os, Wittehemelweg in 

Voor-Drempt.

Gezinssamenstelling: Ilona (47), Marcel (46), Bianca (45), Maic (40), Branco (35), Tako (31) en 

Samantha (27). 

Wat doe je met Kerst? ‘Onze ouders vonden het altijd gezellig om elk jaar met Eerste Kerstdag bij 

elkaar te zijn. Toen onze ouders op jonge leeftijd overleden, moesten wij zelf gaan nadenken hoe 

wij Kerst zonder ouders moesten gaan voortzetten. We besloten om Kerstmis gezamenlijk met de 

broers en zussen te blijven vieren. We zijn niet opgegroeid met naar de kerk gaan, of om uit eten te 

gaan met Kerst. We vinden het fi jn om thuis te blijven, waar wij lekker onszelf kunnen zijn. Daarom 

besloten wij het in huiselijke sfeer te blijven vieren. De taken worden verdeeld, zo zorgt de één voor 

het voorgerecht, de ander voor het hoofdgerecht en weer een ander voor het nagerecht zodat onze 

tafel er gezellig en goed gevuld uitziet. Tijdens het eten hebben we veel lol maar ook een momentje 

met een traan, want we beseff en dan dat we al dertien jaar Kerst vieren zonder pa en ma.’

Wens voor 2016? ‘We hopen dat wij als familie bij elkaar mogen blijven in goede gezondheid.’ 

‘Veel lol maar ook een traan tijdens het kerstdiner’

Zeven inwoners over… 

Kerstmis 
Kerstmis is voor veel mensen een tijd van bezinning, rust en gezellig samen zijn met familie. 

We vroegen zeven inwoners naar hún beleving van Kerst. Door de antwoorden kom je meteen 

helemaal in de kerstsfeer! 

Samenstelling: Erna van Zadelhoff 

Foto’s: Rinus G.M. Rabeling

Naam: Elisabeth de van der Schueren (34), Dorpsstraat in Hummelo.

Gezinssamenstelling: partner Robbert Remmelink, dochter Hanne (3) en zoon Hendrik (1).

Wat doe je met Kerst?  ‘Leuk dat je deze vraag aan mij stelt. Eigenlijk heb je aan mij niet zo’n goede, 

want ik moet altijd werken met Kerst. Tijdens de kerstdagen ben ik druk aan het werk in mijn eigen 

bedrijf De Gouden Karper. Als je in de horeca zit, betekent het automatisch dat je met Kerst hard 

moet werken. Wij hebben dan de drukste dagen van het jaar. Ik vind het wel belangrijk dat het thuis 

gezellig is. We hebben het dan mooi versierd en we ontbijten beide kerstdagen uitgebreid met 

elkaar. In de week voor óf na Kerst, koken we een keer lekker uitgebreid en dan doen we net alsof het 

Kerstmis is!’

Wens voor 2016? ‘Gezondheid staat voor mij bovenaan. En verder zou ik het fi jn vinden als er straks 

een mooie, nieuwe Dorpsstraat in Hummelo komt!’

Naam: Kees Colijn (67), Monumentenweg in Hoog-Keppel.

Gezinssamenstelling: getrouwd met Erna Schekman (60), geen kinderen.

Wat doe je met Kerst? ‘Kerst is voor ons vooral het feest van het licht. Het gaat dan om de herinne-

ring waarvoor we hier zijn op aarde. We zijn graag één dag met zijn tweetjes en Eerste Kerstdag met 

de familie. We gaan meestal naar de kerstdienst van het Sai-Baba centrum in Arnhem en gaan graag 

naar het optreden van Feeling in de kerk van Achter-Drempt. We halen letterlijk het licht in huis door 

een kerstboom en kaarsjes. Traditiegetrouw luisteren we naar de kersttoespraak van de koning.

 ‘s Avonds spelen we graag een potje Scrabble. Kerstmis moet geen eetfestijn zijn. In het verleden 

probeerden we altijd wat nieuws uit met koken. Nu ligt de nadruk niet meer op het eten. De over-

daad die tentoongespreid ligt in de winkels, maakt dat wij des te meer de behoefte hebben om het 

eenvoudig te houden. Overdaad aan eten voelt voor ons niet goed. Een mooi kerstverhaal vertellen 

na het eten des te meer. Als je het oorspronkelijke kerstverhaal leest, is Jezus in een kribbe in een stal 

geboren in alle soberheid.’

Wens voor 2016? ‘De wens is om iedere dag opnieuw vrede en liefde te vinden in ons eigen hart, in 

het gezin en in de familie.’

‘Een overdaad aan eten voelt voor ons niet goed’
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Ceciel Bremer
Kruijsakker 12
6996 DL Drempt

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

Professioneel, persoonlijk en snel

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

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

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

 Webredactie
Kom je er niet aan toe om je 
website regelmatig te vullen met 
nieuwe informatie? Neem dan 
contact met me op en ik zorg
dat je site gevuld wordt met
uitnodigende teksten.
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‘Geen moeders die uren in de keuken staan’
Naam: Marion Bremer (42), Molenweg in Drempt

Gezinssamenstelling: getrouwd met Roy, twee kinderen Zoë (12) jaar en Kris (10).

Wat doe je met Kerst? ‘Ik ben kapster en dan is het vanaf Sinterklaas altijd topdrukte. Mensen die ik 

spreek zeggen altijd, nee voor mij hoeft het niet speciaal voor Kerst, maar ongemerkt plant iedereen 

het zo dat ze er met Kerstmis mooi geknipt en geföhnd bijzitten. Voor mij is Kerst dus eigenlijk een 

paar dagen lekker niets doen en bijkomen van de drukte. Kerstmis vieren we met ouders en broers 

en zussen. Het is vooral gezellig kletsen en lekker eten. Geen moeders die urenlang in de keuken 

staan en ingewikkelde gerechten maken, maar lekker gewoon. Met Kerst gaan we niet naar de kerk. 

Daar heb ik eigenlijk niets mee. Toen de kinderen nog klein waren gingen we altijd op Tweede Kerst-

dag naar de herdertjesmis. Dat was erg leuk voor de kinderen, maar ze vinden het nu te kinderachtig.’

Wens voor 2016? ‘Mijn wens is dat alle plannen die Roy en ik in 2015 hebben gemaakt, in 2016 

uitkomen!’

‘Mooi moment om met gezin samen te zijn’
Naam: Bart Maandag (54), Broekstraat in Hummelo.

Gezinssamenstelling: getrouwd met Hendrien Minkhorst, twee zonen Tom (19) en Luuk (17).

Wat doe je met Kerst? ‘Als er voldoende sneeuw in de Alpen ligt gaan Hendrien, onze zonen en 

ik met de Kerst skiën. Dat is echt iets om naar uit te kijken. Steeds vaker zijn we thuis zonder de 

jongens. De kerstvakantie is dan een mooi moment om met het gezin samen te zijn. Verder heeft de 

Kerst voor mij geen betekenis. Ik ben Nederlands Hervormd opgevoed, maar doe daar niets meer 

mee. Als ik om mij heen kijk hoe mensen elkaar wereldwijd naar het leven staan, en dat daaraan vaak 

‘geloofskwesties’ ten grondslag liggen, dan wordt mijn vermoeden alleen maar versterkt dat er ‘niets’ 

is naast ons aards bestaan. Wel respecteer ik anderen die kracht vinden in het belijden van welk 

geloof dan ook.’

Wens voor 2016? ‘Ik hoop op een stabielere wereld, dat er meer vrede en rust komt voor iedereen!’

‘Feestje om de boom op te zetten’
Naam: Silvia Frederiks-Baars (43), IJsselweg in Eldrik

Gezinssamenstelling: getrouwd met Freek, twee zonen Sjoerd (12) en Stein (14).

Wat doe je met Kerst? ‘Kerstavond vieren we met mijn schoonfamilie, met een lekker diner of we 

gaan gourmetten. De jongens zijn gek op de toetjes van oma. De Eerste of Tweede Kerstdag vieren 

we met mijn moeder, mijn zus en haar man. We doen dan vaak bordspelletjes, zoals Keezen, Mens 

erger je niet en de Kolonisten van Catan. Kerstmis betekent voor mij een gezellig feest van allemaal 

samen zijn. Ik vind het al een feestje om de boom op te zetten samen met de kinderen. Dat doen we 

dan met heel veel kerstballen en versiering. Kerst is een moment van rust en genieten en vooral…

even niets hoeven!’

Wens voor 2016? ‘Ik wens voor de mensen om me heen: liefde. Liefde voor elkaar en liefde voor het 

leven. Laat je verwonderen door het wonder van het leven zelf!’

‘Speciaal gevoel om met mijn ouders naar de kerstdienst te gaan’
Naam: Marjan van Beek (49), Olmiuslaan in Laag-Keppel.

Gezinssamenstelling: getrouwd met Coen van Beek, zoon Coen (16) en dochter Willemijn (15).

Wat doe je met kerst? ‘Toen ik begin oktober in Amsterdam was, was daar de kerstverlichting 

alweer opgehangen. Ik krijg daar meteen een kerstgevoel van. Als dan de avonden korter worden, 

heb je ook meer behoefte aan sfeer en gezelligheid. Het kerstgevoel betekent voor mij: kaarsjes aan, 

een brandende open haard, lekker eten, een goed glas wijn en samen zijn met de mensen die me 

dierbaar zijn. In de eerste plaats is dat mijn gezin. Maar naarmate ikzelf ouder word, realiseer ik me 

steeds meer hoe waardevol en bijzonder het is om mijn ouders nog bij me te hebben. Zij spelen voor 

ons een belangrijke rol met Kerst. We vinden het altijd speciaal om met z’n allen naar de kerstdienst 

te gaan. We zullen dan stilstaan bij het afgelopen jaar waar de onrust in de wereld het nieuws be-

heerste, de aanslagen en de enorme toestroom van vluchtelingen. Op zo’n moment is het goed om 

extra dankbaar te zijn voor wat je hebt.’

Wens voor 2016? ‘Ik hoop dat we gezond blijven en mogen genieten van alle mooie dingen die ons 

worden geboden!’
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Van oorsprong is een sociëteit een besloten gezelligheidsver-

eniging, waarbij soms ook het gebouw waar de vereniging bij 

elkaar komt wordt aangeduid als sociëteit. In de 18e en 19e 

eeuw waren deze sociëteiten exclusieve clubs voor heren uit 

de hogere of militaire kringen. Het gebouw of de lokaliteit 

waar de bijeenkomsten plaatsvinden wordt veelal ‘de soos’ 

genoemd. Sociëteiten bestaan in Nederland sinds 1748. Zo’n 

hele oude sociëteit is ons in onze voormalige gemeente niet 

bekend.

In Hummelo is in de jaren zestig een groepje mannen in de 

winter actief op de ijsbaan bij het Jagershuis. Ze houden 

toezicht maar verzorgen vooral ook het ijs en vegen de baan. 

In de jaren dat er geen of onvoldoende ijs is, komen deze 

‘ijsmeesters’ in de wintermaanden toch regelmatig bij elkaar. 

Ze drinken een kop koffie en een borrel en leggen een kaartje 

(hartenjagen). Het is een hechte groep, maar zonder enige 

verenigingsstructuur. Jaarlijks is er een uitstapje waarbij ook 

de echtgenotes aanwezig zijn, met afsluitend een etentje in 

De Gouden Karper. Tijdens zo’n uitstapje naar de Horecava-

beurs in Amsterdam stelt ‘Teun van de Krent’ de dames voor 

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

Bijzonder omdat de geschiedenis vaak al heel lang teruggaat. Of omdat ze iets bijzonders doen 

samen. Of omdat ze heel hecht zijn en lief en leed delen. Dit keer ‘De Nieuwe Hummelse Sociëteit’.

’De Nieuwe Hummelse Sociëteit’

Tekst: Rinus G.M. Rabeling

Foto’s: Gerrit Kempers, collectie Freek Jolink

als het ‘Hummelse breikransje’, een nieuw gezelligheidsclubje 

van dames is geboren.

Omstreeks 2005 zijn er van de oorspronkelijke ijsbaangroep 

nog maar enkele leden overgebleven. Van hen neemt de 

onlangs overleden Geurt Westhoff het initiatief tot oprich-

ting van een echte sociëteit. Hij vraagt enkele dorpsgenoten 

om hierbij te helpen en de basis van ‘De Nieuwe Hummelse 

Sociëteit’ is gelegd.

Het moet een sociëteit worden voor enkel Hummelse man-

nen. En op een belegde informatieavond zijn er maar liefst 25 

aanwezigen. Geurt vertelt wat hem voor ogen staat en bijna 

iedereen is enthousiast. Hij heeft ook min of meer al een be-

stuur in gedachte: Freek Jolink, Hans Emmer en Adri Dreves, 

want iedereen is het er over eens dat het wel een vereniging 

moet worden. Allemaal niet te vrijblijvend.

Er volgt enig overleg en heen en weer gepraat en een con-

cept voor de statuten is gereed. Op 31 maart 2005 gaan Geurt 

Westhoff en Freek Jolink naar notaris Doppenberg in Doetin-

chem voor het ondertekenen van de officiële oprichtingsakte.

De Nieuwe Hummelse Sociëteit op 14 oktober 2015 proostend t.g.v. een verjaardag. V.l.n.r.: Freek Jolink, Jos Jansen, Herman Letteboer, Cees de Dreu, 

Frans Janssen, Theo Lucassen, Hans Emmer, Gerrit Minkhorst, Floris Beelaerts van Blokland, Bert Veldhuizen.

Bijzondere vriendengroepen
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De Nieuwe Hummelse Sociëteit enkele jaren geleden, staande v.l.n.r.: Theo Lucassen, Henry Timmermans, Frans Janssen, Floris Beelaerts van Blokland, Bennie 

Jolink, Herman Letteboer, Chuck van de Vlasakker, Jan Vieberink, Pieter Cortel, Theo van de Klaauw, Gerrit Minkhorst, Bert Veldhuizen; zittend v.l.n.r.: Casper de 

van der Schueren, Sjat Smeenk, Geurt Westhoff, Joop Jacobs, Hans Emmer, Freek Jolink, Adri Dreves, Hennie Scholten.

De Nieuwe Hummelse Sociëteit

In de statuten van de sociëteit lezen we: doel, in vast verband 

en periodiek met elkaar sociale contacten onderhouden door 

middel van vergaderingen en activiteiten. Hieraan wordt 

invulling gegeven door het organiseren van activiteiten op 

cultureel of educatief gebied, rekening houdend met een 

evenredige verdeling tussen vergaderingen en activiteiten. 

Men kan alleen lid worden als inwoner van Hummelo. Na een 

eventuele verhuizing naar elders kan men lid blijven van de 

vereniging. Bijzonder is de mogelijkheid tot toetreding tot 

de sociëteit. Hiertoe is het nodig dat een of meerdere leden 

een uitgebreide voordracht doen en deze presenteren aan de 

overige leden. Het beoogde lid is hiervan niet op de hoogte. 

Op de eerstvolgende soosavond wordt de voordracht in 

stemming gebracht.

Dit gebeurt volgens een bijzonder oud gebruik met witte en 

bruine bonen. Een witte boon betekent een stem voor toe-

lating, een bruine boon betekent een stem tegen toelating 

tot het lidmaatschap. Men kan alleen worden toegelaten als 

er geen enkele bruine boon is ingeleverd! Over een afwijzing 

wordt naar buiten toe absoluut niet gesproken, dat is een 

erezaak. Men weet ook niet wie de bruine boon heeft ingezet. 

Het maximale aantal leden bedraagt 20.

Belangrijk is dat alle leden zeer regelmatig de sociëteitbijeen-

komsten bezoeken. Is men zonder afmelding vier keer achter 

elkaar niet aanwezig geweest dan kan men zelfs tot royement 

overgaan.

Jong van geest en actief

In deze tijd is de sociëteit een hechte groep Hummeloërs. 

Men komt elke tweede en vierde woensdag van de maand 

om 21.00 uur bij elkaar in De Gouden Karper. Omstreeks mid-

dernacht gaat iedereen weer huiswaarts met o.a. natuurlijk 

een schat aan informatie over het wel en wee in het dorp.

Meestal is er elke soosavond wel een centraal thema waar-

over uitgebreid wordt gesproken en gediscussieerd. Zo’n 

thema kan van alles zijn: de toestand in de wereld, culturele 

zaken, soms zelfs voetbal. Regelmatig organiseert een van de 

leden een excursie naar een bijzondere bestemming, brengt 

men een bedrijfsbezoek of wordt er een spreker uitgenodigd. 

Boeiend was een avond met professor Anne van der Meiden 

en een bezoek aan het Gemaal De Liemers te Giesbeek (het 

grootste poldergemaal van het waterschap), in combinatie 

met een bezichtiging van het geheel vernieuwde Rijngemaal 

te Arnhem (9 meter onder de grond). Beide staaltjes van mo-

derne techniek. In tegenstelling tot de club van ijsmeesters 

van vroeger, wordt er niet gekaart tijdens de clubavonden.

Zoals eerder vermeld is het nog steeds een mannensocië-

teit, maar dat betekent niet dat er geen aandacht is voor de 

partners. Bij feesten en/of begrafenissen komen de soosleden 

veelal met hun echtgenote en aan het begin van elk jaar 

wordt een gezellige nieuwjaarsreceptie belegd. Een drankje, 

een hapje en boeiend entertainment.

Hoewel de gemiddelde leeftijd rond de zeventig ligt, is het 

toch een sociëteit die jong van geest is en waar betrouwbaar-

heid en onderlinge kameraadschap hoog in het vaandel staan!

‘Een witte of bruine boon is bepalend...’
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Kerkstraat 37 Doesburg
www.loet-allwear.nl

Snackhuus Hummelo

Dorpsstraat 1c  -  Hummelo
Tel: 0630320307

6996 DA  Drempt
Mob. 06 50502168
Fax. 084 2269615

. bemuco .n l

www.bemuco .n l

Webcreatie, Pc onderhoud, verkoop nieuwe Pc’s,

randapparatuur en installeren (draadloze) netwerken

Veldweg 5
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Prima dat bijna iedereen hier relaxed is en dat een Achterhoe-

ker niet snel opgefokt begint te schreeuwen en te knokken, 

heel fi jn. Maar je kunt ook te weinig gas geven. Om te begin-

nen valt me op dat veel ondernemers regelmatig afspraken 

niet nakomen, ook Achterhoekers. Als je bijvoorbeeld een 

opdracht voor een leverancier hebt, is het antwoord vaak: 

‘Ik kom van de wek wel eff en langs!’ Ten eerste zie je vaak 

niemand die week en daarnaast is het sowieso slecht afspre-

ken, want voordat je eindelijk een deal hebt, weet je nog 

niet wanneer het klaar is. Meestal is dit heel laat. Een gemiste 

kans voor beide partijen. Ga er dus meteen de volgende dag 

heen! Yes, een klant! Maak afspraken en kom ze na, dat is heus 

geen rocket science. En als we eindelijk afgesproken hebben 

om aan het werk te gaan, kom dan niet te laat an drieten en 

ga dan gewoon doen wat je afgesproken hebt in plaats van 

koffi  e drinken, lullen over het weer, de nadelen van het plan 

nog eens doornemen en al dat soort lampenzerij. En het al-

lerergste is: beginnen met 

aanklooien, dan weer terug 

spullen halen (neem die 

spullen nou gewoon mee!), 

zodat drie man niks kan 

doen en dat het dan pauze 

is; weer niks doen! Ga nou 

godverdomme gewoon 

aan het werk man! Vind 

je het gek dat we in een 

krimpregio zitten.

We denken dat we allemaal 

hard werken, service 

verlenen, ambitie hebben 

en afspraken nakomen, maar dat doen we helemaal niet. 

In werkelijkheid zijn we laks; kan morgen ook nog wel en ’s 

avonds liggen we met onze luie pens op de bank naar een 

playbackende Jeroen van der Boom op een plein vol met 

debielen te kijken. En we werken te weinig, steeds minder en 

niet effi  ciënt genoeg, uiteraard uitzonderingen daargelaten, 

uzelf waarschijnlijk. Wist u dat er in geen enkel land in Europa 

minder uren gewerkt worden dan Nederland? Met gemiddeld 

30,6 uur per week werken we per week drie uur minder dan 

het op een na slechtste land: Denemarken. En per week een 

hele dag minder dan het gemiddelde van Europa. 

Zelfs de Grieken werken gemiddeld 12 uur per week meer 

dan wij. Lui hè zijn die Grieken? Ik las laatst een interview in 

de Volkskrant van een Chinees die in Nederland woont en 

werkt die verbijsterd is over hoe slecht ons arbeidsethos is in 

vergelijking tot Aziatische landen. Ik denk dat hij gelijk heeft. 

Die nieuwe economieën klappen er op! Daar hangt, ondanks 

de lage lonen, de slechte omstandigheden en de oneerlijke 

verdeling van kapitaal, een positieve vibe van aanpakken. We 

klagen over de mentaliteit van ambtenaren en Randstedelin-

gen en we klagen over buitenlanders, want die pakken onze 

banen af! Dus we verwijten ze dat ze lui zijn en tegelijk onze 

banen afpakken, snapt u het nog? We zijn zelf gewoon lui en 

kunnen nog een voorbeeld nemen aan hoe gepassioneerd 

veel buitenlanders kansen oppakken en gewoon hard gaan 

werken, sommigen voor een kwart van het uurloon waarvoor 

wij ons bed niet uitkomen. Denk daar maar eens over na als 

u, naast uw 25,6 vrije dagen die we gemiddeld in Nederland 

hebben, naast 12,9 ziek-

tedagen, 104 weekendda-

gen en 7 vrije feestdagen 

u met de feestdagen nog 

eens extra de focus legt op 

kerstdiners, koetjes, kal� es 

en dergelijke minder zin-

volle bezigheden.

Maar als we ondernemer-

schap, noaberschap en 

gewoon hard werken aan 

elkaar koppelen, kunnen 

we ze allemaal een poepie 

laten ruiken. 

De Achterhoek heeft alles in zich om de top te halen! Word 

bijvoorbeeld ondernemer of zzp’er en als ze je vragen voor 

een opdracht, zeg je: ‘Ik kom d’r an!’ En dan trek je zo vol gas 

naar die klant toe dat het een uur later nog klinkers regent. 

Dat is gas geven! Als we apathie als volksvijand nummer 1 

verklaren dan is er nog hoop.

Ik moet jullie trouwens bedanken voor de aanmeldingen van 

de mensen die naar aanleiding van de vorige column willen 

helpen met het Hummelo museum, hulde. We gaan ervoor!

Ik wens u toch fi jne feestdagen, met spekjes en zo.

van Gijs
Apathie

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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wo 9 •  Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur

  Inloop vanaf 16.45 uur

do 10 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef,

  vanaf 9.00 uur
 •  Dartsranking bij FF naar Steef. Aanvang 19.30 uur, inschrijven tot 

uiterlijk 19.15 uur aan de zaal

vr 11 •  Koffi  emorgen Dorpshuis i.s.m. diaconie Drempt en Oldenkeppel, 

Dorpshuis Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

 •  Koffi  emorgen diaconie Hummelo, dorpshuis De Ruimte te 

Hummelo, 10.00-12.00 uur

 •  Kerstfair bij FF naar Steef met diverse kraampjes/aanbod, vanaf 

20.00 uur
vr 11 en za 12 
 •  Kerstmarkt in dorpshuis De Ruimte en in de kerk van Hummelo, 

beide dagen van 11.00-17.00 uur 

za 12 •  Koppel darttoernooi, Dorpshuis Voor-Drempt

za 12 en zo 13
 •  Kerstexpositie schilderskring De Witte Hemel, atelier en galerie

  De Witte Hemel te Voor-Drempt, 11.00-17.00 uur

zo 13 •  De Kunstbus, georganiseerd door Stichting Welzijn DH&K, 

rijdt naar Amphion voor het theaterconcert ‘Don KosakenChor 

Russland’, aanvang 14.00 uur  

ma 14 •  Kerstviering Vrouwengroep Drempt in de pastoriezaal, aanvang 

17.30 uur
wo 16 •  De jaarlijkse kerstmarkt georganiseerd door KeppelCultuur op 

de Van Panhuysbrink, met meezingconcert o.l.v. Zwaan Stam op 

piano, Dorpskerk Hoog-Keppel, 18.30-21.00 uur

do 17 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef,

  vanaf 9.00 uur
 •  Dameskrans Hummelo, kerstmiddag in dorpshuis De Ruimte, 

14.00-16.00 uur 
 •  Kerstviering Vrouwen van Nu, De Gouden Karper,

  aanvang 19.45 uur
 •  Kerstavond HC’03, ’t Hessenhuus, Sportpark ’t Doornslag,

  20.30 uur
vr 18 •  Kerstmiddag Club 60+, o.a. met medewerking van de Twentse 

Vocalisten Capriccio, Zaal FF naar Steef, 14.00 uur

 •  Oliebollenactie muziekvereniging De Eendracht Hummelo, huis-

aan-huisverkoop vanaf 18.00 uur 

za 19 •  Vervolg oliebollenactie muziekvereniging De Eendracht 

Hummelo, huis-aan-huisverkoop vanaf 9.30 uur

 •  Tien over rood (biljarten), Café De Gouden Druif, Zomerweg 28, 

Achter-Drempt, vanaf 14.00 uur

za 19 en zo 20
 •  Expositie WildlifeArt kunstschilder Cees Roorda en pentekeningen 

Liesbeth Pieterse, atelier en galerie De Witte Hemel te Voor-

Drempt, 11.00-17.00 uur

zo 20 •  Stichting Joint Vision of Humanity, workshop Diamonds Sound 

Experience, Rijksweg 69 Laag-Keppel, 11.00-13.00 uur

 •  Kerstsamenzang m.m.v. de Dremptse koren en muziekvereniging 

Olden-Keppel, St. Joriskerk Voor-Drempt, aanvang 20.00 uur

ma 21 •  Kerstconcert muziekvereniging De Eendracht samen met 

Hummelo’s Gemengd Koor en koor Feeling uit Drempt, dorpskerk 

Hummelo, aanvang 19.30 uur

di 22 •  Jongerenmiddag/jeugdcafé bij FF naar Steef, 14.00-18.00 uur

wo 23 •  Kinderfi lmhuis Hummelo met ‘Shaun het Schaap’. Dorpshuis De 

Ruimte, aanvang 14.30 uur. Zaal open 14.00 uur

 •  ‘Oliebullen’-darttoernooi, FF naar Steef, 19.30 uur 

za 26 •  Herdertjesmis in de H. Willibrorduskerk te Achter-Drempt, 10.00 

zo 27 •  Kerkcafé van de Protestantse gemeente Drempt en Oldenkeppel, 

’t Kerkhuis in Hoog-Keppel, vanaf 16.00 uur

zo 27: •  Zaalvoetbaltoernooi HC’03, Hessenhal Hoog-Keppel, aanvang 

11.00 uur
ma 28 en di 29 
 •  Bowlingtoernooi voor basisschoolleerlingen t/m groep 8, 

Dorpshuis Voor-Drempt

wo 30 • Potbiljarten in het Dorpshuis Voor-Drempt,19.30 uur

do 31 •  Het traditionele carbidschieten om de Karper Bokaal bij de 

Greff elinkallee in Hummelo, startschot om 11.00 uur

 •  Potbiljarten bij FF naar Steef, vanaf 15.00 uur 

vr 1 •  Het traditionele nieuwjaarsconcert in de dorpskerk te Hummelo. 

Dit jaar met het Matangi strijkkwartet en de sopraan Miranda van 

Kralingen, aanvang 15.30 uur

 •  Nieuwjaarsborrel rijvereniging Hummelo, hippisch centrum 

Groot Zande, 16.00 uur

zo 3 •  Nieuwjaarsquiz en -receptie HC’03, ’t Hessenhuus, Sportpark ’t 

Doornslag, 13.30 uur

wo 6 •  Nieuwjaarsbijeenkomst Vrouwen van Nu, locatie en aanvangstijd 

do 7 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef,

  vanaf 9.00 uur
 •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, Dorpshuis Voor-Drempt,

  14.00-15.00 uur
vr 8 •  Koffi  emorgen Dorpshuis i.s.m. diaconie Drempt en Oldenkeppel, 

Dorpshuis Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

za 9 •  Nieuwjaarsreceptie tevens sponsoravond Dorpshuis Voor-

Drempt t.b.v. aanschaf nieuw podium. Met diverse optredens en 

muziek. Aanvang 17.00 uur

zo 10 •  HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, sportpark ’t Doornslag, 

Achter-Drempt, 20.00 uur

wo 13 •  Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur

do 14 •  Dartsranking bij FF naar Steef. Aanvang 19.30 uur, inschrijven tot 

uiterlijk 19.15 uur aan de zaal

vr 15 •        HC’03-senioren darttoernooi, ’t Hessenhuus, Sportpark 

  ’t Doornslag, 18.45 uur

za 16 •  HC’03-darttoernooi voor de D- en C-jeugd, ’t Hessenhuus, 

Sportpark ’t Doornslag, 14.00 uur

zo 17 •  FF naar Steef organiseert bustocht naar Winterberg om daar te 

skiën, snowboarden etc. Vertrek 7.00 uur. Terug ca. 22.30 uur

wo 20    Openbare ledenvergadering Dorpsraad Drempt waarbij ook 

burgemeester Besselink komt buurt maken, Dorpshuis Voor-

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

vr 22 •  Filmhuis Hummelo in dorpshuis De Ruimte, aanvang 20.30 uur 

Zaal open 20.00 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

 •  Jeugdvereniging Drempt, bingo voor de jeugd 

(basisschoolleeftijd), ’t Hessenhuus in Achter-Drempt, aanvang 

resp. 18.30 en 20.00 uur

ma 25 •  Jaarvergadering Vrouwengroep Drempt, pastoriezaal

  Voor-Drempt, 19.45 uur

do 28 •  Dartsranking bij FF naar Steef. Aanvang 19.30 uur, inschrijven tot 

uiterlijk 19.15 uur aan de zaal

vr 29 •  Lampionnenoptocht, georganiseerd door het Oranjecomité 

Drempt. Verzamelen om 18.45 uur bij het Dorpshuis, vertrek om 

19.00 uur
zo 31 •  Kerkcafé van de Protestantse gemeente Drempt en Oldenkeppel, 

’t Kerkhuis in Hoog-Keppel, vanaf 16.00 uur 

di 2 •  Jaarvergadering Jeugdvereniging Drempt, Dorpshuis

  Voor-Drempt, 20.00 uur

do 4 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef,

  vanaf 9.00 uur
 •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, Dorpshuis Voor-Drempt,

  14.00-15.00 uur
 •  De Kunstbus, georganiseerd door Stichting Welzijn DH&K, rijdt 

naar Amphion voor de voorstelling ‘Op bezoek bij meneer Green’, 

aanvang 20.00 uur

zo 7 •   HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, sportpark 

  ’t Doornslag, Achter-Drempt, 20.00 uur

wo 10 •  Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur

do 11 •  Dartsranking bij FF naar Steef. Aanvang 19.30 uur, inschrijven tot 

uiterlijk 19.15 uur aan de zaal

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
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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 
 

 
 

 

All-round 

Schoonheidsspecialiste

Kleuren consulente

Nagelstyliste

●

●
●

Hulsevoortseweg 7

6996DG Drempt

T: 0313-479002

M: 06-12694970

E: info@dinekepelgrom.nl

I:  www.dinekepelgrom.nl

Drempt
06-52007080

voor al uw schilderwerk

v.d.
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Activiteitenkalender Drempt,
Hummelo en Keppel t/m mei 2016

Aanvullingen en wijzigingen kunnen worden doorgegeven via het e-mailadres watisertedoenindhk@gmail.com.
Voor het maartnummer van De Hessencombinatie kan dit tot uiterlijk 8 februari 2016.

december 2015

wo 9 •  Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur

  Inloop vanaf 16.45 uur

do 10 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef,

  vanaf 9.00 uur
 •  Dartsranking bij FF naar Steef. Aanvang 19.30 uur, inschrijven tot 

uiterlijk 19.15 uur aan de zaal

vr 11 •  Koffi  emorgen Dorpshuis i.s.m. diaconie Drempt en Oldenkeppel, 

Dorpshuis Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

 •  Koffi  emorgen diaconie Hummelo, dorpshuis De Ruimte te 

Hummelo, 10.00-12.00 uur

 •  Kerstfair bij FF naar Steef met diverse kraampjes/aanbod, vanaf 

20.00 uur
vr 11 en za 12 
 •  Kerstmarkt in dorpshuis De Ruimte en in de kerk van Hummelo, 

beide dagen van 11.00-17.00 uur 

za 12 •  Koppel darttoernooi, Dorpshuis Voor-Drempt

za 12 en zo 13
 •  Kerstexpositie schilderskring De Witte Hemel, atelier en galerie

  De Witte Hemel te Voor-Drempt, 11.00-17.00 uur

zo 13 •  De Kunstbus, georganiseerd door Stichting Welzijn DH&K, 

rijdt naar Amphion voor het theaterconcert ‘Don KosakenChor 

Russland’, aanvang 14.00 uur  

ma 14 •  Kerstviering Vrouwengroep Drempt in de pastoriezaal, aanvang 

17.30 uur
wo 16 •  De jaarlijkse kerstmarkt georganiseerd door KeppelCultuur op 

de Van Panhuysbrink, met meezingconcert o.l.v. Zwaan Stam op 

piano, Dorpskerk Hoog-Keppel, 18.30-21.00 uur

do 17 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef,

  vanaf 9.00 uur
 •  Dameskrans Hummelo, kerstmiddag in dorpshuis De Ruimte, 

14.00-16.00 uur 
 •  Kerstviering Vrouwen van Nu, De Gouden Karper,

  aanvang 19.45 uur
 •  Kerstavond HC’03, ’t Hessenhuus, Sportpark ’t Doornslag,

  20.30 uur
vr 18 •  Kerstmiddag Club 60+, o.a. met medewerking van de Twentse 

Vocalisten Capriccio, Zaal FF naar Steef, 14.00 uur

 •  Oliebollenactie muziekvereniging De Eendracht Hummelo, huis-

aan-huisverkoop vanaf 18.00 uur 

za 19 •  Vervolg oliebollenactie muziekvereniging De Eendracht 

Hummelo, huis-aan-huisverkoop vanaf 9.30 uur

 •  Tien over rood (biljarten), Café De Gouden Druif, Zomerweg 28, 

Achter-Drempt, vanaf 14.00 uur

za 19 en zo 20
 •  Expositie WildlifeArt kunstschilder Cees Roorda en pentekeningen 

Liesbeth Pieterse, atelier en galerie De Witte Hemel te Voor-

Drempt, 11.00-17.00 uur

zo 20 •  Stichting Joint Vision of Humanity, workshop Diamonds Sound 

Experience, Rijksweg 69 Laag-Keppel, 11.00-13.00 uur

 •  Kerstsamenzang m.m.v. de Dremptse koren en muziekvereniging 

Olden-Keppel, St. Joriskerk Voor-Drempt, aanvang 20.00 uur

ma 21 •  Kerstconcert muziekvereniging De Eendracht samen met 

Hummelo’s Gemengd Koor en koor Feeling uit Drempt, dorpskerk 

Hummelo, aanvang 19.30 uur

di 22 •  Jongerenmiddag/jeugdcafé bij FF naar Steef, 14.00-18.00 uur

wo 23 •  Kinderfi lmhuis Hummelo met ‘Shaun het Schaap’. Dorpshuis De 

Ruimte, aanvang 14.30 uur. Zaal open 14.00 uur

 •  ‘Oliebullen’-darttoernooi, FF naar Steef, 19.30 uur 

za 26 •  Herdertjesmis in de H. Willibrorduskerk te Achter-Drempt, 10.00 

uur

zo 27 •  Kerkcafé van de Protestantse gemeente Drempt en Oldenkeppel, 

’t Kerkhuis in Hoog-Keppel, vanaf 16.00 uur

zo 27: •  Zaalvoetbaltoernooi HC’03, Hessenhal Hoog-Keppel, aanvang 

11.00 uur
ma 28 en di 29 
 •  Bowlingtoernooi voor basisschoolleerlingen t/m groep 8, 

Dorpshuis Voor-Drempt

wo 30 • Potbiljarten in het Dorpshuis Voor-Drempt,19.30 uur

do 31 •  Het traditionele carbidschieten om de Karper Bokaal bij de 

Greff elinkallee in Hummelo, startschot om 11.00 uur

 •  Potbiljarten bij FF naar Steef, vanaf 15.00 uur 

januari 2016

vr 1 •  Het traditionele nieuwjaarsconcert in de dorpskerk te Hummelo. 

Dit jaar met het Matangi strijkkwartet en de sopraan Miranda van 

Kralingen, aanvang 15.30 uur

 •  Nieuwjaarsborrel rijvereniging Hummelo, hippisch centrum 

Groot Zande, 16.00 uur

zo 3 •  Nieuwjaarsquiz en -receptie HC’03, ’t Hessenhuus, Sportpark ’t 

Doornslag, 13.30 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
 •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, Dorpshuis Voor-Drempt,

  14.00-15.00 uur
vr 8 •  Koffi  emorgen Dorpshuis i.s.m. diaconie Drempt en Oldenkeppel, 

Dorpshuis Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

za 9 •  Nieuwjaarsreceptie tevens sponsoravond Dorpshuis Voor-

Drempt t.b.v. aanschaf nieuw podium. Met diverse optredens en 

muziek. Aanvang 17.00 uur

zo 10 •  HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, sportpark ’t Doornslag, 

Achter-Drempt, 20.00 uur

wo 13 •  Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur

do 14 •  Dartsranking bij FF naar Steef. Aanvang 19.30 uur, inschrijven tot 

uiterlijk 19.15 uur aan de zaal

vr 15 •        HC’03-senioren darttoernooi, ’t Hessenhuus, Sportpark 

  ’t Doornslag, 18.45 uur

za 16 •  HC’03-darttoernooi voor de D- en C-jeugd, ’t Hessenhuus, 

Sportpark ’t Doornslag, 14.00 uur

zo 17 •  FF naar Steef organiseert bustocht naar Winterberg om daar te 

skiën, snowboarden etc. Vertrek 7.00 uur. Terug ca. 22.30 uur

wo 20    Openbare ledenvergadering Dorpsraad Drempt waarbij ook 

burgemeester Besselink komt buurt maken, Dorpshuis Voor-

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

vr 22 •  Filmhuis Hummelo in dorpshuis De Ruimte, aanvang 20.30 uur 

Zaal open 20.00 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

 •  Jeugdvereniging Drempt, bingo voor de jeugd 

(basisschoolleeftijd), ’t Hessenhuus in Achter-Drempt, aanvang 

resp. 18.30 en 20.00 uur

ma 25 •  Jaarvergadering Vrouwengroep Drempt, pastoriezaal

  Voor-Drempt, 19.45 uur

do 28 •  Dartsranking bij FF naar Steef. Aanvang 19.30 uur, inschrijven tot 

uiterlijk 19.15 uur aan de zaal

vr 29 •  Lampionnenoptocht, georganiseerd door het Oranjecomité 

Drempt. Verzamelen om 18.45 uur bij het Dorpshuis, vertrek om 

19.00 uur
zo 31 •  Kerkcafé van de Protestantse gemeente Drempt en Oldenkeppel, 

’t Kerkhuis in Hoog-Keppel, vanaf 16.00 uur 

februari 2016

di 2 •  Jaarvergadering Jeugdvereniging Drempt, Dorpshuis

  Voor-Drempt, 20.00 uur

do 4 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef,

  vanaf 9.00 uur
 •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, Dorpshuis Voor-Drempt,

  14.00-15.00 uur
 •  De Kunstbus, georganiseerd door Stichting Welzijn DH&K, rijdt 

naar Amphion voor de voorstelling ‘Op bezoek bij meneer Green’, 

aanvang 20.00 uur

zo 7 •   HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, sportpark 

  ’t Doornslag, Achter-Drempt, 20.00 uur

wo 10 •  Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur

do 11 •  Dartsranking bij FF naar Steef. Aanvang 19.30 uur, inschrijven tot 

uiterlijk 19.15 uur aan de zaal

Samenstelling:  Josée Postmaa
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Activiteitenkalender vervolg

vr 12 •  Koffi  emorgen Dorpshuis i.s.m. diaconie Drempt en Oldenkeppel, 

Dorpshuis Voor-Drempt, 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

vr 19 •  Filmhuis Hummelo in dorpshuis De Ruimte, aanvang 20.30 uur.

  Zaal open 20.00 uur

za 20 •  Stichting Joint Vision of Humanity, lezingen van o.a. Janet 

Ossenbaard en Irisea Barkhuysen, Rijksweg 69 Laag-Keppel, 

13.00–17.00 uur
vr 26 •  Club 60+, gezellige middag bij FF naar Steef met een optreden van 

mondharmonicavereniging The Hohner Boys, 14.00 uur

za 27 •  Filmavond voor leden van Jeugdvereniging Drempt, Dorpshuis 

Voor-Drempt, vanaf 18.30 uur

zo 28 •  Kerkcafé van de Protestantse gemeente Drempt en Oldenkeppel,

  ’t Kerkhuis in Hoog-Keppel, vanaf 16.00 uur 

ma 29 •  Bijeenkomst Vrouwengroep Drempt, Bertha Ruesink vertelt over 

mandala’s tekenen en kleuren, pastoriezaal Voor-Drempt, 20.00 uur

maart 2016

do 3 •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, Dorpshuis Voor-Drempt,

  14.00-15.00 uur
 •  Dartsranking bij FF naar Steef. Aanvang 19.30 uur, inschrijven tot 

uiterlijk 19.15 uur aan de zaal

za 5 •  Snoeihout en takken wegbrengen voor het paasvuur in Hummelo, 

9.00-16.00 uur
zo 6 •  HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, sportpark ’t Doornslag, 

Achter-Drempt, 20.00 uur

wo 9 •  Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur

do 10 •  De Kunstbus, georganiseerd door Stichting Welzijn DH&K, rijdt naar 

Amphion voor de voorstelling ‘De Oase Bar’, aanvang 20.00 uur

vr 11 •  Koffi  emorgen Dorpshuis i.s.m. diaconie Drempt en Oldenkeppel, 

Dorpshuis Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

 •  Koffi  emorgen diaconie Hummelo, dorpshuis De Ruimte te 

Hummelo, 10.00-12.00 uur

 •  Club 60+ gezellige middag in het Dorpshuis Voor-Drempt, lezing en 

beelden van de Oude IJssel en Waterschap Rijn en IJssel, 14.00 uur

 •  Violenactie basisschool De Klimtoren, ouders en leerkrachten gaan 

hiervoor in Drempt de deuren langs, 18.00-21.00 uur  

za 12 •  Snoeihout en takken wegbrengen voor het paasvuur in Hummelo, 

9.00-16.00 uur
 •  ‘t Hessenhuus/HC’03 organiseert Hessenrit 2016, sterrit voor auto’s 

vanuit Achter-Drempt, vertrek vanaf 18.00 uur 

ma 14 •  Algemene ledenvergadering Dorpsraad Hummelo, FF naar Steef, 

19.30 uur
do 17 •  Dartsranking bij FF naar Steef. Aanvang 19.30 uur, inschrijven tot 

uiterlijk 19.15 uur aan de zaal

vr 18 •  Filmhuis Hummelo in dorpshuis De Ruimte, aanvang 20.30 uur.

  Zaal open 20.00 uur

za 19 •  Snoeihout en takken wegbrengen voor het paasvuur in Hummelo, 

9.00-16.00 uur 
zo 20 •  Jeugdvereniging Drempt, palmpasenoptocht, 14.00 uur stokken ver-

sieren in het Dorpshuis Voor-Drempt, optocht vertrekt om 14.30 uur

ma 21 •  Avond met Hester Macrander, georganiseerd door de Ring van 

Vrouwen van Nu,  De Gouden Karper, aanvang 19.00 uur,

  zaal open 18.30 uur 

 •  Bijeenkomst Vrouwengroep Drempt, dhr. De Haan vertelt over 

tafelcultuur en -etiquette, pastoriezaal Voor-Drempt, 20.00 uur

do 24 •  Offi  ciële opening Kunstwandelroute 2016, De Gouden Karper, 14.00 

uur

za 26 •  Snoeihout en takken wegbrengen voor het paasvuur in Hummelo, 

9.00-16.00 uur
zo 27 •  Kerkcafé van de Protestantse gemeente Drempt en Oldenkeppel,

  ’t Kerkhuis in Hoog-Keppel, vanaf 16.00 uur 

 •  Paasvuur in Hummelo georganiseerd door rijvereniging Hummelo, 

terrein open vanaf 19.30 uur, aansteken om 20.30 uur

ma 28 •  Opentuindag met bloeiende stinzenplanten, De Warande,

  Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

 •  IVN-wandeling over landgoed Enghuizen, vertrek vanaf 

parkeerplaats De Gouden Karper, 14.00-16.00 uur

di 29 •  Paasmaaltijd Dameskrans Hummelo, dorpshuis De Ruimte,

  17.00-19.00 uur
do 31 •  Dartsranking bij FF naar Steef. Aanvang 19.30 uur, inschrijven tot 

uiterlijk 19.15 uur aan de zaal

april 2016

zo 3 •  Slotdrive HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, sportpark ’t 

Doornslag, Achter-Drempt, 20.00 uur

do 7 •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, Dorpshuis Voor-Drempt, 14.00-

15.00 uur
 •  Witte Avond HC’03, ’t Hessenhuus, Sportpark ’t Doornslag, 21.30 uur

vr 8 •  Koffi  emorgen Dorpshuis i.s.m. diaconie Drempt en Oldenkeppel, 

Dorpshuis Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

 •  Tiener- en dameskledingbeurs Drempt, Rijksweg 27, 13.00-20.00 uur

za 9 •  Voorjaarsplantenruilbeurs, Kerkstraat 3, Voor-Drempt, 12.00-15.00 uur 

za 9 en zo 10 
 •  Opentuindagen met bloeiende stinzenplanten, De Warande, Laag-

Keppel, 11.00-17.00 uur

wo 13 •  Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur

do 14 •  Dartsranking bij FF naar Steef. Aanvang 19.30 uur, inschrijven tot 

uiterlijk 19.15 uur aan de zaal

za 16 en zo 17 
 •  Opentuindagen met bloeiende stinzenplanten, De Warande, Laag-

Keppel, 11.00-17.00 uur

do 21 •  Bijeenkomst Dameskrans Hummelo, met een klankbeeld door het 

IVN over ‘Het Woold’, dorpshuis De Ruimte, 14.00-16.00 uur

vr 22 •  Schoolvoetbaltoernooi, groepen 5 t/m 8 basisscholen DHK, 

sportpark ’t Doornslag, Achter-Drempt (onder voorbehoud)

za 23 •  Club 60+ sluit het seizoen af met ‘Ach lieve tied’ of ‘Van Vrogger naor 

Now’, een dialezing door Hendrik Weenink, Zaal FF naar Steef,

  14.00 uur
 •  Jeugdvereniging Drempt, Houseparty voor de jeugd (basisschool-

leeftijd), ’t Hessenhuus in Achter-Drempt, aanvang resp. 18.30 en 

20.00 uur 
zo 24 •  Kunstmarkt in het kader van de Kunstwandelroute Hummelo, 11.00-

17.00 uur (onder voorbehoud)

 •  Opentuindag met wilde tulpen en late stinzenplanten, De Warande, 

Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

 •  Kerkcafé van de Protestantse gemeente Drempt en Oldenkeppel, 

  ’t Kerkhuis in Hoog-Keppel, vanaf 16.00 uur 

ma 25 •  Vrouwengroep Drempt, jeu-de-boulesavond, Van Panhuysbrink 

Hoog-Keppel, 19.15 uur 

wo 27 •  Viering Koningsdag in Voor-Drempt, Hummelo en Hoog-Keppel

do 28 •  Dartsranking bij FF naar Steef. Aanvang 19.30 uur, inschrijven tot 

uiterlijk 19.15 uur aan de zaal

za 30 •  Jubileumconcert van het 90-jarige Zanglust, St. Joriskerk in Voor-

Drempt, 20.00 uur

mei 2016

zo 1 •  Opentuindag met wilde tulpen en late stinzenplanten, De Warande, 

Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur 

do 5 •  40ste Antiek-, Curiosa- en Rommelmarkt HC’03 in Hoog-Keppel, 

9.00-16.00 uur
do 5 t/m zo 8 
 •  Kunst4daagseBronckhorst 2016

za 7 •  Bloemenactie gemengd zangkoor Zanglust in alle dorpen, vanaf 

9.30 uur
wo 11 •  Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur

do 12 •  Fietstocht voor 50-plussers, afstand 25-30 km. Start vanaf Burg. van 

Panhuysbrink, Hoog-Keppel, 13.30 uur

 •  Finale dartsranking bij FF naar Steef. Aanvang 19.30 uur, inschrijven 

tot uiterlijk 19.15 uur aan de zaal

vr 13 •  Koffi  emorgen Dorpshuis i.s.m. diaconie Drempt en Oldenkeppel, 

Dorpshuis Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

vr 13 t/m zo 15 
 •  Expositie in de dorpskerk te Hoog-Keppel

ma 16 •  Opentuindag met bloeiende camassia’s en bosplanten, De Warande, 

Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

 •  Laatste dag Kunstwandelroute 2016, landgoed Enghuizen, Hummelo

do 19 •  Bijeenkomst Dameskrans Hummelo, afsluiting van het seizoen in 

dorpshuis De Ruimte, 14.00-16.00 uur

za 21 •  Jeugdtoernooi HC’03 voor F- en D-pupillen, Sportpark ’t Doornslag, 

9.00-14.30 uur
wo 25 •  Vrouwengroep Drempt, dagje uit per auto met bezoek aan privétuin 

Piet en Anja Oudolf en het Kunstgemaal in Bronkhorst, vertrek vanaf 

het Dorpshuis, 9.45 uur 

za 28 •  Jeugdtoernooi HC’03 voor E-pupillen en C-junioren, Sportpark ’t 

Doornslag vanaf 9.00 uur, gevolgd door onderling toernooi vanaf 

17.00 uur en seizoenafsluiting vanaf 20.30 uur 

 •  Verrassingsactiviteit voor leden van Jeugdvereniging Drempt, in/

vanuit Dorpshuis Voor-Drempt

zo 29 •  Vrouwenvoetbaldag HC’03, Sportpark ’t Doornslag, vanaf 11.00 uur

 •  Kerkcafé van de Protestantse gemeente Drempt en Oldenkeppel, 

  ’t Kerkhuis in Hoog-Keppel, vanaf 16.00 uur 
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vr 12 •  Koffi  emorgen Dorpshuis i.s.m. diaconie Drempt en Oldenkeppel, 

Dorpshuis Voor-Drempt, 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

vr 19 •  Filmhuis Hummelo in dorpshuis De Ruimte, aanvang 20.30 uur.

  Zaal open 20.00 uur

za 20 •  Stichting Joint Vision of Humanity, lezingen van o.a. Janet 

Ossenbaard en Irisea Barkhuysen, Rijksweg 69 Laag-Keppel, 

13.00–17.00 uur
vr 26 •  Club 60+, gezellige middag bij FF naar Steef met een optreden van 

mondharmonicavereniging The Hohner Boys, 14.00 uur

za 27 •  Filmavond voor leden van Jeugdvereniging Drempt, Dorpshuis 

Voor-Drempt, vanaf 18.30 uur

zo 28 •  Kerkcafé van de Protestantse gemeente Drempt en Oldenkeppel,

  ’t Kerkhuis in Hoog-Keppel, vanaf 16.00 uur 

ma 29 •  Bijeenkomst Vrouwengroep Drempt, Bertha Ruesink vertelt over 

mandala’s tekenen en kleuren, pastoriezaal Voor-Drempt, 20.00 uur

do 3 •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, Dorpshuis Voor-Drempt,

  14.00-15.00 uur
 •  Dartsranking bij FF naar Steef. Aanvang 19.30 uur, inschrijven tot 

uiterlijk 19.15 uur aan de zaal

za 5 •  Snoeihout en takken wegbrengen voor het paasvuur in Hummelo, 

9.00-16.00 uur
zo 6 •  HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, sportpark ’t Doornslag, 

Achter-Drempt, 20.00 uur

wo 9 •  Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur

do 10 •  De Kunstbus, georganiseerd door Stichting Welzijn DH&K, rijdt naar 

Amphion voor de voorstelling ‘De Oase Bar’, aanvang 20.00 uur

vr 11 •  Koffi  emorgen Dorpshuis i.s.m. diaconie Drempt en Oldenkeppel, 

Dorpshuis Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

 •  Koffi  emorgen diaconie Hummelo, dorpshuis De Ruimte te 

Hummelo, 10.00-12.00 uur

 •  Club 60+ gezellige middag in het Dorpshuis Voor-Drempt, lezing en 

beelden van de Oude IJssel en Waterschap Rijn en IJssel, 14.00 uur

 •  Violenactie basisschool De Klimtoren, ouders en leerkrachten gaan 

hiervoor in Drempt de deuren langs, 18.00-21.00 uur  

za 12 •  Snoeihout en takken wegbrengen voor het paasvuur in Hummelo, 

9.00-16.00 uur
 •  ‘t Hessenhuus/HC’03 organiseert Hessenrit 2016, sterrit voor auto’s 

vanuit Achter-Drempt, vertrek vanaf 18.00 uur 

ma 14 •  Algemene ledenvergadering Dorpsraad Hummelo, FF naar Steef, 

19.30 uur
do 17 •  Dartsranking bij FF naar Steef. Aanvang 19.30 uur, inschrijven tot 

uiterlijk 19.15 uur aan de zaal

vr 18 •  Filmhuis Hummelo in dorpshuis De Ruimte, aanvang 20.30 uur.

  Zaal open 20.00 uur

za 19 •  Snoeihout en takken wegbrengen voor het paasvuur in Hummelo, 

9.00-16.00 uur 
zo 20 •  Jeugdvereniging Drempt, palmpasenoptocht, 14.00 uur stokken ver-

sieren in het Dorpshuis Voor-Drempt, optocht vertrekt om 14.30 uur

ma 21 •  Avond met Hester Macrander, georganiseerd door de Ring van 

Vrouwen van Nu,  De Gouden Karper, aanvang 19.00 uur,

  zaal open 18.30 uur 

 •  Bijeenkomst Vrouwengroep Drempt, dhr. De Haan vertelt over 

tafelcultuur en -etiquette, pastoriezaal Voor-Drempt, 20.00 uur

do 24 •  Offi  ciële opening Kunstwandelroute 2016, De Gouden Karper, 14.00 

za 26 •  Snoeihout en takken wegbrengen voor het paasvuur in Hummelo, 

9.00-16.00 uur
zo 27 •  Kerkcafé van de Protestantse gemeente Drempt en Oldenkeppel,

  ’t Kerkhuis in Hoog-Keppel, vanaf 16.00 uur 

 •  Paasvuur in Hummelo georganiseerd door rijvereniging Hummelo, 

terrein open vanaf 19.30 uur, aansteken om 20.30 uur

ma 28 •  Opentuindag met bloeiende stinzenplanten, De Warande,

  Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

 •  IVN-wandeling over landgoed Enghuizen, vertrek vanaf 

parkeerplaats De Gouden Karper, 14.00-16.00 uur

di 29 •  Paasmaaltijd Dameskrans Hummelo, dorpshuis De Ruimte,

  17.00-19.00 uur
do 31 •  Dartsranking bij FF naar Steef. Aanvang 19.30 uur, inschrijven tot 

uiterlijk 19.15 uur aan de zaal

zo 3 •  Slotdrive HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, sportpark ’t 

Doornslag, Achter-Drempt, 20.00 uur

do 7 •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, Dorpshuis Voor-Drempt, 14.00-

15.00 uur
 •  Witte Avond HC’03, ’t Hessenhuus, Sportpark ’t Doornslag, 21.30 uur

vr 8 •  Koffi  emorgen Dorpshuis i.s.m. diaconie Drempt en Oldenkeppel, 

Dorpshuis Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

 •  Tiener- en dameskledingbeurs Drempt, Rijksweg 27, 13.00-20.00 uur

za 9 •  Voorjaarsplantenruilbeurs, Kerkstraat 3, Voor-Drempt, 12.00-15.00 uur 

za 9 en zo 10 
 •  Opentuindagen met bloeiende stinzenplanten, De Warande, Laag-

Keppel, 11.00-17.00 uur

wo 13 •  Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur

do 14 •  Dartsranking bij FF naar Steef. Aanvang 19.30 uur, inschrijven tot 

uiterlijk 19.15 uur aan de zaal

za 16 en zo 17 
 •  Opentuindagen met bloeiende stinzenplanten, De Warande, Laag-

Keppel, 11.00-17.00 uur

do 21 •  Bijeenkomst Dameskrans Hummelo, met een klankbeeld door het 

IVN over ‘Het Woold’, dorpshuis De Ruimte, 14.00-16.00 uur

vr 22 •  Schoolvoetbaltoernooi, groepen 5 t/m 8 basisscholen DHK, 

sportpark ’t Doornslag, Achter-Drempt (onder voorbehoud)

za 23 •  Club 60+ sluit het seizoen af met ‘Ach lieve tied’ of ‘Van Vrogger naor 

Now’, een dialezing door Hendrik Weenink, Zaal FF naar Steef,

  14.00 uur
 •  Jeugdvereniging Drempt, Houseparty voor de jeugd (basisschool-

leeftijd), ’t Hessenhuus in Achter-Drempt, aanvang resp. 18.30 en 

20.00 uur 
zo 24 •  Kunstmarkt in het kader van de Kunstwandelroute Hummelo, 11.00-

17.00 uur (onder voorbehoud)

 •  Opentuindag met wilde tulpen en late stinzenplanten, De Warande, 

Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

 •  Kerkcafé van de Protestantse gemeente Drempt en Oldenkeppel, 

  ’t Kerkhuis in Hoog-Keppel, vanaf 16.00 uur 

ma 25 •  Vrouwengroep Drempt, jeu-de-boulesavond, Van Panhuysbrink 

Hoog-Keppel, 19.15 uur 

wo 27 •  Viering Koningsdag in Voor-Drempt, Hummelo en Hoog-Keppel

do 28 •  Dartsranking bij FF naar Steef. Aanvang 19.30 uur, inschrijven tot 

uiterlijk 19.15 uur aan de zaal

za 30 •  Jubileumconcert van het 90-jarige Zanglust, St. Joriskerk in Voor-

Drempt, 20.00 uur

zo 1 •  Opentuindag met wilde tulpen en late stinzenplanten, De Warande, 

Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur 

do 5 •  40ste Antiek-, Curiosa- en Rommelmarkt HC’03 in Hoog-Keppel, 

9.00-16.00 uur
do 5 t/m zo 8 
 •  Kunst4daagseBronckhorst 2016

za 7 •  Bloemenactie gemengd zangkoor Zanglust in alle dorpen, vanaf 

9.30 uur
wo 11 •  Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur

do 12 •  Fietstocht voor 50-plussers, afstand 25-30 km. Start vanaf Burg. van 

Panhuysbrink, Hoog-Keppel, 13.30 uur

 •  Finale dartsranking bij FF naar Steef. Aanvang 19.30 uur, inschrijven 

tot uiterlijk 19.15 uur aan de zaal

vr 13 •  Koffi  emorgen Dorpshuis i.s.m. diaconie Drempt en Oldenkeppel, 

Dorpshuis Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

vr 13 t/m zo 15 
 •  Expositie in de dorpskerk te Hoog-Keppel

ma 16 •  Opentuindag met bloeiende camassia’s en bosplanten, De Warande, 

Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

 •  Laatste dag Kunstwandelroute 2016, landgoed Enghuizen, Hummelo

do 19 •  Bijeenkomst Dameskrans Hummelo, afsluiting van het seizoen in 

dorpshuis De Ruimte, 14.00-16.00 uur

za 21 •  Jeugdtoernooi HC’03 voor F- en D-pupillen, Sportpark ’t Doornslag, 

9.00-14.30 uur
wo 25 •  Vrouwengroep Drempt, dagje uit per auto met bezoek aan privétuin 

Piet en Anja Oudolf en het Kunstgemaal in Bronkhorst, vertrek vanaf 

het Dorpshuis, 9.45 uur 

za 28 •  Jeugdtoernooi HC’03 voor E-pupillen en C-junioren, Sportpark ’t 

Doornslag vanaf 9.00 uur, gevolgd door onderling toernooi vanaf 

17.00 uur en seizoenafsluiting vanaf 20.30 uur 

 •  Verrassingsactiviteit voor leden van Jeugdvereniging Drempt, in/

vanuit Dorpshuis Voor-Drempt

zo 29 •  Vrouwenvoetbaldag HC’03, Sportpark ’t Doornslag, vanaf 11.00 uur

 •  Kerkcafé van de Protestantse gemeente Drempt en Oldenkeppel, 

  ’t Kerkhuis in Hoog-Keppel, vanaf 16.00 uur 
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