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Garage Berns BV
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·   APK-keuringsstation, RDW-erkend
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InhoudVan de 
redactie 
Aan het begin van ieder nieuw jaar hoor en lees je het 

overal. Maar liefst tweederde van alle Nederlanders heeft ze, 

maar slechts een derde houdt ze daadwerkelijk vol: goede 

voornemens. Stoppen met roken, afvallen en (meer) sporten 

zijn de meest voorkomende. Het eind van het jaar is bij uitstek 

het moment om de balans voor jezelf op te maken en je 

voor te nemen dat je het in het nieuwe jaar toch echt anders 

moet aanpakken. Sportscholen stromen in januari vol en 

dieetboeken vliegen de winkels uit door alle mooie plannen 

voor het nieuwe jaar. De middenstand vaart er wel bij maar 

helaas blijken wij Nederlanders onze goede voornemens maar 

moeilijk vol te houden. Slechts een derde slaagt erin om door 

te zetten en zijn leefstijl echt aan te passen.

Best weinig eigenlijk. Zeker als je je bedenkt dat we aan 

alle kanten worden gewaarschuwd voor de gevaren van 

een ongezonde leefstijl en bewust worden gemaakt van 

gezond eten. De afschrikwekkende boodschappen op een 

pakje sigaretten zijn alom bekend. Het pakje boter vertelt 

ons dat het goed is voor het cholesterolgehalte, de zak chips 

wordt aantrekkelijker met de vermelding ‘met plantaardige 

vetten’ en de producten met het ik-kies-bewust-logo of het 

vinkje geven ons in ieder geval geen schuldgevoel, ook 

al staat het op frietsaus of een zak snoep. Iedereen weet 

dat lichaamsbeweging een positieve invloed heeft op de 

gezondheid. En of je nu voor de tv dagelijks meebeweegt 

met Nederland in beweging of fl ink staat te zweten in de 

sportschool, sporten is goed voor je. Als kinderen al vroeg 

leren te sporten en bewegen, hebben ze er later langer profi jt 

van zeggen de experts. Dat blijkt ook uit het uitgebreide 

artikel van huisarts Anouk Mast in dit maartnummer. Ze 

raadpleegt een aantal lokale deskundigen om een antwoord 

te krijgen op de vraag: welke sport is het beste voor de 

gezondheid van kinderen? Die vraag blijkt nog niet zo heel 

erg makkelijk te beantwoorden maar dat bewegen in welke 

vorm dan ook goed is, staat voor alle deskundigen als een paal 

boven water. Sporten is goed voor het zelfvertrouwen van het 

kind vertelt een van hen. Het is dus niet alleen goed voor het 

lichaam maar zeker ook voor de geest. En lezen hoort daar 

gelukkig ook bij.

Veel leesplezier en een sportieve zomer gewenst! 
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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

Nieuwbouw   Verbouw   Onderhoud   Renovatie/Restauratie

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

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
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Verhey Toldijk B.V.
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info@verheytoldijk.nl
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• Water & Sanitair
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 waterbehandeling

naar Steef
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T  0314 - 380707
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Het adres voor feesten,
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Column Mart de Kruif
Voorzitter HC‘03

Rust in de tent
Als ik dit schrijf, verliest de winter langzaam terrein en barst binnenkort de competitie weer los. 

Op technisch vlak heerst dit jaar de rust. Het contract met onze trainer Marthijne Bochhoven is 

een jaar verlengd en alle elftallen bereiden zich, meer of minder intensief, voor op de tweede 

seizoenhelft. We hebben al wat kampioenen gehad en potentiële kampioenen in huis. Het 

eerste elftal is nog wisselvallig in de prestaties, maar ook daar ligt nog veel open.

Dit lijkt allemaal gewoon, maar dat is het niet. Voetballen is niet goedkoop en veel gemeentes 

kiezen er daarom voor om clubs minder of zelfs helemaal niet meer te steunen. Verenigingen 

moeten het steeds meer zelf gaan rooien, vaak nadat ze nog eenmalig een geldbedrag hebben 

meegekregen. Dat blijkt niet eenvoudig en veel clubs hebben moeite de eindjes aan elkaar te 

knopen. Sommige redden het niet. Het meest recente slachtoff er is AFC Arnhem dat onlangs 

failliet is verklaard. En dat zal niet de laatste zijn. Het onderhoud van een voetbalveld kost 

ongeveer 15.000 euro per jaar. Maar het onderhoud van een kunstgrasveld is ook verre van 

gratis, plus de afschrijving voor de vervanging die na ongeveer vijftien jaar nodig is en een paar 

ton kost. En dan komen er nog kosten bij voor de kantine, kleedkamers, shirts, trainers, het 

materiaal en ook de verzekeringen en administratie. Kortom, voetbal is leuk maar niet gratis.

HC’03 is een gezonde club, ook in fi nancieel opzicht. Daar zijn heel wat redenen voor waarvan 

ik er een aantal noem. Om te beginnen hebben we veel vrijwilligers. Door de belangeloze inzet 

van heel veel mensen gebeurt er heel veel tegen lage kosten. Onze vrijwilligers zijn echt het 

fundament van de vereniging en dat is iets om heel trots op te zijn. Zonder hen geen voetbal. 

Daarnaast hebben we een gedegen structuur waarbij we ons geld zo slim mogelijk uitgeven. 

Er zijn clubs uit het hele land die ons vragen hoe wij de samenwerking tussen vereniging en 

stichting hebben georganiseerd. We hebben evenementen die veel geld opbrengen en ook 

nog eens bekend zijn in onze omgeving, met de rommelmarkt op Hemelvaartsdag als grote 

publiekstrekker. We hebben veel sponsoren die ons door dik en dun steunen en we hebben een 

prima horeca. Het gat dat overblijft, moeten we dichten met de contributie.

Als bestuur weten we dat een contributieverhoging pijn doet. Maar het was nodig om onze 

fi nanciële positie ook op lange termijn te garanderen. Daarin zijn we misschien niet uniek, maar 

wel een voorbeeld voor anderen. En we bieden ook wat. Een prima accommodatie, kleding die 

vrijwel zonder kosten wordt verstrekt, een mooie kantine en sinds kort zelfs een elektronisch 

scorebord. Kortom, we hebben rust in de tent, en dat is wel zo lekker. Dan kunnen we alle 

aandacht richten op het voetbal, zoals het hoort.

Rest mij u allen een mooi vervolg van de competitie te wensen. Met veel plezier en dito punten, 

maar ook veilig en waardig.

Het onderhoud 

van een 

voetbalveld kost 

15.000 euro per 

jaar. 

Voetbal is leuk 

maar niet gratis.

Foto: Wim van Hof
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Tekst: Frank Bolder

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

‘Ik ben een verbinder die samen met andere mensen iets tot stand wil brengen.’

88



Honderd uitnodigingen kreeg Marianne Besselink toen ze eind vorig jaar aantrad als nieuwe 

burgemeester van Bronckhorst. Het leek haar een goede manier om kennis te maken met de 

bevolking van Bronckhorst; om zelf te ervaren wat er gezegd werd door de bewoners van haar 

nieuwe gemeente. ‘Mijn oproep was: ik wil de gemeente leren kennen, nodig mij uit. Het enorme 

aantal uitnodigingen was voor mij een goed teken. Mensen zijn er trots op wat ze doen en dat 

willen ze graag vertellen.

‘Gemeente 
Bronckhorst was 
een bewuste keuze’

Op een kaart in haar werkkamer geeft ze met blauwe prikkers 

aan waar ze is geweest, meestal met de auto, maar als het 

kan op de fiets. Een kleine dertig blauwe prikkers staan er nu 

op de kaart. In Laag-Keppel bezocht ze de Olmiuslaan waar 

bewoners tegenwoordig zelf het groenonderhoud doen in 

plaats van de gemeente en in Hummelo was ze aanwezig bij 

het carbidschieten op Oudjaarsdag en bij de organisatie van 

Vive la France, de populaire zomermarkt in Franse sfeer.

Vive la France noemt ze een goed voorbeeld van wat 

saamhorigheid betekent, wat een actieve bevolking voor 

elkaar krijgt. ‘Ik sprak op die avond dat ik er was met een 

vrouw die nog drie vergaderingen had die avond, van andere 

werkgroepjes van Vive la France waar ze bij betrokken was. 

Dat zegt genoeg.’

Wat is het beeld dat u heeft na deze bezoeken? ‘Er gebeurt 

ontzettend veel in deze gemeente door heel veel mensen. Van 

leuke evenementen tot maatschappelijke activiteiten, allemaal 

gedragen door vrijwilligers. Dat is belangrijk. Bronckhorst ligt 

in een krimpgebied; op 1 januari 2016 waren er 213 inwoners 

minder. Ik vind het belangrijk dat leefbaarheid in stand wordt 

gehouden. Dan is het goed dat gemeente en inwoners elkaar 

zoeken, dat we kunnen samenwerken. Ik wil de leefbaarheid 

graag op niveau houden. De gemeente speelt daarbij een 

belangrijke rol. We willen graag meedenken.’

De gemeenteraad koos unaniem voor de 43-jarige Marianne 

Besselink (PvdA) als opvolger van de op 19 februari 2015 

overleden Henk Aalderink. In de lijn van Aalderink zocht 

de gemeenteraad iemand met lef en uitdagende ideeën. 

‘Een boegbeeld’, vatte Dirk Jan Huntelaar, fractievoorzitter 

van het CDA in Bronckhorst, het samen. ‘En dat boegbeeld 

hebben we nu. We hebben Marianne Besselink tijdens 

de sollicitatieprocedure ervaren als een energieke no-

nonsenspersoon. Ze toont betrokkenheid en enthousiasme bij 

de opgaven waar Bronckhorst en de regio voor staan.’

Hoe zou ze zichzelf willen omschrijven? ‘Als een verbinder, 

iemand die samen met andere mensen iets tot stand wil 

brengen. Die vragen stelt: wat gebeurt er in een gemeente? 

Wie zijn er bezig met welke dingen? En dan kijken of ik 

kan koppelen. Dingen die niet goed lopen maar door 

samenwerking wel beter kunnen gaan bijvoorbeeld. Kansen 

zien. Een burgemeester is minder inhoudelijk bezig, dat ligt 

vooral bij de wethouders; een burgemeester is meer met de 

grote lijnen bezig, met het proces. Verbinden past daar goed bij.’

In een krimpgebied vraagt dat extra inspanningen, zegt ze. 

‘In Nederland zijn we gewend aan verdienmodellen, aan 

groei. In een krimpgebied moeten alle oplossingen zelf 

worden bedacht. Er zijn heel veel ideeën om hier iets aan te 

doen, maar het is allemaal wel nieuw. Wat zijn nu de goede 

oplossingen die we, met alle betrokkenen, kunnen bedenken 

voor deze regio? Dat is de uitdaging.’

De ervaring die ze opdeed als krimpgedeputeerde in 

Groningen kunnen daarbij goed van pas komen. Krimp is een 

taaie klus, blijkt uit haar woorden. Ze noemt als voorbeeld 

het onderwijs in kleine kernen. ‘De opvang van kinderen in 

de kinderdagopvang, een peuterspeelzaal en basisschool zou 

gebaat zijn bij medewerkers die breder inzetbaar zijn; dat is 

heel belangrijk voor een klein dorp als er minder personeel 

nodig is om een onderwijsvoorziening in stand te houden, 

maar dat kan nu niet omdat per opvang weer andere normen 

gelden. Die belemmerende regels moeten opgeruimd 

worden.’ Woningbouw is ook zo’n weerbarstig onderwerp. In 

de Achterhoek mag nauwelijks worden gebouwd omdat het 

gebied krimpt en leegstand en verkrotting dreigt. Ook dat 

vraagt om creatieve oplossingen. ‘Maar uiteindelijk moeten 

er wel minder huizen komen. Er komen minder mensen, als je 

dan blijft bouwen houd je huizen over.’ 

Omdat ook Groningen enkele krimpgebieden kent, kwam ze 

als gedeputeerde in contact met Achterhoekse bestuurders, 
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op bezoek in Groningen, om te kijken op welke wijze daar 

problemen worden aangepakt. Daardoor kreeg ze een beeld 

van het gebied en had ze een goede klik met de Achterhoekse 

bestuurders. 

Toen haar partij niet terugkeerde in het Groningse college 

van Gedeputeerde Staten had ze nog niet eens het idee om 

als burgemeester aan de slag te gaan. Totdat de vacature 

van Bronckhorst voorbij kwam. ‘Met Hemelvaart 2015 zijn 

we een paar dagen naar Bronckhorst gegaan en hebben 

onszelf de vraag gesteld: zouden we willen verhuizen naar 

deze gemeente. Ja, dus. Daarna heb ik gesolliciteerd. Als 

het een andere gemeente was geweest had ik vermoedelijk 

niet eens gesolliciteerd. Dat heb ik alleen gedaan omdat het 

Bronckhorst was.’

Toen ze een paar weken aan de slag was, werd duidelijk dat 

ze meer binding had met de gemeente dan ze wist. ‘De naam 

Besselink komt in dit gebied meer voor, maar ik had geen idee 

dat mijn roots hier lagen.’ Ze kreeg een mail van iemand die 

schreef dat haar overgrootvader, Johan Besselink, raadslid 

was geweest in de gemeente Doetinchem. Voor de SDAP, de 

voorloper van de PvdA; en dat hij geboren was in Drempt. Ik 

vond het heel leuk om dat te horen’ (zie kader).

Intussen woont de burgemeester en haar gezin in de 

gemeente. Eind vorig jaar heeft ze samen met haar man Paul 

en hun dochters van 5 en 2 jaar een huis betrokken in Vorden. 

De roots van Marianne Besselink

Na enig speurwerk en met informatie van het 

Erfgoedcentrum in Doetinchem hebben we kunnen 

achterhalen dat de betovergrootvader van onze nieuwe 

burgemeester Derk Jan Besselink (1852), samen met 

zijn vrouw Johanna Hendrika Cornelissen (1864) en 

hun vier zonen Johan, Dorus, Gerrit en Hendrik-Jan, 

omstreeks 1900 heeft gewoond in een gedeelte 

van de grote boerderij Wydorp, Rijksweg 4 te Voor-

Drempt. Hij moet een dienstbetrekking gehad hebben 

bij de familie Smit van Wydorp, men had in die tijd 

regelmatig inwonend personeel en Derk Jan wordt 

in het bevolkingsregister genoemd als dagloner en 

veldarbeider. Ook de genoemde en op 5 december 

1883 geboren overgrootvader Johan, woonde destijds 

dus bij zijn ouders op Wydorp. Hij vervulde vele jaren 

namens de SDAP een belangrijke rol in de gemeenteraad 

van Doetinchem en bij Woningbouwvereniging De 

Goede Woning. Een uitgebreid verhaal onder de titel 

‘Johan Besselink; Rode pionier in Doetinchem’ door 

Co Roording, verscheen in 2008 in de Kronyck van 

Deutekom, Salehem en Gander nr. 128.

Hierbij een foto van Wydorp omstreeks 1915 met het 

oude voorhuis uit 1852. Het huidige huis is in 1926 

hiervoor in de plaats gekomen. Op de tweede foto het 

grote boerderijcomplex vanaf de andere kant gezien.

De Hessencombinatie | maart 2016 11



‘Werken, koffi  e drinken, spannende verhalen en vooral veel gezelligheid’

Naam: Wil de Geest-Migchelbrink (60), A.G. Noyweg in Hoog-Keppel.

Gezinssamenstelling: alleenstaand.

Wat is jouw fi jnste dag van de week? ‘Na het overlijden van Cor is er geen specifi eke dag in de 

week, je moet genieten van elke dag. Ik werk vier dagen in mijn praktijk voor huid- en voetverzor-

ging en kijk altijd weer uit naar de afspraken met mijn cliënten met wie ik altijd weer bijzondere 

gesprekken heb tijdens de behandelingen. Soms met diepgang en met inkijk in iemands privésitu-

atie, soms over gezellige zaken die vaak te maken hebben met bezigheden en hobby’s. Boeiend zijn 

ook de verschillen in de verhalen en beleving van mijn vrouwelijke en mannelijke klanten.

Mijn werk is inspannend en ontspannend tegelijk, toch geniet ik ook weer van de activiteiten in het 

weekend. Regelmatig maak ik met een vriendin prachtige (lange) wandelingen. Een tijd geleden zijn 

we begonnen met het in dagetappes lopen van het Pieterpad, van Pieterburen in Groningen naar de 

Sint-Pietersberg bij Maastricht. Dat is bijna 500 kilometer genieten van het Nederlandse landschap. 

We zijn nu net onze regio voorbij en dus over de helft.’

‘Een specifi eke dag heb ik niet, ik geniet van bijna alle dagen’

‘Al meer dan veertig jaar hardlopend genieten’
Naam: Henri Jansen (56), Molenweg in Achter-Drempt.

Gezinssamenstelling: met Kirsten, samen dochter Fabienne (9).

Wat is jouw fi jnste dag van de week? ‘Al meer dan veertig jaar is een groot deel van het jaar de 

zaterdagochtend het moment waar ik nog steeds met veel plezier naar uitkijk. Het was omstreeks 

1972/1973 dat Mien Boumeester en Henk Veldhorst vanuit zwemvereniging De Waterlanders 

begonnen met een trimgroep. Op zaterdagochtend werd er vanaf het zwembad hardgelopen in 

het bosgebied rond de Hessenweg. In het begin waren er soms zelfs 80 deelnemers, jong en oud, 

en veel plezier. Inmiddels is DWL opgeheven, maar nog steeds is er ‘een harde kern’ van tussen de 6 

en 17 deelnemers die vanaf begin oktober tot eind maart elke zaterdagochtend te vinden is op het 

parcours bij de Hessenweg tussen Hoog- en Laag-Keppel. Op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar 

wordt er uitgebreid koffi  egedronken in de kantine van de sporthal. Het sociale contact met elkaar is 

sowieso van groot belang. De huidige groep is ook altijd bij feestelijke momenten van de partij. On-

langs nog bij een 12½-jarige bruiloft. Buiten de periode van onze hardloopgroep blijf ik op zaterdag 

Zeven inwoners over… 

De fi jnste dag van de week 

Er zijn heel veel mensen in onze voormalige gemeente die op allerlei manieren 

actief zijn. Met name de wijze van invulling van vrije tijd met ‘leuke’ dingen is 

vaak boeiend om te vernemen. Dit keer hebben we weer willekeurig zeven 

inwoners in onze dorpen benaderd om hen de vraag te stellen: wat is jouw 

fijnste dag van de week?

Samenstelling: Rinus G.M. Rabeling

Foto’s: Rinus G.M. Rabeling

Naam: Hans Teerink (67), Pennekampweg in Hummelo.

Gezinssamenstelling: getrouwd met Beja, twee kinderen en vijf kleinkinderen.

Wat is jouw fi jnste dag van de week?  ‘Voor mij is er geen twijfel bij de beantwoording van deze 

vraag: dat is de maandag, met name de maandagochtend. Elke week komen we met een hechte 

groep vrijwilligers bij elkaar op het sportcomplex van HC’03 in Achter-Drempt. Er moeten dan allerlei 

werkzaamheden worden verricht. Het onderhoud van het complex met natuurlijk veel aandacht voor 

de velden, het schoonmaken van de kleedaccommodatie en clubhuis ‘t Hessenhuus. Soms zijn er ook 

speciale klussen te doen. Deze worden dan vaak verdeeld onder de ‘deskundigen’ op dat specifi eke 

onderdeel. Zo is er recent gewerkt aan de aanleg van elektriciteit naar het nieuwe materiaalhok en 

de installatie van het elektronisch scorebord. Zolang ik er tijd voor heb, en vooral natuurlijk plezier, 

blijf ik dit doen. Elke week kijk ik weer uit naar het met elkaar bezig zijn, koffi  edrinken en natuurlijk 

de vele spannende verhalen!’
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‘De zondag is vaak overvol... met voetbal’
Naam: Berry Seegers (52), Ds. Hulsmanplantsoen in Voor-Drempt.

Gezinssamenstelling: getrouwd met Annelies, samen twee kinderen, Carmen (18) en Dione (16)

Wat is jouw fi jnste dag van de week? ‘Op zondag heb ik de meeste vrije tijd en geniet ik wekelijks 

van de invulling van deze dag. Een belangrijk deel van het jaar is alles min of meer afgestemd op 

voetbal. ’s Ochtends ben ik leider/coach van het tweede damesteam van HC’03. Het is een jong team 

waarin de meiden veel plezier hebben. De sfeer is dan ook prima. De meiden zijn zeer leergierig en 

steken veel op van hun trainers Bennie Hartjes en Richard Lusink. De resultaten worden elke week 

beter. Wanneer het eerste elftal thuis speelt ben ik langs het veld te vinden en tref dan natuurlijk veel 

bekenden in het clubhuis, een sociaal gebeuren. Het begin van de avond is gewijd aan het Eredivisie 

voetbal op televisie, met altijd bijzondere aandacht voor de Superboeren van De Graafschap. De 

thuiswedstijden op vrijdag of zaterdag bezoek ik altijd trouw. Twee andere hoogtepunten in de week 

zijn het oefenen voor de jaarlijkse toneeluitvoering van Zanglust op dinsdag, dit jaar voeren we weer 

een musical op, en het darten op donderdagavond in het Dorpshuis.’

Naam: Wil Maandag-Steijn (66), Rijksweg in Laag-Keppel.

Gezinssamenstelling: drie uitwonende kinderen.

Wat is jouw fi jnste dag van de week? ‘Als je mij een jaar geleden zou vragen naar één belangrijk 

(al dan niet terugkerend) moment of hoogtepunt in de week, had ik waarschijnlijk geantwoord dat 

ik me verheugde om over een aantal maanden te kunnen beschikken over meer vrije tijd, met het 

vooruitzicht op allerlei mooie droombeelden om deze dan te gaan verwezenlijken.

Inmiddels beschik ik over die begeerde vrije tijd waarover ik nu zelf de regie heb en waarvan ik elke 

dag geniet. Wel heb ik mijn toekomstbeeld enigszins moeten bijstellen en ik zou het begrip één 

hoogtepunt in de week wat ruimer willen maken omdat m.i. het echte genieten ligt in elk moment. 

Iedere nieuwe dag is een dag met eindeloze mogelijkheden die als hoogtepunten zouden kunnen 

dienen, wat dat ook maar mag zijn. Ik prijs me bijvoorbeeld gelukkig met een goede gezondheid, 

een fi jne sociale omgeving, geweldige kinderen en de (her)ontmoeting met mijn jeugdliefde. Ik kijk 

‘Eigenlijk geniet ik overal van, maar vooral van het ontbijt op zondag’
Naam: Tonny Lobeek-Tiecken (61), Wittehemelweg in Voor-Drempt.

Gezinssamenstelling: getrouwd met Gerrit, twee kinderen en twee kleinkinderen.

Wat is jou fi jnste dag van de week?‘Ik werk vier dagen in de week als gastvrouw en doe de receptie 

en horeca in Zwembad Den Helder in Doesburg. Wekelijks heb ik veel contact met kinderen en hun 

ouders. Onder hen velen uit Drempt, Hummelo en Keppel. Soms is er dan een ‘feest van herkenning’, 

vooral als klasgenoten van onze kinderen Inge en Mark naar zwemles komen met hun kinderen. 

Op dinsdag- en donderdagmiddag is er speciaal zwemmen voor ouderen, een heel sociaal gebeu-

ren met vaak een lange nazit in de koffi  ehoek. Niet alleen op doordeweekse dagen maar ook op 

zaterdagochtend zijn er zwemlessen. Ik verheug me hier altijd op omdat dit momenten zijn waarop 

de ouders meer tijd hebben en veel relaxter binnenkomen. Door de week is er weleens wat haast en 

stress merkbaar. Voor mijn eigen ontspanning geniet ik van het sporten op dinsdagavond in Wehl en 

de linedance-avond op woensdag in het Dorpshuis. Tot slot is voor mij het ultieme genieten als Ger-

rit op zondagochtend met zelfgebakken broodjes en een gekookt eitje het ontbijt verzorgt.’

Naam: Yvonne Roes (47), Molenweg in Achter-Drempt.
Gezinssamenstelling: samenwonend met Ronny Booltink, twee kinderen, Chanel (16) en Jaron (14).

Wat is jouw fi jnste dag van de week? ‘Dat is heel duidelijk de zaterdag. Het weekend staat veelal 

in het teken van voetbal, maar op zaterdag heel nadrukkelijk. Dochter Chanel speelt in de MB1, een 

gezellig en leuk meidenteam en zoon Jaron vertoont zijn voetbaltalent in de C1. We proberen alle 

wedstrijden samen te kijken, maar door het onregelmatige werk van Ronny als sporthalbeheerder 

lukt dat lang niet altijd. We genieten van de sfeer op het sportcomplex, de gesprekken met andere 

ouders en bekenden, het koffi  edrinken in de rust en na afl oop. 

Daarnaast is de zaterdag voor ons ook meestal de dag waarop we regelmatig worden uitgenodigd 

voor feestjes bij familie en vrienden. Altijd weer gezellig en waardevol. We kunnen dan op zondag nog 

weer even uitwaaien.’

‘Het sportcomplex en de voetballende kinderen staan centraal’
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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 rubriek wordt gevuld met bijdragen in de streektaal. Soms van gastschrijvers, die per 

afl evering door de redactie worden benaderd, of met nagelaten werk van overleden inwoners. In dit nummer 

een bijdrage van Derk Lucassen uit Voor-Drempt, geboren 7 juli 1926 en overleden 21 februari 1996.

Tekst: Derk Lucassen †

Foto’s: collectie Rinus G.M. Rabeling

Hent wonen al joren lang alleen met zien moeder in ’n klein 

huusken achter in ’t darp. Zien vader was op betrekkeleke 

jonge laeftied verongelukt met ’t heuj halen in de 

Baokerweerd. Hi-j was achteraover van de wagen geslagen 

toen ’t peerd onverwachs antrok. Dat was toen nog ’n hele 

naregheid gewes in de buurt en de keerl, die ’t peerd had 

motten leien en ’t heuj mos opstaeken, was knetter aoverstuur 

gewes. Hi-j menen dat ’t zien schuld was, umdat hi-j ’t peerd 

better in de gaten had motten hollen, maor dat hemmen ze ’m 

gelukkeg uut de kop können praoten. 

Nao ’t uut de tied raken van zien vader mos Hent de kos 

verdienen. Hent was ’n onmundege sterke keerl en door zat 

geen hoor kwaod in. ’t Was alleen zunde dat ’t zo’n rowboks 

was. I-j konnen in ’t olde keetjen, woor hi-j met zien moeder 

wonen, niet met goed fesoen aover de dael lopen, want i-j 

zollen hos de nek braeken. Buten um ’t huus hen was ’t ok ’n 

grote rotzooi en de brannettels stongen in de zommerdag 

wel ’n meter hoog veur ’t slaopkamerraam. Opzied van ’t huus 

barstten ’t van de vlierstroeken en at die struken in de maond 

juni bluujden was ’t ene zee van gaele blusem. Hent hiel door 

wel van en veural in ’t veurjoor, at ’t zo mooi wier buten, was 

hi-j altied vrog op. 

Vanuut de kökken had hi-j net ’t oog op ’n ri-j peppels, die ’n 

honderd meter wiejerop naeven de wei van Gradus van de 

Hietkamp stongen. In februari wazzen twee eksters in één van 

die peppels ‘n nes gaon bouwen. Dat was ’n heel mooi gezich, 

veural veur Hent, die zo metlaeven met alles wat der zich in 

de natuur afspöllen. De leuj in de buurt stongen der trouwens 

ok vaak naor te kieken. Waekenlang wazzen de beie eksters 

druk gewes um ’t nes kloor te kriegen; ze hadden der zellefs 

nog ’n dak baovenop gevlochten. Hent had ’t allemaol goed in 

de gaten gehollen en hi-j wis krek wanneer de eksters wazzen 

beginnen te brujen.

Toen hi-j op ’n zaoterdagmargen naor buten stong te kieken, 

zag e vier keerls met geweren uut ’n auto stappen. Hi-j schrok 

der van en eers dach hi-j eff en dat ’t ’n aoverval van terroristen 

of zo iets was, maor toen Hent goed kek, zag e dat ’t jagers 

Hent en ’t eksternes in 

de peppel

wazzen. Zullie traojen aover de puntdraod hen en toen gong 

’t op ’t eksternes an. De peppel wier umsingeld en toen schaot 

één van de keerls in de loch. De ekster vlaog van ’t nes af en 

toen wier ’t arme dier kepotgeschaoten.

’n Geweldege prestatie! Mo’j naogaon! Vier keerls tegenaover 

enen ekster; i-j begriept ow niet hoe of ze ’t andörven! Eigelek 

mossen zukke keerls met koneginnedag ’n lintjen kriegen. 

Hent wier der beroerd van en zien moeder, die ’t ok an had 

zien kommen, was allang gaon lopen. Gradus van de Hietkamp 

zei later dat ’t jammer was dat hi-j ’t niet gezien had, umdat hi-j 

de jach door niet verpach had en zodoende hadden die keerls 

ok nog op verbaojen grond gelopen. 

Now kö’j aover de jach natuurlek verschillend denken en as 

leek mo’j der ow niet tevöl met bemujen, maor a’j ’n echt 

natuurmens bunt, krup ’t ow wel ‘s tegen de rug op a’j zukke 

jagers in ’t veld ziet lopen.

Met Hent gong ’t wieters wel goed. Eers had e nog ’n hötjen 

in Doezeborg op ’n febriek gewarkt, maor dat was niet völ 

weerd. Row wark was ’t enegste woor hi-j geschikt veur was 

en hi-j kon der ok niet tegen at der op die febriek is ’n keerl 

achter ’m stong te kieken hoe of hi-j zien wark deej. Toen ’m 

dat ’n keer begon te vervaelen, had e zo’n keerl bi-j de strot 

gegreppen en naor anleiding doorvan was e der op staonde 

voet uutgeschupt. Toen Hent in huus was gekommen, had 

e tegen zien moeder gezeid dat e nooit-van-ze-laeven meer 

op ’n febriek gong warken. Now is hi-j losse arbeider bi-j de 

boeren in de buurt en at die niet wat veur ’m te doen hemmen, 

geet hi-j in de bossen stompen uutmaken en zuk wark.

Derk Lucassen in 1985 met op de achtergrond de Sint Joriskerk, Voor-Drempt.
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Herinneringen aan 

Roswell

Tekst: Toos Olden

Foto’s: eigen collectie deelnemers, Fleur Langeweg, Wim van Hof 

In maart 1991 reisde een groep van ruim 200 inwoners uit Drempt, Hummelo en Keppel af 

naar de Verenigde Staten. De groep bestond uit leden van koren en muziekverenigingen die, 

in het kader van een uitwisseling met zusterstad Roswell, de Amerikanen zouden laten zien 

wat er op muzikaal gebied in de toenmalige gemeente Hummelo en Keppel gebeurde. Enkele 

deelnemers halen samen herinneringen op aan de reis van bijna 25 jaar geleden.

Een terugblik op de uitwisseling van koren 

en muziekverenigingen 25 jaar later

Een groepsfoto van alle deelnemers van de reis voor het gemeentehuis van Roswell.
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het in zijn gastgezin trouwens wel een dolle boel. Vooral 

de 17-jarige zoon des huizes zette de boel nogal eens op 

stelten. Zo deed hij kleurstof in de douchekop. Helaas voor 

hem mislukte dat omdat het douchewater eerst warm 

moest worden voor Henk er onder ging staan en toen 

was de kleurstof al weg. Meer succes had de puber met 

het bespannen van de toiletpot met huishoudfolie. Maar 

Henk pakte hem terug. Op de dag voor vertrek haalde hij 

de scheermesjes uit het elektrische scheerapparaat van de 

jongen met forse baardgroei en nam ze in zijn koff er mee 

terug naar Nederland. Bij thuiskomst heeft Henk de mesjes 

overigens wel weer opgestuurd.

Meer geluk met het eten had Harrie van Amerongen. In zijn 

gastgezin werd elke dag vers brood gebakken. Om wat terug 

te doen, ging Harrie oliebollen bakken. Daarvoor moesten 

eerst de nodige inkopen gedaan worden. Maar hoe heet 

gist in het Amerikaans en waar vind je dat? In een grote 

supermarkt natuurlijk. ‘Zo groot’, vertelt Harrie, ‘dat er een 

auto door het middenpad kon rijden. Daar stond één pilaar. 

En natuurlijk loop ik daar al zoekende tegenaan.’ De oliebollen 

waren trouwens een groot succes. De hele buurt heeft mee 

gesmuld. Zo hebben Henk en Toos Olden, destijds pianiste 

bij The Hotsnacks, hun gastgezin leren pannenkoeken 

bakken, compleet met het omgooien tot aan het plafond. 

Heel bijzonder waren ook de lunchpakketten die sommige 

deelnemers van hun gastgezin meekregen. ´Wij kregen chips 

en smarties tussen de boterham´, herinnert Sandra zich. 

Anderen kregen broodjes mee met een opstapeling van ham, 

kaas, mayonaise.

Bijzonder was ook de gezamenlijke stadswandeling door 

het historische centrum van Roswell. Dit vond plaats onder 

politiebegeleiding op motoren. Politiebegeleiding kregen 

ze ook tijdens het vervoer van het vliegveld van Atlanta naar 

Roswell. Dat ging met vijf bussen weet Henk Greven nog: ‘De 

hele snelweg was afgezet. We konden overal zo doorrijden.’

De grote tafel in ’t Hessenhuus in Drempt ligt deze avond vol 

met plakboeken en krantenknipsels. Negen deelnemers van 

de grote reis uit 1991 zijn bij elkaar gekomen om vooral aan 

de hand van foto’s herinneringen op te halen uit die tijd. Wat 

heeft eigenlijk de meeste indruk gemaakt? 

Dat zijn toch vooral de culturele verschillen en het plezierige 

verblijf. De deelnemers werden allemaal ondergebracht in 

gastgezinnen die veelal woonden in enorme huizen met 

veranda´s en zuilen. Typisch Amerikaans. Groot, groter, 

grootst. Dat gold ook voor het eten. Grote glazen cola en 

grote hamburgers. Willy van Amerongen vertelt: ‘We kregen 

een kopje thee aangeboden dat zo groot was dat ik vroeg: is 

dat voor de hele dag?’

Vooral de andere eetgewoonten zijn blijven hangen. Bij 

velen begon de dag met cola met veel ijs erin. Sandra 

Overbeek, destijds als 16-jarige lid van muziekvereniging De 

Eendracht, herinnert zich: ‘We hebben zes dagen McDonald’s 

eten gehad en dat begon al ‘s morgens vroeg.’ ‘Wij gingen 

iedere dag uit eten’, zegt Jan Addink, destijds vendelzwaaier 

en lid van de dansgroep. Ook anderen herinneren zich 

dat er nauwelijks zelf gekookt werd. Samen aan tafel eten 

was ook niet vanzelfsprekend. Erna en Henny Dokter, 

destijds muzikant van The Hotsnacks en organisator van de 

schoolconcerten, waren bij de familie Moody ondergebracht. 

Mevrouw Moody heette van haar meisjesnaam Lubbers 

en was van Nederlandse afkomst. Dat was in huis goed te 

zien. De keuken stond vol molentjes. Henny en Erna kregen 

Hollands eten voorgeschoteld waarop Henny zei dat hij ook 

wel eens wat Amerikaans wilde eten. Vervolgens werden 

ze naar alle fastfoodrestaurants gesleept. ‘Alleen op Eerste 

Paasdag’, vertelt Henk Greven, destijds bieleman, ‘dan werd 

er zelf gekookt en een kalkoen aan het spit geregen.’ Van zijn 

gastgezin kreeg hij weinig te zien. Die waren alleen maar aan 

het werk maar op Eerste Paasdag bestond de ontspanning uit 

het de hele dag draaien van de kalkoen. ´s Avonds werd

De bielemannen die met name de jongeren in Roswell veel lol bezorgden.

V.l.n.r. Henk Greven, Bennie Hartjes en Eddy van Maren.

Vaandelzwaaien in een high school, de Amerikanen maken kennis met onze 

gebruiken. 
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Driekusman dansen

De afvaardiging uit Drempt, Hummelo en Keppel had een 

druk programma. Zo werd er een Hummelo-en-Keppel-

show gegeven. Alle deelnemers lieten hier een staaltje 

van hun kunnen zien. Met groot succes. ‘Soms wel met 

kromme tenen’, vertelt Jan Addink. De dansgroep waarvan 

hij toen deel uit maakte, was een gelegenheidsformatie. Ze 

droegen geleende kleding en kenden maar een paar dansen 

waaronder natuurlijk de Driekusman. Een van de dansers had 

echter beslist geen ritmegevoel. Die mocht daarom alleen 

met leidster Paula Greven dansen. Dat gaf wel de nodige 

consternatie, maar ook veel lol.

Er werd ook een aantal schoolconcerten gegeven op high 

schools. Eerst reageerden de leerlingen nauwelijks, maar 

dat veranderde toen de bielemannen kwamen. Zij maakten 

de kinderen helemaal dol, die konden niet meer stil blijven 

zitten. Dit tot grote ergernis van de strenge gymleraar. ‘Een 

reus van een vent’, herinnert Henk Greven. ‘Wanneer die 

leraar de kinderen alleen maar aankeek, zaten ze weer stil 

en kaarsrecht. Ze mochten helemaal niets.’ Een jongen vond 

de show zo mooi dat hij verzuchtte ‘Please take me with you 

to Holland’. Dat strenge schoolregime herinnert Willy van 

Amerongen zich ook. Zij ging met haar jongste dochter van 

9 jaar op bezoek naar een basisschool. Daar liep een streep 

midden door de gang. Alle kinderen liepen doodstil precies 

achter elkaar over die streep naar hun klas. ‘Maar ze hadden 

wel een schitterende directiekamer’, zegt oud-schooldirecteur 

Henny Dokter met wat jaloezie in z´n stem. En geen enkel 

kind kwam alleen naar school. Iedereen maakte gebruik van 

de schoolbus.

Deelnemers van de reis

-  De Roswell singers. Een koor o.l.v. Henk Peppelman en 

samengesteld uit zangers van Zanglust, het Hummelo’s 

Gemengd Koor en het nu niet meer bestaande koor 

Olden Keppel.

-  Jeugdkoor Drempt, o.l.v. Ine Buiting, tegenwoordig 

koor Feeling.

-  De Hummelo en Keppel Brassband, gevormd door 

muzikanten van De Eendracht en Olden Keppel, o.l.v. G. 

Klein Hulze.

-  Jeugdorkest Olden Keppel o.l.v. Henk Gosselink.

-  Drumband Olden Keppel o.l.v. Harrie van Amerongen.

-  Weppelkapel, een boerenkapel, o.l.v. G. Klein Hulze, met 

muzikanten van De Eendracht.

-  Jazzband The Hotsnacks, o.l.v. Henny Rhebergen.

-  Dansgroep De Hessenklumpkes, een 

gelegenheidsformatie o.l.v. Paula Greven.

-  Bielemannen, vendelzwaaiers, ‘koning en koningin’.

-  Burgemeester Bannink en dokter Nieuwenhuis, 

journalist Henk Westerveld van de Graafschapbode en 

Jan Manschot van Radio Gelderland.

-  En heel belangrijk, de organisatoren wethouder Peter 

Kortenray, Henk Kuiper en Cees de Vries vanuit de 

gemeente.

Het bezoek aan Stone Mountain maakte veel indruk op de deelnemers.
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Bier in de picknickmand

Natuurlijk was er ook tijd voor ontspanning. Zo ging de hele 

groep met vijf bussen naar het ondergrondse winkelcentrum 

van Atlanta. Spijkerbroeken kopen, want die waren er 

spotgoedkoop. Een deelnemer had daar zelfs een lege koffer 

voor meegenomen. Ook het culturele onderdeel ontbrak niet. 

Zo werd er een bezoek gebracht aan het Carter museum, 

het Cola museum, de botanische tuin en de dierentuin. Heel 

bijzonder was de tocht met een kabelbaan helemaal naar 

de top van Stone Mountain. Een vlakke, kale, granieten berg 

met een enorm beeldhouwwerk er tegenaan. De sculptuur 

laat twee generaals en een president op hun paarden zien. 

De afmetingen zijn zo enorm dat de werklieden tijdens 

een regenbui in de mond van een paard konden schuilen. 

Amerika: groot, groter, grootst. De ‘vrije dag’ werd door ieder 

gastgezin op zijn eigen manier ingevuld. Zo ging Willy van 

Amerongen naar het pretpark Six Flags. Nachtmerries heeft 

ze soms nog van de houten achtbaan. ‘Eerst dacht ik nog, het 

valt wel mee. Het moet toch een keer afgelopen zijn. Maar 

aan het eind zei ik ‘Never again!’ Ook Sandra Overbeek vond 

de achtbaan doodeng. ‘Was het niet de op twee na grootste 

van de wereld?’, vraagt ze zich hardop af. Jan Addink ging op 

de vrije dag naar een kippenfarm, de hobby van zijn gastheer. 

Die hield er ook nog 50 koeien in de prairie op na. Eerst lekker 

rondcrossen in een quad en daarna naar een restaurant om 

te lunchen. Daar kwam zelfs hun gastvrouw voor over. Wel 

twee uur rijden heen en twee uur rijden terug. Alleen om te 

lunchen! Afstanden tellen niet in Amerika. Ine Buiting ging 

op haar vrije dag met twee tienjarige meisjes van haar koor 

die ze onder haar hoede had naar een poppenmuseum. 

Eigenlijk meer een poppenziekenhuis. ‘Er liepen verpleegsters 

en een dokter rond. Op een gegeven moment werd de 

dokter opgeroepen. Er werd een babypop geboren. Uit een 

bloemkool!’, vertelt ze nog steeds vol ongeloof. Henny en Erna 

Dokter gingen met hun gastgezin picknicken. Natuurlijk ging 

er ook wat bier mee in de picknickmand maar daar moest 

wel een handdoek over, want alcohol in het openbaar was 

streng verboden. Daar stond een hoge boete op. Er moest 

dus steeds stiekem een slokje genomen worden. ‘We hebben 

er niet echt van kunnen genieten, maar wel veel lol gehad’, 

aldus Henny. Veel gelachen heeft hij ook toen hij met gastheer 

Jim Moody thuiskwam van een overleg. Henny en Jim Moody 

waren de grote organisatoren ter plekke. Er moesten vaak 

kleine probleempjes opgelost worden. Bijvoorbeeld een 

nieuw gastgezin zoeken voor een kind dat bij een dominee 

ondergebracht was want de hele dag kerkboekjes neerleggen 

in de kerk is nou niet echt leuk. Of op het laatste moment een 

keyboard regelen voor het jeugdkoor. Henny en Jim Moody 

kwamen een keer thuis maar de deur zat op slot. Hun vrouwen 

bleken aan het winkelen te zijn. En daarom klom Jim door 

het open dakraam waar hij maar net door kon. Ze hadden 

duidelijk veel plezier. Amerikanen komen soms wat preuts 

over. Zo gingen een aantal deelnemers met hun gastgezin 

naar Hooters. Een soort restaurant met serveersters gekleed in 

strakke naveltruitjes en korte broekjes. Dit tot groot vermaak 

van het manvolk. De gastvrouwen daarentegen zaten, zuinig 

kijkend en stijf rechtop, met hun tas op hun schoot geklemd.

 

Deelnemers van de reis halen samen herinneringen op aan de hand van foto’s  

en krantenknipsels.
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Roswell reünie en Amerikaanse show

Op zondag 3 april 2016 wordt er in café-zaal FF naar 

Steef in Hummelo een Roswell reünie georganiseerd. 

Van 13.00 tot 15.00 uur kunnen deelnemers van de reis 

samen herinneringen ophalen aan de hand van films 

en plakboeken. Een informeel samenzijn waar mogelijk 

nieuwe samenwerkingen uit voortkomen. Bent u 25 

jaar geleden mee geweest naar Roswell en wilt u hier 

graag bij aanwezig zijn? Meld u dan aan door een mail 

te sturen naar roswellreunie@gmail.com. 

Na de reünie is er tussen 15.30 en 17.30 uur 

een Amerikaanse show. De huidige koren en 

muziekverenigingen uit Drempt, Hummelo en Keppel 

nemen u met muziek, zang en dans mee terug naar 

Roswell in 1991. Een geweldige show waar iedereen van 

harte voor wordt uitgenodigd. 

had haar schoolboeken meegenomen, want ze had de dag 

na thuiskomst tentamens. Van leren kwam echter helemaal 

niets terecht. Resultaat: een jaar overdoen. ‘Nou ja’, relativeert 

Sandra, ‘ik stond er toch al slecht voor. Het jaar erop heb ik 

het wel gehaald’.  De Amerikanen hebben ook nog een nieuw 

woord geleerd: hosella, hun verbastering van ons woord 

‘gezellig’ dat ze overduidelijk niet goed konden uitspreken. 

Jazzband The Hotsnacks ging na hun verblijf in Roswell nog 

een week naar New Orleans, de bakermat van de jazz. The 

Hotsnacks verzorgden daar diverse optredens, onder andere 

in de beroemde Mahogany Hall. Bij terugkomst in Roswell 

hadden de gastgezinnen een farewell party georganiseerd. 

Iedereen had lekkere hapjes meegenomen. En zo werd 

het ouderwets gezellig, hosella dus. En dat is ook wat de 

meeste aanwezigen zich van de uitwisseling herinneren. 

Het verzorgen van de optredens was geweldig maar de 

uitstapjes er omheen, de omgang met de gastgezinnen en 

de verbroedering, hebben ook erg bijgedragen aan deze 

geslaagde week van vijfentwintig jaar geleden. Sommige 

deelnemers hebben zelfs nu nog contact met hun gastgezin, 

zoals Willy en Harrie van Amerongen. 

Goede akoestiek

Aan het einde van de week in Roswell was het Pasen en 

prachtig weer. Buiten stonden bomen met grote witte 

bloemen volop in bloei. ‘Wat zijn dat voor witte dingen?’, 

vroeg burgemeester Bannink. ‘Dogwood’, antwoordden de 

Amerikanen. ‘Nee’, zei kenner Harrie van Amerongen. ‘Dat 

is Cornus kousa chinensis’. ‘Harrie, ze zijn prachtig. Kun jij 

ervoor zorgen dat we die ook in ons dorp krijgen’, vroeg 

de burgemeester. En dat deed Harrie. En zo staan er in de 

gemeente een veertigtal prachtige witbloeiende bomen, 

onder andere in de Dorpsstraat in Hummelo en aan de 

Panhuysbrink in Hoog-Keppel. In Amerika worden ze zo 

groot als eiken. Hier zijn ze van bescheidener omvang, maar 

evengoed prachtig. Op Eerste Paasdag stond er voor wie 

het wilde een kerkgang op het programma. Maar dan wel in 

gepaste kledij. Voor de meisjes een jurk of in ieder geval een 

rok. Iedereen hoorde op z’n paasbest te komen. Niets voor 

de tieners van het jeugdkoor. ‘Wij gaan in broek’. De dominee 

heeft zich hiervoor vanaf de kansel verontschuldigd merkt Ine 

Buiting op. Roswell telt een behoorlijk aantal kerken. Een van 

die kerken was open en het jeugdkoor ging een kijkje nemen. 

De akoestiek was er zo goed dat pianiste Inge spontaan 

achter het kerkorgel kroop. Het jeugdkoor begon te zingen. 

‘Wat klonk dat geweldig in die lege kerk’, weet Ine nog.

Zingen was echt hun lust en leven. Tijdens de verjaardag van 

koorlid Elly hadden ze zelfs de obers aan het zingen. Ook 

tijdens de terugreis werd er in het vliegtuig flink gezongen en 

meegedeind waarop de piloot uit de cockpit kwam met de 

vraag of het wat rustiger kon. Er was al veel turbulentie in de 

lucht en zo werd het er niet beter op… 

Ouderwets gezellig

Iets waar Jan Addink zich over verbaasd heeft, is het 

wapengebruik van de Amerikanen. Amerika staat erom 

bekend dat er veel wapens in omloop zijn. ‘Dit was toch wel 

apart’, vindt Jan. ‘Er hing in het huis van mijn gastgezin een 

kast aan de muur met allemaal wapens. Kinderen van tien jaar 

kregen al schietles!’ Sandra Overbeek heeft ook nog minder 

prettige herinneringen aan haar Amerikaanse verblijf. Zij 

Het gastgezin Bobeng bracht in 2015 een bezoek aan de familie Van Amerongen. De gezinnen hebben na 25 jaar nog steeds contact met elkaar. V.l.n.r.: Wouter van 

Amerongen, Willy van Amerongen, Harrie van Amerongen, Gertie Wijnbergen, Marielle van Amerongen met dochter Sophie, Edward van Mierlo, Kristen Bobeng met 

op haar arm Max van Mierlo, Greg Bobeng, Janet Bobeng en knielend Matthew Bobeng. Vooraan: Josja van Mierlo met zoon Gijs en Floor van Amerongen.
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Skelters

Electrofietsen v/a € 1299,-

Trampoline’s
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Joop was de oudste van twee kinderen. Hoewel kinderen, zijn 

jongere zus was inmiddels ook de 50 voorbij. Moeder was al 

overleden in 1996 en nu vader november jongstleden ook. Bij 

het opruimen van de kleine boerderij vond Joop in de stallen 

een fl inke lading muntgeld, allemaal nog keurig verpakt in 

rolletjes. Vader was McCarthy en de Cuba-crisis blijkbaar nog 

niet vergeten en dus op alles voorbereid. Maar misschien 

vond vader ook wel gewoon dat hij z’n leven al genoeg belas-

ting betaald had. En, bovendien, hij vertrouwde die stropdas-

sen van de bank niet. 

Al tellend kwam Joop uit op een kleine ton. Maar minstens 

net zo mooi als de vondst op zich: noch de fi scus noch zijn 

zuster wist ergens van! 

Hij vond het dan ook een goed idee dit maar zo te houden. 

Zijn zus had volgens hem al vanaf haar 35e veel te weinig 

naar hun ouders omgekeken. Zij was tegen een goed be-

taalde baan aangelopen in het buitenland en was sindsdien 

vooral druk met zichzelf. En Joop elke week maar grasmaaien 

bij zijn vader. 

Ik gaf aan dat het wellicht niet zo’n goed idee was om de 

vondst te verzwijgen voor zijn zuster. Artikel 3:194 van ons 

Burgerlijk Wetboek zegt: ‘Een deelgenoot die opzettelijk tot de 

gemeenschap behorende goederen verzwijgt, zoek maakt of ver-

borgen houdt, verbeurt zijn aandeel in die goederen aan de an-

dere deelgenoten.’ Een vergelijkbare bepaling is opgenomen 

in het huwelijksgoederenrecht. Een regel waarvan men zich 

niet altijd bewust is, maar die grote gevolgen kan hebben en 

waarover ook regelmatig rechtspraak verschijnt. 

Even wat recente rechtspraak: in een nalatenschap uit 2015 

heeft een broer aan de overige broers en zusters een (forse) 

buitenlandse bankrekening van hun overleden vader ver-

zwegen. Toen de broers en zusters hier achterkwamen heeft 

hij alsnog snel aan ieder een deel overgemaakt. Te laat zei de 

rechter. De broer verliest zijn gehele eigen aandeel. 

In 2011 waren er twee kinderen die een bankrekening van hun 

overleden moeder maar even onderling verdeelden zonder 

kind nummer drie hierbij te betrekken, omdat dit laatste kind 

zich volgens hun al jaren niet om moeder had bekommerd. 

Volgens de rechter geen sterk argument: de gehele bankreke-

ning kwam toe aan kind nummer drie. 

Ook bij echtscheiding speelt het regelmatig: in 2015 nog was 

er sprake van een echtscheiding tussen man en vrouw, waarbij 

de man even was ‘vergeten’ zijn twee bestaande levensver-

zekeringspolissen te melden. Conclusie: deze zijn nu volledig 

van de vrouw. 

Dat dit ook heel ver kan gaan bewijst een uitspraak uit 2010: 

man en vrouw scheiden van echt in september 2005. Kort 

daarvoor, in mei 2005, koopt de man met zijn nieuwe vriendin 

alvast een woning. Dit meldt hij echter niet aan zijn bijna 

ex-echtgenote. Het Hof zegt: de nieuwe woning is verzwegen, 

dus wordt alleen van de echtgenote. Of zij daar vervolgens 

ook is gaan samenwonen met zijn nieuwe vriendin vertelt het 

verhaal niet. 

Maar, tijdige inkeer is mogelijk!

In een recente uitspraak is een verzwegen bestanddeel na 

geruime tijd, maar nog voordat de argwanende mede-

erfgenamen een procedure begonnen, opgebiecht. De rechter 

gaf aan dat deze inkeer nog op tijd kwam, ieder behield dus 

het eigen aandeel. 

Joop ging overstag en heeft inmiddels zijn zuster gebeld. En 

zij belde mij. Al was het maar om te zeggen dat Joop de nala-

tenschap volledig zelfstandig mocht afwikkelen. Hij was een 

geweldige broer en ze vertrouwde hem dan ook blind.

Tekst: Jeroen te Lindert

Foto: Wim van Hof

van de notaris
Spreken is zilver… 

Mr. Jeroen te Lindert (42) is 

notaris te Doesburg. In zijn vrije 

tijd is hij zanger/pianist in een 

‘jaren 50 rock-‘n-rollband’. 
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Tekst: Henk ten Zijthoff

Foto’s: Wim van Hof

Halverwege de jaren tachtig ging het in Nederland econo-

misch bar slecht. Er was grote bezorgdheid over de maar 

steeds toenemende werkloosheid. De kerkelijke gemeente 

Oldenkeppel nam onder de bezielende leiding van toenmalig 

predikant Van Alderwegen het initiatief om te voorzien in een 

zinvolle tijdsbesteding voor mensen zonder werk. Het oog 

voor een onderkomen viel op ‘t Kerkje in Laag-Keppel. 

Penningmeester Henk Kuiper vertelt: ‘Toen ‘t Kerkje begin 

jaren zeventig werd onttrokken aan de eredienst werd er een 

muur gebouwd die het gebouwtje in twee delen splitste. Het 

ene deel werd verhuurd aan de Stichting Open Jeugdwerk 

(met o.a. de jeugdsoos Just For Fun) in combinatie met een 

peuterspeelzaal en het andere deel aan een fotograaf die 

er zijn atelier had. De fotograaf vertrok en met ondersteu-

ning van de gemeente Hummelo en Keppel werd de ruimte 

geschikt gemaakt voor de kersverse Stichting Mensen Zonder 

Werk.’ Vooral wethouder Derk Besselink maakte zich in die tijd 

politiek sterk voor het initiatief en is nog steeds voorzitter van 

Het spreekwoord zegt dat als je in de kerk bent geboren, je de gewoonte hebt om de deur open te 

laten staan. Dat is een perfecte typering voor het werk van de Stichting Mensen Zonder Werk die na 

dertig jaar de deur sluit. Met Ko van der Ven, Chrit Heijnen, Henk Kuiper, Gerrit van Braak en Bertus 

Lucassen reconstrueren we de geschiedenis en de activiteiten van de stichting, in de volksmond beter 

bekend als Hobbycentrum ’t Kerkje en nog simpeler onder de geuzennaam ‘t Kerkje. 

In ‘t Kerkje van Laag-

Keppel geboren…  

Hobbycentrum ‘t Kerkje sluit na dertig jaar de deur.
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de stichting. ’t Kerkje werd de thuisbasis voor activiteiten die 

niet beperkt bleven tot de ruimte zelf. In de omgeving van 

Hummelo en Keppel werd bijvoorbeeld druk gewerkt aan 

bosonderhoud. Met zware Belgische paarden werd gekapt 

hout uit het bos getrokken. Er was een mannengroep die in 

’t Kerkje met houtbewerking bezig was en een damesgroep 

die zich ’s middags bezig hield met handwerken. Geen van de 

mannen was overigens timmerman in het arbeidzame leven. 

Alleen Joop Bosveld kwam uit de bouwwereld.  

De mannen van nu vertellen nog steeds met enthousiasme 

over Joop Bosveld. Joop is weliswaar niet meer onder ons, 

maar hij was een perfecte bruggenbouwer voor contacten in 

de samenleving. Basisschoolleerlingen werden uitgenodigd 

en rond de feestdagen vonden er exposities plaats. Hij gaf de 

activiteiten van de stichting een stevige basis in de dorpen. 

In menig huishouden staan producten die gemaakt zijn in 

‘t Kerkje. We nemen het gamma door: de beroemde houten 

spaarpotten waar je goed over moet nadenken hoe ze open 

te krijgen. Poppenhuizen, een succesnummer, net als het 

Zweedse spel kubb dat niet aan te slepen was. Gerrit van 

Braak typeert de producten: ‘Het ging vooral om educatief 

nuttig speelgoed waarmee de oog- en handcoördinatie van 

kinderen kan worden gestimuleerd. Vaak hadden we pro-

ducten in verkoop die later massaal werden geproduceerd 

zoals de beroemde pindakaaspottenhouders voor vogels. We 

hebben er honderden van gemaakt voordat de winkelketens 

ze massaal in de schappen hadden. Duwkarren met blokjes 

hout voor peuters en kleuters. En we maakten tientallen 

vogel- en voederhuisjes.’ Over de exploitatie in de dertig jaar 

kunnen we kort zijn. De gemeente subsidieerde de stichting 

in de vorm van kosteloos gebruik van de ruimte. Voor de rest 

moest de stichting zichzelf op de been houden. Opgespaarde 

restjes hout werden in overleg met de aannemersbedrijven 

in Hummelo opgehaald en verwerkt tot producten. Machines 

werden voor weinig verkregen. Henk Kuiper: ‘Ik ging een keer 

samen met toenmalig gemeentesecretaris Huntelaar naar de 

vliegbasis Soesterberg. Daar konden we gratis aan gereed-

schapssleutels komen. Wij hartstikke blij met de grote buit 

naar huis. Bleken het sleutels te zijn met Engelse maatvoering: 

totaal onbruikbaar!’ 

Met de marketingmix ging het overigens prima. ‘t Kerkje was een 

centrum van contacten en had een niet te onderschatten sociale 

betekenis gekregen. De centrale tafel bestond symbolisch uit drie 

delen:  een deel voor de jagers, een deel voor de vissers en een 

deel voor de andere leugenaars! Ontelbare (helaas nooit gedocu-

menteerde) verhalen zijn hier verteld. 

Maar er zat verandering aan te komen. De economie trok in 

de jaren negentig aan en de stichting transformeerde meer en 

Eén van de vrijwilligers bezig met een voederhuisje.
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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

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

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

info@renaultkleine.nl | www.autodoesburg.nl

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.
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meer naar een hobbycentrum. Het gebouwtje werd door de 

gemeente verkocht aan Kunst of Art. Henk Kuiper vult 

aan: ‘Met de familie Hulshof van Kunst of Art hebben 

we prima samengewerkt. Zij stonden toe dat we 

nog vijf jaar gebruik konden maken van de 

ruimte en we mochten regelmatig expo-

seren in hun eigen ruimte. Geweldige 

support voor ons. Chapeau voor de familie 

Hulshof!’ De huurperiode van vijf jaar loopt 

in 2016 af en daarmee rijst de vraag: doorgaan 

of stoppen? Het wordt stoppen en wel op 16 

april 2016. Secretaris Ko van der Ven verwoordt 

de afwegingen: ‘Er zijn nog zes mensen actief in 

het centrum. Veel oorspronkelijke deelnemers 

zijn overleden of op hogere leeftijd. Nieuwe 

mensen melden zich vrijwel niet meer aan. 

Een nieuwe geschikte ruimte is heel moeilijk te 

vinden. De gemeente Hummelo en Keppel en 

later Bronckhorst heeft ons altijd in positieve zin 

gesteund maar voor een alternatieve huisves-

ting had ook de gemeente geen oplossing. We 

voorzagen dus dat er een einde zou komen aan 

een zinvol bestaan voor de stichting. Het starten 

van een Repair Café? Dat deden we al voor houten 

voorwerpen maar een doorstart naar andere technie-

ken zit er niet in. Voor een paar direct betrokkenen 

is de stop ontzettend jammer. Met name voor 

twee personen met een hersenbeschadiging. Ze 

waren bij ons prima op hun plek. De Lente in 

Doesburg heeft nu een paar machines van 

ons overgenomen. Ze doen daar hetzelfde 

werk en de overdracht past naadloos in 

onze doelstelling. Ons materiaal komt in 

goede handen en we hebben vrede met ons besluit.’  

‘t Kerkje heeft in haar bestaan altijd nuttige functies 

gehad: eredienst, jeugdwerk, peuterspeelzaal, fotoa-

telier, korte tijd was er een kunstschildersgroep actief, 

hobbycentrum en expositiecentrum. Na de sloop van 

de scheidingsmuur komt het gebouw ruimtelijk terug 

in de oorspronkelijke staat. En met de uitbreiding van 

activiteiten van Kunst of Art komt er weer een nieuwe 

fase voor ’t Kerkje.  Maar de trend in de afgelopen 

decennia is dat functies in het sociale domein in com-

binatie met een grote mate van zelfwerkzaamheid en 

daarmee ontplooiing voor jong en oud in rap tempo aan het 

verdwijnen zijn. En dat is buitengewoon spijtig!  

‘t Kerkje bood jarenlang een zinvolle tijdsbesteding voor mensen zonder werk. 
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Met de jongens (allebei 16) gaat het prima. Ze wonen in 

Hummelo en gaan in Doetinchem naar school. Eenmaal uit de 

vrieskou ontspint zich aan de huiskamertafel een gesprek over 

jong zijn in Drempt, Hummelo en Keppel. Als we het hebben 

over de groep jongeren waar zij zich verbonden mee voelen, 

hoe groot is zo’n groep dan ongeveer? De smartphones 

worden uit de zakken gehaald. In de WhatsApp-groep staan 

achttien contacten in Hummelo en omgeving. Vrijwel allemaal 

jongens. Meisjes zul je op straat niet veel vinden, zeggen zij. 

‘Hoe dat komt? Geen idee!’ 

We stellen al vrij snel vast dat deze groep het gewoon leuk 

heeft met elkaar. Ze houden van ontmoeting en sport. Zowel 

in verenigingsverband (bij HC’03) als op het trapveld in 

Hummelo. Voetbal, ontmoeting en het trapveld (het Cruyff  

Hangjongeren?

Tekst: Henk ten Zijthoff 

Foto: Arien ten Zijthoff -Netjes

Illustratie: Wessel Harmsen

Court) zijn belangrijke elementen in hun dagelijks leven als 

ontspanning na de dagelijkse activiteiten voor school en 

studie. 

Waarom in weer en wind elkaar buiten treff en? De jongens 

lachen. ‘Dat is gewoon hartstikke leuk. Er is in onze dorpen 

niet echt veel te beleven maar als je elkaar opzoekt heb je het 

leuk met elkaar. Dat is beter dan thuis op je kamertje bezig te 

zijn met gamen, gamen en nog eens gamen. We denken wel 

eens dat we de laatste groep jongeren zijn die van het buiten 

zijn houdt. De jongere jongeren zijn meer van de elektronica 

en zo. Wij niet!’

Missen jullie voorzieningen voor de jeugd in de dorpen? Na 

verkenning van deze vraag stellen we vast dat die lastig te 

Het is koud en kil in het voetpad achter mijn huis. Venijnige regen- en hagelbuien trekken 

door de winterlucht. Daar staat een groep jongeren bij mijn tuinhek die ik vaker heb gezien. 

Hebben we het hier over hangjongeren of valt dat mee? Ik vraag ze mee naar binnen voor een 

kop thee om die vraag te verkennen.

Aan de keukentafel ontspint zich een gesprek over jong zijn in Drempt, Hummelo en Keppel. 
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IJssel ook prima toeven met af en toe een duik in het water. 

Zijn er vooroordelen over jullie? ‘Nou’, zeggen de jongens, ’daar 

hebben we best wel last van. Mensen benaderen ons soms 

met achterdocht. Maar ook wij vinden het stomme acties 

als bushokjes of andere dingen worden vernield. Wij weten 

ook niet precies wie dat doen. Hooguit hebben we een idee 

uit welke hoek dit gedrag komt. Laten we het houden op 

passanten onder invloed van alcohol en drugs. Mensen die 

voor de lol dingen vernielen. Hoe dan ook, het zijn geen 

mensen uit onze groep. Maar het is wel jammer dat we er 

nogal eens op worden aangekeken.‘ 

Het valt dus best mee met de 

hangjongeren? De jongens kijken 

elkaar aan en schieten in de lach. ‘Hou 

toch eens op met je hangjongeren! 

We zijn helemaal geen 

hangjongeren. Groepen waar jij 

aan denkt, tref je in de dorpen 

niet of nauwelijks aan! We 

weten heus wel waar we het 

over hebben, want via school 

kennen we wel types die voldoen 

aan jouw negatieve beeld van 

een hangjongere. Groepen die 

doelbewust op rottigheid uit 

zijn. Daar zijn wij niet van en 

we kennen ze hier ook niet of 

nauwelijks. We voetballen bij 

HC’03 en kennen dus genoeg 

maten uit Keppel en Drempt om 

eventuele vooroordelen tegen 

jongeren te weerleggen. Het 

gaat hier volgens ons best 

goed.’

We drinken nog een kop thee 

en ik berg pen en papier weer 

op. We concluderen dat jong 

zijn in Drempt, Hummelo 

of Keppel best leuk is. Ook al is er niet zoveel te beleven, er 

zijn hechte vriendschappen, er zijn vriendengroepen, sport 

verbindt en er zijn plekken waar je elkaar op een plezierige 

manier kunt ontmoeten. 

beantwoorden is. Er valt inderdaad niet zoveel te beleven, 

maar eigenlijk is het toch wel goed toeven voor jongeren 

in de kernen Drempt, Hummelo en Keppel. Het trapveld in 

Hummelo is voor de jongens uit het dorp een belangrijke 

plek. Het is alleen jammer dat het niet vaker geopend is. In de 

winter is het snel donker en als er ijs of sneeuw ligt dan kun je 

er niet terecht. De weersomstandigheden zijn dan spelbreker. 

In de zomer wordt de speeltijd op het trapveldje beperkt 

vanwege overlast die wordt ondervonden door omwonenden. 

Daar kunnen de jongens zich iets bij voorstellen. Er zijn 

daar in het verleden inderdaad wel eens wat minder leuke 

dingen gepasseerd. Maar om de schuld daarvoor bij 

alle jongeren van nu te leggen is onzin 

vinden zij. Ze drukken mij op het hart 

dat jongerengroepen in leeftijd 

doorschuiven. De jongeren van 

nu zijn niet de jongeren van een 

jaar of wat geleden.

De jongens vinden de huidige 

locatie van het trapveldje 

prima. In het verleden is 

daarover veel discussie 

geweest. Het trapveldje 

zou verplaatst moeten 

worden. Dat zouden 

de jongens 

niet graag zien 

gebeuren. Het veldje 

is er al sinds mensenheugenis 

en hele generaties jongeren 

trapten daar een balletje. De 

huizen zijn daar ooit omheen 

gebouwd. Vanuit het gezichtsveld 

van de jongens kun je je dan de vraag 

stellen wie of wat voor wie overlast 

veroorzaakt. 

De hangplek in Hoog-Keppel is voor 

jongeren uit Hummelo en Drempt 

relatief ver weg, zeker in de herfst- en 

winterperiode. ‘In Hummelo hebben we 

gelukkig De Keet.’ Die is op de boerderij van de ouders van 

een van de jongeren. Dat is een fi jne plek voor ontmoeting. 

En op van die bloedhete zomernamiddagen is het bij de Oude 

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
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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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MANUELA GARRETSEN (1971)

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

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

langs Ellen Tuenter en dan bij de gebroeders Frans en Erik 

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

Ik heb fantastische herinneringen aan school. Met natuurlijk 

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

bankje staan samen met Frans en dan stiekem handjes vast-

houden. En na schooltijd afspreken. Zoveel verdriet toen hij 

ging verhuizen naar Delden.

Maar ook het leren schaken en dammen van Martin Spekkink. 

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

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

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

langs Flophouse. Jammer dat hij regelmatig niet op school 

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

ballen achter het huis (veldje) van Meester Hammink vergeet 

Na het afbreken van de Van Schuylenburchschool worden alle in 

het gebouw ingemetselde  gedenkstenen ’gered’ en als herinne-

ring in een muurtje aan de Brinkenhorst geplaatst. Dit monu-

ment vertelt min of meer de complete schoolgeschiedenis.

Het begint allemaal al in de 19e eeuw. Jonkvrouw Susanna 

Cornelia Coenradina van Schuylenburch (1839-1879) woont bij 

haar broer en schoonzuster op kasteel Ulenpas. Zij vindt het 

erg belangrijk dat de jeugd van het dorp goed onderwijs krijgt, 

gebaseerd op christelijke grondslag. Zij wordt de stichteres en 

beschermvrouwe van een christelijke school.

Vanaf  20 juli 1869 (’Jonkvr. S.C.C. van Schuylenburch – 20-7-

1869’, zie steen linksboven op de foto) wordt gebruik gemaakt 

van een ruimte in het kasteel. Maar door de toeloop van 

leerlingen wordt na enkele jaren op het landgoed een school-

tje gebouwd met een woning voor de hoofdonderwijzer. Ook 

hiervan is de eerste steen bewaard gebleven: ’Het fondament is 

Christus – 1 Cor. 3 Vs 11 – S.C.C.v.S. – 22-8-1873’ (midden onder). 

Het schooltje staat bekend als de Ulenpasschool. Freule Van 

Schuylenburch overlijdt echter op jonge leeftijd, 15 december 

1879. 

Na haar dood nemen haar broer en schoonzuster de activiteiten 

van de Ulenpasschool over. Als in 1898 het leerlingenaantal 

is gestegen tot boven de 80 wordt het de jonker te druk in de 

omgeving van het kasteel en neemt hij het besluit de school te 

verplaatsen naar ’de rand van het dorp’, de locatie aan de A.G. 

Noyweg. De daarbij behorende gedenksteen is wat wonderlijk: 

’Deze gedenksteen is van het oude gebouw overgebracht naar 

dit nieuwe in 1898’ (rechtsboven). Vermoedelijk is de steen 

geplaatst in combinatie met de steen uit 1869 en/of 1873. 

Dominant aanwezig is de steen ZOAR, eertijds aanwezig in de 

voorgevel van een gebouw achter de school. In dit pand wor-

den vele jaren (christelijke) verenigingsactiviteiten gehouden. 

De school maakt er af en toe gebruik van voor o.a. Sinterklaas- 

en Kerstvieringen en toneeluitvoeringen. Het doet ook een 

aantal jaren dienst als kleuterschool.

Op enig moment is er ook een gedenksteen vervaardigd met de 

tekst: ’Jonkvr. Susanna Cornelia Coenradina van Schuylenburch 

– 1839-1879’ (steen rechtsonder). We vermoeden dat dit is ge-

beurd op 3 mei 1960, de school krijgt dan officieel haar naam.

De laatste steen (linksonder) is het slot van de historie: ’Nieuw-

bouw Van Schuylenburch School – 7-1-1977 tot 1-8-1984’.

Wat resteert zijn
gedenkstenen…

Jkvr. S.C.C. van Schuylenburch (1839-1879)

Tekst en foto’s: Rinus G.M. Rabeling

Veel inwoners herinneren zich nog de oude Van Schuylenburchschool aan de A.G. Noyweg in Hoog-Keppel. Fraaie 

kastanjebomen en een klein schoolpleintje ademden de sfeer van Ot en Sien. Maar de in 1898 gebouwde school 

voldoet aan het eind van de vorige eeuw niet meer aan de onderwijseisen van die tijd. In 1977 wordt een moderne 

school in gebruik genomen. Helaas voor korte duur. Door de terugloop van het aantal leerlingen wordt de school 

in 1984 gesloten en afgebroken. Het einde van een lange periode christelijk onderwijs in Hoog-Keppel.
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Tekst: Anouk Mast 
Foto’s: Epco Schierboom, Markenheem, Alex Lansink, Zorgbad Zonnewater

In het tijdschrift Management Team van juni 2015 stond een artikel over een Fins on-

derzoek dat uitwees dat voetbal en hardlopen de meest effectieve sporten zijn. Maar 

geldt dat voor alle leeftijden? En hoe zit dat bij kinderen? De Hessencombinatie gaat 

zelf op onderzoek uit en raadpleegt lokale deskundigen.

Wat is de meest 

ideale sport voor je 

gezondheid?
Een onderzoek met de mening van 

lokale deskundigen

Biljartende ouderen in Zorgcentrum Hyndendael.
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or je 

‘Klootschieten’ roept mijn collega, 70-plus en inmiddels recrea-

tief dokter zoals hij zichzelf noemt als ik hem de vraag voorleg 

wat de beste sport voor je gezondheid is. Een Fins onderzoek 

wees uit dat voetbal en hardlopen de meest effectieve sporten 

zijn. Daar heb je echt wat aan. Met deze sporten wordt je con-

ditie bevordert alsmede je bloedsomloop. Voetballen is daarbij 

slankmakend en zorgt voor betere spierprestaties. Beide sporten 

zijn goed voor de houding en voor je stofwisseling. Bovendien 

maakt rennen slimmer. Voetbal en rennen staan in de top vijf van 

meest populaire sporten in Nederland. Voetbal bij de mannen, 

hardrennen bij de vrouwen. Slechts twee tot drie uur voetballen 

per week leidt tot aanzienlijke verbetering van onze gezondheid. 

Voetballers voelen zich door hun sport gemotiveerd, betrokken 

en blij. Bij mannen glijden al hun zorgen tijdens het voetballen 

af, bij hardrennen minder. Vrouwen ervaren dit echter nooit, 

gelukkig worden ze er dus wel slim van blijkt uit het onderzoek. 

Voor andere sporten was er geen of flinterdun bewijs, aldus de 

Finse onderzoekers. Het Fins onderzoek heeft 69 studies doorge-

licht met data van 26 verschillende sporten. De ins en outs van 

dit onderzoek worden verder in het artikel niet genoemd. Welke 

leeftijden hebben ze bekeken? Geldt dit ook voor kinderen? 

Hoe zien ze voetballen voor bejaarden? Je kan geen appels met 

peren vergelijken. Als huisarts ben ik wetenschappelijk opgeleid. 

Wij geloven in evidence based, wetenschap dus. Waar Socrates 

2500 jaar in Griekenland begon, zijn wij verder gegaan. Het bo-

vengenoemde maakt wel helder dat het doel van sporten divers 

kan zijn. Je kan kijken wat de uitkomst is op het lijf zelf (spier-

prestaties, gewicht, bloedsomloop). Je kan kijken naar het posi-

tieve effect op psychische klachten, het effect op intelligentie, op 

sociaal welbevinden etc. De World Health Organisation (WHO) 

stelt dat gezondheid een toestand is van lichamelijke, geestelijke 

en maatschappelijk welzijn en niet slechts van afwezigheid van 

ziekte of andere lichamelijke gebreken. In mijn column elders in 

dit nummer beschrijf ik de keuring van een groep autocrossers. 

Opvallend vaak scoren zij op kleurenblindheid, je zou het een 

lichamelijk gebrek kunnen noemen. Psychosociaal scoren ze die 

middag wat mij betreft hoge punten. Een vrolijke saamhorige 

groep. Als ik denk aan lichamelijke gebreken, denk ik ook aan 

sportblessures. Stel nu dat dat je meetwaarde wordt. De meest 

ideale sport voor je gezondheid is de sport met de minste sport-

blessures. Waar de Finnen het hebben over hardlopen als meest 

effectieve sport, is het ook een sport met veel blessures. De 

lopersknie bijvoorbeeld. Die zien we nog wel eens in de spreek-

kamer. Een weekend werken op de huisartsenpost is goed voor 

het zien van de nodige acute sportblessures. Blessures door 

ongecontroleerde bewegingen, een botsing of val. Paardrijden 

scoort in het weekend hoog, voetbal natuurlijk, maar ook schou-

derklachten bij mountainbikers die hun voetclips niet tijdig 

los krijgen op de Peeskesbult. Ligt dat aan de sport zelf of aan 

onjuiste trainingsopbouw of verkeerd materiaal? Dat kan je je 

ook nog afvragen. De vraag wat de meest ideale sport voor je 

gezondheid is, is dus nog niet zo eenvoudig te beantwoorden. 

Judo is goed voor de ontwikkeling 

Laten we ons toespitsen op kinderen. We stellen de vraag aan 

een aantal lokale deskundigen: Wat is de meest ideale sport voor 

de gezondheid en dan specifiek voor kinderen? 

Anna-Sophie Postmaa is werkzaam als kinderfysiotherapeut bij 

Fysioplus in Hoog-Keppel. Naast kinderen met uitgesproken 

motorische problemen ziet zij regelmatig kinderen die weinig 

zelfvertrouwen hebben of angstig zijn wat beweging betreft. 

Dit kan zich uiten in moeite hebben met het aangeven van 

Zelfbeheersing, durf en respect staan bij judo centraal.
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toegankelijke sport. Koop voor een tientje een bal en je kunt op 

straat of op een trapveldje al voetballen. Daarnaast is er in de 

buurt altijd wel een voetbalclub te vinden waar je je bij aan kunt 

sluiten.’ Maar wat maakt de voetbalsport voor André nou zo aan-

trekkelijk? ‘Sporten in een teamverband. Het is naast uiteraard 

de sportieve uitdaging die het met zich meebrengt, vooral erg 

gezellig. Regelmatig samen zijn met teamgenoten is gewoon-

weg erg leuk. Door de groepsdynamiek zijn trainingen bijna 

nooit saai en eentonig, want er is nagenoeg altijd wel sprake 

van afwisseling, onverwachte gebeurtenissen en lol. Voor, met 

name, kinderen heeft het ook nog andere leeraspecten. Je bent 

onderdeel van een team en dat betekent dat je verantwoorde-

lijkheidsgevoel ontwikkelt. Daarnaast moet je op elkaar kunnen 

vertrouwen, anders lukt het niet om tot prestaties te kunnen 

komen. En dat brengt ook met zich mee dat je elkaar stimuleert 

om tot betere prestaties te komen. Wat voor kinderen ook geldt 

is dat voetbal ook gewoon een soort van samenspelen is en ze 

maken vaak heel snel nieuwe vriendjes bij een voetbalclub. En 

wat dacht je van samen juichen na een mooi doelpunt of een 

gewonnen wedstrijd, een prachtige passeerbeweging maken of 

met een mooie tackle de bal veroveren. Dat maakt voetbal voor 

mij de meest ideale en veelzijdige sport’, concludeert André. 

Sportende kinderen denken positiever over zichzelf.

Sportende kinderen denken positiever over zichzelf

Tot slot vragen we Mathanje Mertens, orthopedagoog bij De 

Stip, orthopedagogiek & onderwijsadvies in Hummelo, prakti-

serend in Doetinchem, om vanuit haar vakgebied iets te ver-

tellen over dit onderwerp. ‘Bij het lezen van de titel verwacht je 

misschien direct namen van sporten, maar bestaat er een beste 

sport?’, stelt zij als wedervraag. Als orthopedagoog en kijkend 

grenzen of het lastig vinden om met andere kinderen samen te 

werken.  Anna-Sophie: ‘Voor kinderen die in verhouding groot 

zijn voor hun leeftijd of die veel kracht hebben, is het vaak lastig 

om bij het bewegen of bij het spelen met leeftijdsgenootjes 

hun lichaamskracht te doseren. Voor al deze kinderen kan 

judo of het volgen van zogenaamde stoeilessen een uitkomst 

bieden. Begrippen als zelfbeheersing, doorzettingsvermogen, 

durf, samenwerking en respect staan bij judo centraal. Op een 

speelse manier leert het kind zijn fysieke en sociaal-emotionele 

mogelijkheden kennen, wat van grote waarde is voor zijn of haar 

ontwikkeling. Niet alleen leert het kind zijn eigen grenzen te ver-

kennen en deze aan te geven, maar ook de grenzen van andere 

kinderen te herkennen. Het stoeien of de judosport heeft nog 

meer voordelen. Het kind ervaart plezier in het bewegen en het 

samenwerken met anderen. Met al het trekken, duwen, rollen, 

tillen, dragen en balanceren, doet het veel nieuwe bewegings-

ervaring op. En bovendien leert het te vallen zonder zichzelf te 

bezeren. Dit alles zorgt ervoor dat zijn snelheid, behendigheid 

en coördinatie toenemen en dat ook de lichamelijke conditie 

sterk vooruit gaat’, vertelt de kinderfysiotherapeut. 

Snel nieuwe vriendjes maken bij voetbal  

André Evers is trainer van de B1 bij HC’03 en speler van het 3e

elftal. Ook hem stelde ik de vraag wat in zijn optiek de meest 

ideale sport is voor de gezondheid, specifiek voor kinderen. ‘Dat 

vraag je aan iemand die net zijn 40-jarig jubileum heeft mogen 

vieren bij een voetbalclub en beide kinderen ook bij HC’03 heeft 

spelen’, begint hij. Het ligt volgens André voor de hand om de 

voetbalsport te promoten als de perfecte sport. Voor hem is 

dat ook zeker zo. ‘Maar kinderen moeten vooral kiezen wat hen 

na aan het hart ligt’, gaat hij verder. ’Het is natuurlijk een erg 

De voetballende jeugd van HC’03: ‘Bij voetbal ontwikkelen kinderen verantwoordelijkheidsgevoel.’
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naar de ontwikkeling van kinderen vraagt ze zich af: ’De beste 

sport, op welk gebied in de ontwikkeling van het kind? En is de 

beste sport niet voor ieder kind anders, afhankelijk van fysieke 

kenmerken, karakter, talent, maar vooral ook motivatie?’ Na enig 

denkwerk lijkt het Mathanje interessanter de stelling enigszins 

te verdraaien: ‘Sport is zeker best voor kinderen! Vanuit weten-

schappelijk onderzoek kan daar immers wel een en ander over 

worden verteld. Op welke ontwikkelingsgebieden heeft sport 

dan een positieve invloed? Uit onderzoek weten we dat sporten 

de fysieke ontwikkeling van kinderen positief beïnvloedt. Het 

draagt bij aan fit blijven, coördinatie, spierkracht, uithoudings-

vermogen en aan een goed gewicht. Over de invloed op de 

psychische ontwikkeling van kinderen is helaas veel minder 

bekend. Veel bewegen blijkt geen garantie voor bijvoorbeeld 

het vrij blijven van depressie. Wel is bekend dat kinderen die 

veel bewegen, positiever over zichzelf denken dan minder 

actieve kinderen en zelfwaardering is weer belangrijk voor het 

schoolse, sociaal en psychisch functioneren. Dat sport bijdraagt 

aan sociale ontwikkeling is een reden van veel ouders om 

hun kind op een sport te doen. Toch is het niet zo dat sporten 

standaard leidt tot pro-sociaal gedrag. Als de sportactiviteiten 

gestructureerd zijn en in een pedagogische omgeving plaats-

vinden, kunnen ze wel bijdragen aan die pro-sociale ontwik-

keling. Wellicht nog boeiender is dat deelname aan sport niet 

vanzelfsprekend zorgt voor de beschreven ontwikkelingen. Of 

en hoe deze zich voordoen, wordt beïnvloed door de wissel-

werking tussen kinderen, hun ouders en hun sportleiders/

coaches.’ Mathanje eindigt haar standpunt met de woorden dat 

‘Sport zeker best is voor kinderen maar willen we daar het beste 

uithalen, dan moeten we zeker zorgen voor plezier, betrokken-

heid en positieve ervaringen.‘

Drie keer per week bewegen

Dat is dus de mening van drie lokale deskundigen, ieder van-

uit zijn of haar eigen vakgebied of sportervaring. Mijn collega 

blijft bij klootschieten. Uit sociaal oogpunt heeft hij een punt. 

Verder ben je lekker in de buitenlucht, je maakt rondes van 

minimaal 5 kilometer en kent de sport weinig blessures. De 

frequentie die klootschietclubs erop na houden van één keer 

per vier weken is echter wat weinig. Daarnaast is de schnaps 

onderweg en de hutspot na afloop meer van belang dan het 

tochtje zelf, als ik mijn collega zo hoor vertellen in zijn enthou-

siasme. Heel erg evidence based is zijn onderbouwing niet. 

Zouden de Finnen ook naar klootschieten hebben gekeken?

Doodsoorzaak nummer 1 in 2015 was kanker. Van de ruim 

139.000 mensen die vorig jaar stierven, was dat in 43.000 

gevallen aan een vorm van kanker. Hart- en vaatziekten zijn 

verantwoordelijk voor een kwart van het totaal aantal doden 

(38.000). Sinds de jaren zeventig is dit aantal gedaald. Dit 

komt door preventie. Minder mensen roken, er zijn betere be-

handelingen en er is bewustwording voor het belang van 

lichaamsbeweging. Binnen de huisartsgeneeskunde zijn aller-

lei vernieuwingen in het kader van preventie. We hebben

categoriale spreekuren voor mensen die reeds hart- en 

vaatziekten hebben, maar ook voor mensen die een verhoogd 

risico hebben op bijvoorbeeld een hartinfarct of beroerte. 

We voeren structurele spreekuren door praktijkondersteuners 

voor mensen met diabetes. In de spreekkamer komt ook de 

hoeveelheid lichaamsbeweging aan bod. Minimaal drie keer 

per week een half uur matig intensief bewegen is voldoende. 

Vanuit dit oogpunt komen veel sporten wat mij betreft in 

aanmerking. Zelfs wellicht drie keer per week matig intensief 

klootschieten!

Zwemmende kinderen in Zorgbad Zonnewater.
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Het Heggenveld in Eldrik in de voorjaarszon met het ontluiken-

de groen van de natuur. Een prachtig weggetje om te wande-

len en te fietsen vanaf de Wehlsedijk (voor auto’s gesloten). Aan 

het begin een bijzonder fraai gezicht op kasteel Keppel en voor 

ons een blik op boerderij Barlham, van oorsprong een havezate 

uit de 13e eeuw (mogelijk zelfs uit de 10e/11e eeuw). De eerste 

Voorjaar in Eldrik

Tekst: Rinus G.M. Rabeling

Foto: Fred van Daalen
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voorjaarsbloeiers vertonen zich in de bermen en we kunnen 

alweer genieten van weidevogels als kievit, grutto, scholekster 

en af en toe nog een wulp. Soms kunnen we een aantal patrij-

zen, een gele kwikstaart of veldleeuweriken aantreffen, het is 

altijd weer spannend. Het Heggenveld in deze vorm is tijdens 

de ruilverkaveling tussen 1972 en 1978 aangelegd.
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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

Café - slijterij
d’n Uutkiek

Dorpsstraat 65 - Angerlo
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‘Geen mooier geluid 

dan de Alfa sound…!’

Ton Mulling uit Hoog-Keppel:

Ton Mulling (74) rijdt op een mooie zomerdag het liefst met zijn Alfa Romeo Duetto 1750 Spider 
door Gelderse dreven. Genietend van de omgeving en luisterend naar het indrukwekkende 
motorgeluid van de Alfa uit 1967. 

Tekst: Henk ten Zijthoff 

Foto’s: Wim van Hof

Alfa in de film

In de film The Graduate (1967) scheurt Dustin Hoffman 

in zijn Alfa Romeo Duetto Spider oerend hard  richting 

de liefde. Iets nauwkeuriger geformuleerd: regelrecht 

in de armen van Anne Bancroft in haar rol als mevrouw 

Robinson. Onderweg wordt hij muzikaal fantastisch be-

geleid door Paul Simon en Art Garfunkel met de wereld-

beroemde hit Mrs. Robinson. Zo op het oog rijdt Dustin 

Hoffman in dezelfde bolide als die van Ton maar er zijn 

toch een paar verschillen. Dustin zat in een Duetto 1600 

van het bouwjaar 1966 en die van Ton is een Duetto 

1750 van het bouwjaar 1967. Dat betekent dat Dustin 

het in de film moest doen met 103 pk en Ton beschikt in 

het hier en nu in Hoog-Keppel over 113 pk. De overeen-

komst is het chassis: beide Duetto Spiders zijn gebaseerd 

op de Guillia 105. En voor de kenners: beide Duetto 

Spiders waren de laatste ontwerpen die Battista 

Pininfarina nog eigenhandig maakte. Alfa Romeo 

produceerde precies 4647 exemplaren van de Duetto 

1750 Spider. 

Romeo en de liefde

Hoe kwam Ton aan deze Alfa? Het blijkt een prachtig ver-

haal over de liefde in het algemeen en sommige liefdes 

in ‘t bijzonder. Ton vertelt: ‘Toen mijn zoon Norbert ging 

trouwen moest er vervoer voor het bruidspaar worden 

geregeld. Ik kende iemand die een Alfa oldtimer had en 

ik vroeg of we die auto mochten inzetten voor de brui-

loft. Dat mocht. Ik vond de auto zo mooi dat ik toen aan 

de eigenaresse voorstelde dat als ze de auto ooit wilde 
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verkopen, zij eerst aan mij moest denken. Een jaar later 

kreeg ik een telefoontje. Ze had een andere auto ge-

kocht (ook een Alfa) en zocht een goed adres voor deze 

Duetto.’ De rest is geschiedenis want sinds 2003 is Ton de 

trotse eigenaar. 

Leve de Italianen!

Vanwaar de liefde voor het merk Alfa Romeo?  Ton hoeft er 

niet lang over na te denken: ‘De Italianen en vooral 

Pininfarina zijn superieure vormgevers. De mooiste 

auto’s qua stijl en raffinement komen uit Italië. Daarom 

reed ik zelf zakelijk vrijwel altijd in de grotere Alfa’s. Maar 

helaas stopten ze met de productie van de 166 en toen 

ben ik overgestapt naar Audi. Ik ben een verwoed golfer 

en ik heb een auto nodig waarin ik mijn spullen gemak-

kelijk kan vervoeren. Daar is mijn Audi prima voor uitge-

rust. Maar als Alfa Romeo weer een groter model  op de 

markt zou brengen dan is het niet zeker of ik de Audi wel 

trouw kan blijven!’ Ook al is het trivia, toch nog even te-

rug naar The Graduate. Anne Bancroft was een artiesten-

naam. Mrs. Robinson alias Bancroft werd geboren als 

Anna Maria Louisa Italiano. De beroemdste quote uit 

de film: ‘Mrs. Robinson, you are trying to seduce me, aren’t 

you?’  Het zou zo maar over Alfa Romeo’s kunnen gaan! 

Rijden in een Duetto Spider

Zijn er nadelen aan de Duetto 1750 Spider? Noem bijvoor-

beeld een hardnekkig vooroordeel rond de Rusty French 

en Italians?  ‘Welnee’, zegt Ton, ‘de Duetto zit strak in de 

lak en heeft geen last van roestvorming. Hij verkeert in 

uitstekende staat en daar hoef ik echt niet veel voor te 

doen. Hij heeft ooit een keer in de fik gestaan toen er 

vermoedelijk bij het tanken iets mis ging. De brand was 

heel snel geblust en restaurateur Berfelo in Giesbeek 

herstelde de schade perfect.’  

Maar de Duetto heeft geen stuurbekrachtiging, airbags en 

andere veiligheidssnufjes. Durf je wel de weg op? ‘Ach’,  zegt 

Ton, ‘als je in dit type auto rijdt, moet je niet willen racen. 

Laagvliegen over een snelweg is helemaal niet leuk ook 

al haalt deze auto met gemak de 150 km en wel meer. 

Nee, de landelijke wegen met aangepaste snelheid en 

bij mooi weer,  het stoffen kapje los. Dat is het leukst en 

het veiligst. Ook de familie is gepakt door de voorkeur 

van vader Ton. Ze rijden ’s zomers allemaal wel eens 

met de Duetto. En in het dagelijks vervoersleven vallen 

ook zij op Alfa Romeo. De appels vallen niet ver van de 

boom!

Alfa Romeo Duetto 1750 Spider

 

bouwjaar:  1967 

carrosserie:  cabriolet, 2-deurs 

inzittenden:  2 

brandstof:  benzine 

motor:  4 cilinder 

transmissie:   handmatig, 5 versnellingen, 

achterwielaandrijving

cilinderinhoud:  1750 cc, 113 pk

remmen: schijf- en trommelremmen 

verbruik:  ongeveer 1 op 10 

afmetingen:  425 x 163 x 130 cm (l x b x h) 

wielbasis:  225 cm 

gewicht:  1038 kg 

max. snelheid:  180 km/u
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Anouk Mast (45) is parttime huisarts in 

Doetinchem. Met echtgenoot Jeroen en 

hun vier kinderen woont ze in Laag-Keppel.

Het bordje van mijn voorganger hangt nog in de wachtka-

mer. In ouderwetse bruine letters op een vergeelde ach-

tergrond staat de tekst ‘Uw klachten gaan alleen Uzelf en de 

dokter aan. Spreek er in deze kamer daarom niet over. U maakt 

anderen en meer nog Uzelf maar nodeloos ongerust.’

Mijn praktijk is op De Huet, een jaren-tachtig-wijk, redelijk 

doorsnee. Vandaag is het echter anders. Vandaag heeft 

niemand oog voor het bordje. Vandaag is het zaterdag en 

klinkt er een kakofonie aan dialecten in de wachtkamer. De 

‘oehs’ en ‘aahs’ zijn 

niet van de lucht. 

Zo klinkt het voor 

iemand die niks 

anders geleerd 

heeft dan het ABN, 

iemand zoals ik. 

Ze komen uit Vars-

seveld, Groenlo, 

Ruurlo, onze eigen 

gemeente Bronckhorst en zelfs uit Winterswijk. Allemaal 

Achterhoekers met diverse Achterhoekse taalgebruiken. 

Prachtig. Met name mannen zie ik deze middag. Mannen met 

grote stevige werkschoenen aan, mannen op klompen, een 

enkeling op sneakers, oorbellen in, tattoos op de armen, de 

oudste is midden vijftig maar er zitten ook twee tieners bij. 

Zesendertig mannen in totaal en één vrouw. Hun gemeen-

schappelijke hobby is autosport. Ik ben getipt om de medi-

sche keuring te doen voor deze zevenendertig personen die 

hopen hun licentie voor de autosport ook dit jaar weer ver-

leend te krijgen. Gelukkig ben ik niet degene die dat oordeel 

velt. Ik hoef alleen het medisch onderzoek af te nemen en 

daar een notitie van te maken op een voorgedrukt formulier. 

Drie personen hebben thuis alvast de onderzoekresultaten 

zelf ingevuld: prima ogen, niet kleurenblind, schone plas en 

lage bloeddruk melden zij al grinnikend. Kennelijk hebben 

de meeste zich wel druk gemaakt voor dit onderzoek want 

de bloeddrukmetingen vallen deze middag bij de eerste 

meting behoorlijk hoog uit. ‘Oeh dat had’n ze niet gezegd, 

dat u dokter een 

vrouw bunt’, of 

zoiets. Helaas ben 

ik het Achterhoeks 

niet machtig, laat 

staan dat ik het 

kan schrijven. De 

tekst op het bordje 

wordt door nie-

mand opgemerkt 

of in ieder geval niet ter harte genomen. Luidruchtig worden 

de uitslagen met elkaar besproken en worden er grappen 

over gemaakt. ‘Hey Jan, was je pis lauw?’ De stemming zit er 

goed in, een vrolijke boel. Voor het eerst sinds mijn komst 

naar de Achterhoek (2008) heb ik moeite om het allemaal te 

verstaan. Ze hebben het ook over de Zwarte Cross en over 

Normaal die vanavond zijn laatste concert houdt in het Gel-

redome. Steevast vertrekken mijn autocrossers die middag 

met de woorden ‘Aju de mazzel’. Dat versta ik dan weer wel … 

en het doet me ook wat. 

Foto: Wim van Hof

Uit de praktijk

Achterhoekse autocrossers
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Tekst: Rinus G.M. Rabeling

Foto’s: Fred van Daalen en collectie Rinus G.M. Rabeling

Jachtpalen werden met name in de 19e eeuw geplaatst op 

grond van de Jachtwet die destijds bepaalde dat het gebied 

waarop men jachtrecht kon doen gelden moest worden 

‘afgepaald’. Dat jachtrecht was het recht om bepaalde gronden 

met uitsluiting van ieder ander te mogen bejagen en dat 

duidelijk herkenbaar moest zijn met ‘palen van zes voeten 

Rijnlands boven den grond hoog’, met het opschrift ‘privatieve 

jagt’. De hoogte klopt min of meer met de nog bestaande 

palen die tussen Hummelo en Drempt te vinden zijn. De 

hoogte boven de grond vanaf het voetstuk bedraagt ongeveer 

2.30 meter, terwijl de breedte plusminus 26 centimeter 

bedraagt en de dikte (van voor naar achter) omstreeks 20 à 

21 centimeter. Van boven zijn ze afgerond in een halve cirkel, 

terwijl de palen aan de vier hoeken van boven naar beneden 

zijn afgevlakt. Over de volle lengte werden soms horizontale 

groeven aangebracht. Aangezien een Rijnlandse voet 

ongeveer 31 centimeter bedraagt zijn de Hummelose palen 

in feite omstreeks een halve meter hoger dan destijds vereist. 

Daarnaast zijn er ook palen die, behalve de hoogte, een 

andere maatvoering hebben. Bovendien ontbreekt op bijna 

alle palen, vaak door verwering, het opschrift ‘Privatieve Jagt’. 

Dit opschrift is nog slechts op een enkele paal gedeeltelijk 

leesbaar. 

Omver gereden palen die heel gebleven zijn of die ‘in de weg 

staan’ werden af en toe door welwillende omwonenden of 

grondbezitters op een veiliger plek herplaatst. Soms staan 

deze verplaatste palen daardoor nu op een plek die echter 

historisch onjuist is omdat ze eerst bij paden of wegen 

stonden die in het kader van de jacht van strategisch belang 

waren. Nu zijn sommige van die paden en wegen smalle bos- 

of zandpaden geworden, soms zelfs geheel verdwenen omdat 

ze niet meer werden gebruikt.

Geschiedenis

Zowel in het Keppels Oud Archief als in het Enghuizer Archief 

zijn enige ongedateerde, mogelijk uit de 15e eeuw afkomstige, 

grensbeschrijvingen van de jachtgebieden tussen de huizen 

Enghuizen, Ulenpas en Keppel aanwezig. Hieruit blijkt dat de 

Enghuizense, dus Heeckerense jacht, zich destijds niet verder 

uitstrekte dan ’vanaf dit huis via de beek en de boerderijen 

Greffelink en Essenhorst tot aan de Broekstraat. Deze volgende 

tot aan de kolk, waar nu de duiker van de beek onder de weg 

is, vandaar weer op de boerderijen Bredenhorst en Holthuizen 

langs de beek tot den huize Enghuizen’ zich uitstrekte. Dit 

althans volgens de zeer summiere grensbeschrijving. Het huis 

Enghuizen lag destijds deels in de tegenwoordige vijver. Pas 

later is het bosgebied rond Jena en de terreinen rond de Kip 

en Mazouw, die in de loop der jaren werden aangekocht door 

de Van Heeckerens, daarbij gevoegd. De huidige jachtpalen 

zijn dan ook verspreid in en om dit gehele gebied te vinden.

De bekende folklorist en schrijver J. Klokman uit Laag-

Keppel maakte in 1856 reeds melding van de Hummelose 

jachtpalen toen hij terugwandelde van Zelhem naar Hummelo 

via de Wittebrink. In zijn boek ’Schetsen en tafereelen in 

den Achterhoek’ schrijft hij: ’De reusachtige jachtpalen, 

uit Bentheimer steen gehouwen, welke hier aan den weg 

voorkomen, maken den reiziger opmerkzaam dat hij zich 

In onze voormalige gemeente, met name tussen Hummelo en Drempt, staan nog diverse 

zogenaamde jachtpalen. Soms wordt er een omver gereden of verdwijnt zomaar. Vooral 

langs de doorgaande wegen zijn er in de loop der jaren een aantal gesneuveld, maar ook 

langs sommige bospaden.

Jachtpalen tussen 

Hummelo en Drempt 

De Sliekstraat te Hummelo omstreeks 1910 met rechts twee jachtpalen. Zanderij tusschen de Kruisberg en Hummelo (1905) met rechts een jachtpaal.
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thans in een uitgestrekte heerlijkheid bevindt.’ Klokman 

maakte hierbij een fout, omdat het hier geen ‘heerlijkheid’ 

betrof omdat er geen heerlijkheidsrechten (als strafrecht, etc.) 

aan dit gebied in Hummelo verbonden waren. Het geslacht 

Van Heeckeren had zich door talloze aankopen verzekerd van 

de meeste boerderijen en gronden in de voormalige marke 

Hummelo zodat men er als eigenaar van de terreinen het 

jachtrecht ongestoord kon uitoefenen.

De oudste afbeelding van een jachtpaal rond Hummelo 

dateert van ongeveer 1905. Het is een ansichtkaart van de 

‘Zanderij tusschen de Kruisberg en Hummelo’. Rechts op de 

voorgrond van deze zandafgraving is een jachtpaal zichtbaar. 

Op een afbeelding uit ongeveer 1910 zien we, vanaf Hummelo 

gezien, net voor Villa Johanna (nu De Buitenplaats) links en 

rechts van de weg een jachtpaal. Deze twee palen zijn al vele 

jaren verdwenen.

Bijzonder is ook een vermelding in De Graafschapbode van 

9 december 1924: ‘Zekere J. uit de Wittebrink kwam eveneens 

Zaterdagmorgen leelijk te pas. Bezig zijnde om eenige jachtpalen 

aan de Keppelsche weg te verplaatsen, had hij ’t ongeluk een 

neervallende steenen paal tegen z’n been te krijgen, waardoor 

dit lichaamsdeel ernstig werd gekneusd.’ De reden van de 

verplaatsing van deze palen is helaas niet bekend.

Welke palen zijn er nog en welke zijn verdwenen?

Een aantal jaren geleden (1982) heb ik de meeste jachtpalen 

gelokaliseerd en genoteerd. Een tweetal andere landelijk 

geïnteresseerde ‘jachtpaal-speurders’ heeft in latere jaren ook 

een en ander vastgelegd. Hieruit kunnen we ongeveer het 

volgende beeld geven van wat er is en wat er was. 

Er staat nog een door een vorige bewoner van Jena 

verplaatste jachtpaal rechts achter dit huis; voorts achter 

Jena in het bos op een kruising van zandpaden een viertal 

exemplaren. Verderop in het bosgebied twee stuks links en 

rechts van het pad, waarbij op een der palen nog vaag te lezen 

valt ‘Heeckeren van Enghuizen Privatieve Jagt’ en de ander in 

drie stukken met witte lijm is gerepareerd.

Langs de Hessenweg/Loenhorsterweg waren er destijds een 

stuk of zeven. In deze omgeving valt het op dat ze vaak bij nog 

herkenbare wegkruisingen of voormalige bospaden staan. 

Deze bospaden waren vroeger uiteraard veel belangrijker 

dan nu en vormden voor de omwonende boeren praktische 

veldwegen en plaatselijke verbindingswegen. Recent bleek 

dat een van de zeven inmiddels is verdwenen.

Zo stond er ook een paal dicht bij de Runsvoort, tussen 

dit huis en de Vossenplaats, in het veld. Hier was vroeger 

een regelmatig gebruikte doorgaande zandweg waar zelfs 

het leger van prins Maurits over trok voor de belegering 

van Groenlo ten tijde van de Grote Oorlog (80-jarige 

oorlog). Er werden destijds vooraf nog wel uitgebreide 

verbeteringswerkzaamheden aan de zandweg uitgevoerd 

om deze met alle paarden en geschut zonder problemen te 

kunnen passeren. Thans is deze zandweg volledig overgroeid. 

In de scherpe bocht bij de Runsvoort is nog een restant van 

een paal te zien die waarschijnlijk ooit is omgereden, de 

andere helft heeft daar vele jaren in de berm gelegen. 

Ook tegenover boerderij Talem aan de Zelhemseweg 17 staat 

een afgebroken jachtpaal. Aan de andere kant van de weg 

is de kop van een paal gebruikt als schamppaal bij de inrit. 

Mogelijk is het de bovenkant van zijn overbuurman. In de 

Laarstraat vinden we een jachtpaal met een later uitgehakt 

huisnummer 7. In de omgeving van het Wapen van Heeckeren 

stond vroeger een gebroken paal. Deze paal is nu in een 

schuur opgeborgen. Tegenover de oude herberg, aan de 

andere kant van de weg, stonden in 1982 twee palen in het 

veld. Beide palen zijn waarschijnlijk tijdens de ruilverkaveling 

omstreeks 1987 door werklui uit de grond getrokken en 

daarbij in stukken gebroken. De stukken van deze palen, 

waaronder twee koppen, liggen bij een van de bewoners 

nog in de schuur. Ook stond er ooit een paal bij de woning 

Zelhemseweg 31, evenals aan de zuidelijke oever van de 

Groote Beek die hier, aan de Wittebrink, de grens vormt met 

de gemeente Zelhem. Ook deze palen zijn helaas verdwenen. 

Vrijwel zeker heeft de al eerder vermelde Klokman deze palen 

op zijn wandeling naar Hummelo gezien en beschreven. 

Aan de Sliekstraat (zie de hiervoor besproken foto uit 1910) 

hebben aan weerszijden jachtpalen gestaan. Beide zijn in 

de loop der jaren verdwenen. Net voorbij De Berkenhof 

stond links ook een paal, evenals een exemplaar achter het 

Hummelose kerkhof die beide ook al verdwenen zijn. De 

jachtpaal achter de Wilmshoeve aan de Rozegaarderweg is 

ook omgereden en lag jarenlang in stukken en brokken langs 

het pad. Er is nu niets meer van te vinden. Nog steeds staat de 

bovenste afgeronde kop van een paal voor de woning aan de 

Keppelseweg 25 en doet dienst als schamppaal bij de inrit. In 

de jaren vijftig was deze steen daarvoor al in gebruik, waar de 

oorspronkelijke standplaats was, is helaas niet bekend. 

Opvallend zijn een tweetal palen op de kruising bij de 

voormalige zuivelfabriek/Aviko aan de Kipstraat/Tolstraat. 

Iets verder aan weerszijden van de Rode Beek, die hier de 

Een jachtpaal met nog net leesbaar: ‘Heeckeren van Enghuizen Privatieve Jagt’.
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Kipstraat kruist, vinden we ook twee palen; een exemplaar is 

echter ooit omgevallen en wordt nu aan de andere kant van 

de weg gebruikt als buffer tegen inzakkend zand in de beek. 

Noordelijker langs de Tolstraat staan er nog twee, aan beide 

zijden van de weg een. Ook langs de Roomstraat richting 

Achter-Drempt vinden we nog een drietal.

Voorbij de boerderij Pasop is er nog een rechts van de 

Tolstraat, bij de Hazenbrink, iets noordelijker vinden we aan de 

linkerzijde nog een halve paal. Ooit stond er ook een paal iets 

verderop dichtbij de voormalige Kroepin aan de rechterkant.

Aan het pad dat voorbij de Goedenberg van de Hessenweg 

langs de Korte Dag naar de Groeneweg voert, stond ook 

nog een jachtpaal. Ook aan het begin van dit pad bij de 

Hessenweg zou er een gestaan hebben, terwijl er midden in 

het veld achter de voormalige manege ook een stond. We 

hebben deze niet meer aangetroffen.

Dan tot slot nog twee halve, wit gekalkte palen die nu 

als schamppalen dienst doen bij de erfinrit van boerderij 

Enghuizerslag aan de Broekstraat. Ook hiervan weten we niet 

wat de oorspronkelijke standplaats is geweest.

Er zijn in ons gebied dus nog vele palen te vinden, waaronder 

een aantal halve palen of koppen, terwijl een aantal plaatsen 

bekend is waar vroeger palen gestaan hebben. 

Totaal komen we nu op 46 exemplaren, waarbij het opvalt 

dat in de omgeving van Hummelo de meeste exemplaren zijn 

verdwenen of beschadigd. Mogelijk zijn er ons nog een aantal 

ontgaan en kennen omwonenden nog plekken van jachtpalen 

of weten zij waar deze gestaan hebben. 

Waar de palen, van Bentheimer zandsteen, ooit werden 

vervaardigd hebben we niet kunnen achterhalen. Was het een 

handelsproduct of werden ze gemaakt door een plaatselijke 

of regionale steenhouwer? Zo is gebleken dat er vroeger vanaf 

Enghuizen ook wel jachtpalen aan derden werden geleverd. 

Een voorbeeld was de levering omstreeks 1900 aan boerderij 

Heeckerenskolk te Steenderen waar ze uiteindelijk nog jaren 

hebben gediend als afzetting van een weiland bij de boerderij. 

Jachtpaal compleet     Jachtpaal half/fragment     Jachtpaal verdwenen

Kaartje uitsnede x-press:Opmaak 1  25-2-2016  14:23  Pagina 1
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Tekst: Ceciel Bremer 
Foto’s: Harold Pelgrom, Marga Huntelaar, Markenheem

Bewoners van zorgcentrum Hyndendael zijn blij met de duofiets.

50



Stichting Kruiswerk 

Hummelo en Keppel 

bestaat tien jaar 
Veel lokale initiatieven zijn gerealiseerd 
dankzij een bijdrage van de stichting

De Stichting Kruiswerk Hummelo en Keppel viert dit jaar haar tienjarig bestaan. Sinds de op-
richting in 2006, heeft de stichting veel lokale verenigingen financieel ondersteund en dat wil 
ze in de toekomst blijven doen.

‘De gezondheid en het welzijn van de inwoners van Drempt, 

Hummelo en Keppel bevorderen’, zo luidt de doelstelling van 

de Stichting Kruiswerk Hummelo en Keppel die in 2006 na 

de verkoop van het voormalige Groene-Kruis-gebouw werd 

opgericht. Voorzitter Hans Huntelaar licht toe: ‘De stichting 

richt zich op gezondheid en welzijn in de breedste zin van het 

woord.  We bieden financiële ondersteuning aan initiatieven 

van lokale verenigingen en organisaties die passen binnen 

deze doelstelling. Dat kan zijn op het gebied van gezondheid 

en sport, maar het kan ook over onderwerpen gaan die te ma-

ken hebben met cultuur en ontspanning.’  ‘Als we een schen-

king doen, is dat in ieder geval eenmalig’, vult bestuurslid Wil 

de Geest verder aan. ‘We willen lokale verenigingen faciliteren 

in hun initiatief maar niet op structurele basis. Onze bijdrage is 

een gift om het initiatief te realiseren.’ Tal van lokale verenigin-

gen hebben in de afgelopen tien jaar dat de stichting bestaat 

een dergelijke gift mogen ontvangen. Voetbalvereniging 

HC’03 ontving een bijdrage voor de bouw van de kleedkamer-

accommodatie en de materiaalruimte. De EBHO-vereniging 

kon AED’s aanschaffen,  volleybalvereniging Focus kreeg nieu-

we kleding voor de scheidsrechters, zorgcentrum Hyndendael 

een duofiets, Zorgbad Zonnewater diverse hulpmiddelen en 

Tafeltje Dekje van Stichting Welzijn schafte warmhoudbakjes 

aan. Ook kon Stichting Sravana, die terminale thuiszorg biedt, 

rekenen op een financiële bijdrage van de Stichting Kruiswerk. 

Ook de komende jaren wil de stichting graag lokale initiatie-

ven op het gebied van gezondheid, sport, ontspanning en 

cultuur blijven ondersteunen. ‘Verenigingen, stichtingen of 

organisaties zonder winstoogmerk die voor een bijdrage in 

aanmerking willen komen, kunnen bij ons een verzoek indie-

nen’, aldus secretaris José Koenders. ‘Dat kan heel eenvoudig 

door een van de vijf bestuursleden aan te spreken. Naast mij-

zelf zijn dat: Hans Huntelaar, Wil de Geest, Henk Kets en Herms 

Bensink. Een schriftelijk verzoek indienen kan natuurlijk ook,  

via het postadres Zomerweg 42, 6996 DR Drempt. We hopen 

dat de Stichting Kruiswerk ook in de komende jaren weer een  

bijdrage mag leveren aan diverse activiteiten in Drempt, Hum-

melo en Keppel.’

Zorgbad Zonnewater schafte diverse hulpmiddelen aan dankzij een bijdrage 

van Stichting Kruiswerk.

Leden van de EHBO-vereniging aan de slag met de AED tijdens één van de 

oefenavonden.
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In augustus 1926 belegde dominee Nuis een vergadering met 

het doel een zangvereniging op te richten. Nu bijna 90 jaar 

later zijn de tijden dan wel veranderd, het enthousiasme van 

de leden is hetzelfde gebleven. Na die bewuste vergadering 

was Zanglust een feit en een paar dagen later vond de eerste 

repetitie plaats in de Nederlands Hervormde Kerk in Drempt 

en schreven zich meteen al 35 leden in. De contributie werd 

vastgesteld op 60 cent per maand. Onder leiding van diri-

gent en tevens organist de heer IJska, werd toegewerkt naar 

het eerste openbare optreden. Op het kerstfeest in de kerk 

werd één lied gezongen: Ere zij God. Voorzitter Jos Buiting 

(35 jaar lid): ‘Het eerste openbare optreden van Zanglust was 

weliswaar in de kerk maar Zanglust wilde geen kerkkoor zijn 

en daarom werd er een, voor die tijd moderner, wereldser 

repertoire aan toegevoegd.’

Zanglust, de zang- en toneelvereniging uit Drempt bestaat op 12 augustus 2016 precies 90 jaar. 

Dit jaar staat in het teken van het jubileum, met uitvoeringen in het voor- en najaar. Een goed 

moment om terug te blikken, herinneringen op te halen en vooruit te kijken naar dit bijzondere 

jubileumjaar. Dit doen we met voorzitter Jos Buiting (56) en oud-voorzitter Theo Lusink (83).

Zanglust viert 

90-jarig jubileum met 

concert en musical

Een paar maanden later, in maart 1927, was de eerste 

openbare uitvoering in zaal Winterink. Gekozen werd voor 

een combinatie van zang en toneel, een gouden formule 

die het zo’n 80 jaar heeft volgehouden. Het koor zong die 

avond in maart de sterren van de hemel en de recensie in 

de krant destijds spreekt boekdelen: ‘De eerste uitvoering van 

de Dremptsche gemengde zangvereniging Zanglust is geweest 

en was één groot succes. De zes koornummers waren ook zoo 

zuiver, maatvast en vol gloed dat ze op verlangen van het publiek 

nogmaals ten gehoore werden gebracht. Ook het toneelstukje 

viel zeer in den smaak’. Jos vertelt: ‘Het was meteen zo’n succes 

dat de zaalhouder er maar liefst een half arbeidersweekloon 

van 20 gulden voor over had om de volgende uitvoering in 

huis te halen.’ 

Een groepsfoto van Zanglust uit januari 2016. Op de bovenste rij van links naar rechts: Gerrit Wunderink, Dik Timmerman, Johan Luimes, Wim van de Steeg, 

Jan Renskers, Wim Baars, Wim Polman (pianist), Co Langenhof en Bert Pelgrom. Op de middelste rij van links naar rechts: Diny Huis in ‘t Veld, Willy van der Meij, 

Anny Schriek, Bea van der Ven, Diny van Braak, Leny Verkaik, Nelly Kranenburg, Annie Baars, Thea Boonstra, An Dijksma, Mimy Frumeau, Marian Smeitink, Anna 

Marie Krijgsman (dirigente). Zittend van links naar rechts: Johanna Oortgiesen, Netty Pasman, Dinie Hetterscheid, Theo Lusink, Jos Buiting, Gerrie Nijkamp, José 

Gerretsen en Annie Veerbeek. Op de foto ontbreken Ab van den Barg, Bart en Ria Geurts.

Tekst: Erna van Zadelhoff

Foto’s: archief Zanglust en Wim van Hof
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ig jubileum met 

Crisisjaren

In de jaren dertig, de crisisjaren, lukte het Zanglust het hoofd 

boven water te houden door een verloting van door leden 

meegebrachte prijzen, subsidie van de kerk en salarisver-

mindering van de dirigent. Om de kosten te drukken werden 

oude nummers gezongen en tableaus opgevoerd in plaats 

van toneelstukken. In december 1936 werd de inzet beloond 

en werkten alle leden mee aan het zangspel ‘Prinsesje’. De 

avond werd traditioneel afgesloten met een bal. Met het aan-

breken van de Tweede Wereldoorlog was het onzeker of het 

nieuwe repetitieseizoen wel kon beginnen. De leden wilden 

echter koste wat het kost doorgaan en ze repeteerden de 

hele oorlogsperiode door. De uitvoeringen gingen onder bij-

zondere omstandigheden door: de zaal werd verduisterd en 

door de avondklok begon de uitvoering extra vroeg. Later in 

de oorlog werd ook nog het dansen verboden. Op 8 juni 1945 

was er een groots bevrijdingsfeest, het ‘Grebbelied’ zorgde in 

de zaal voor veel ontroering, én er kon weer gedanst worden 

tot diep in de nacht! De opbrengst bedroeg 238 gulden en 

kwam ten goede aan de oorlogsslachtoffers van Drempt.

Theo Lusink (65 jaar lid): ‘Ik ben erbij sinds mijn 17e. Mijn 

moeder zat bij Zanglust en ze stimuleerde ons om er ook bij 

te gaan. Verder was hier in Drempt ook niet veel te doen. Je 

mocht als jongen pas lid worden met ongeveer 18 jaar, als je 

stem voldoende was ontwikkeld. Ik begon als tenor en toen 

mijn stem wat voller werd, ging ik verder als bas. Mijn twee-

lingbroer Herman is altijd tenor gebleven. Ik heb in het begin 

ook bij toneel gezeten, maar toen ik voorzitter werd, ben ik 

met toneel gestopt.´ De huidige voorzitter Jos Buiting was 

begin twintig toen hij lid werd: ‘Ik begon bij toneel in 1981, 

na de eerste uitvoering werd ik ook lid van de zangclub. Het 

is niet zomaar een gezelligheidsclub, het niveau lag destijds 

behoorlijk hoog. Dat sprak mij meteen enorm aan.’

Musicals groot succes

Hoogtepunten door de jaren heen waren de jubileumuitvoe-

ringen en de zangconcoursen. Theo: ‘Op de repetitieavonden 

werd altijd toegewerkt naar een optreden, dat waren meestal 

twee uitvoeringen achter elkaar op een vrijdag- en zaterdag-

avond. Eerst zong het koor een aantal liedjes en na de pauze 

was er het toneelspel. Dat liep altijd goed. Na afloop was er 

de voldoening, vooral als de zaal vol zat. Het geeft een goed 

gevoel als het publiek enthousiast reageert.’ Jos vult aan: ‘Het 

samen ergens naar toewerken, het feestje na afloop en het 

winnen van concoursen waren voor mij mooie momenten.’ 

Met het 75-jarig bestaan in 2001 kwam de eerste splitsing in 

uitvoeringen van zang en toneel: in het voorjaar de zanguit-

voering en in het najaar de eerste grote musical: ‘Foto van een 

oude boot’. Deze musical was een groot succes. De tweede 

‘Boer en bedrog’, in 2006, speelde zich af op een boerderij 

waar een wietplantage werd gehouden. Jos: ‘Dat had nog 

heel wat voeten in aarde omdat we allemaal hennepplanten 

op het toneel wilden. Maar omdat die wel groen en vers 

moesten zijn, zijn we vroeg begonnen met het telen daarvan 

(dit waren overigens gewone hennepplanten, niet de verdo-

vende variant). Dat is ook wel de kracht van onze musicals. 

We besteden veel aandacht aan goede decors. De musical 

‘Havenlichten’ in 2011,speelde zich af in de twintiger jaren 

en alle attributen waren authentiek, doordat een antiquair 

allemaal voorwerpen uit die tijd ter beschikking stelde. Juist 

Het eerste officiële programma van Zanglust uit 1927.

53De Hessencombinatie | maart 2016



Rabobank Clubkas Campagne

Als lid van Rabobank Graafschap mag je tijdens de Rabobank Clubkas Campagne stemmen op

HC’03 en ’t Hessenhuus. Elke stem is geld waard. Het geldbedrag dat wij ontvangen, wordt direct

gebruikt voor de aanschaf van een betaalautomaat bij de bar. Wij hebben jouw stem dus nodig.

Binnenkort ontvang je van de bank een stemkaart waarmee je online je stem kunt uitbrengen. 

Stem en help ons mee om de betaalautomaat te realiseren!

 

Kijk voor meer informatie op www.hc-03.nl of www.hessenhuus.nl

Rabobank
Clubkas

Campagne

Spek
jouw club!

Stem mee

voor een

betaalautomaat
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De eerste groepsfoto van Zanglust in 1929. Achterste rij v.l.n.r.: Hentje Kormelink, Hent Gosselink, Hendrik Zeevalking, Hendrik Hendriks, Hendrik Kormelink, Jan 

Weggelaar, Bertus Wunderink. Middelste rij v.l.n.r.: Antje Kormelink-Sportel, Jan Garritsen (Dekker), H. Wesselink (Fiet), NN, Gerrit Smit, Remmelink, NN, Jans 

Til-Willemsen, D. Gosselink-Hendriks, Jo Garritsen (Dekker), Jo Bruil, Mej. Garretsen (Droef ). Voorste rij v.l.n.r.: mevr. Weggelaar-Roosen, M. Garretsen-Gemmink 

(Droef ), Jan Willemsen (Veldzicht), Antje Til-Willemsen, W. Gosselink (?), G. Bloemendaal, C. Hulshof-Bleumink, D. Vossers-Bleumink, D. van Maren-Harmsen.

doordat er zo op details was gelet, werd deze musical een 

groot succes.’ In 2006 is er een definitieve splitsing gekomen 

tussen de zang- en toneeluitvoeringen. Voortaan heeft het 

koor zijn concert in het voorjaar in het prachtige kerkje van 

Voor-Drempt. De toneelgroep heeft haar uitvoering in het 

najaar in het dorpshuis. Het succes van Zanglust zit hem niet al-

leen in het hoge niveau. Jos: ‘De goede sfeer en het sterke gevoel 

van saamhorigheid zorgen ervoor dat we al zo lang bestaan. Het 

sociale aspect is een belangrijk onderdeel, voor alleenstaanden 

is de zangvereniging bijvoorbeeld dé manier om anderen te 

ontmoeten. Mensen voelen zich snel thuis, je ervaart het als een 

warm bad en nieuwe leden worden meteen in de groep opge-

nomen. Ik zeg wel altijd: het is vrijwillig maar niet vrijblijvend. En 

dat is ook de kracht van de club. Het moderne repertoire van het 

koor speelt ook mee, we zingen van Bach tot The Beatles en alles 

wat er tussen in zit.’ Voor Theo is Zanglust een deel van zijn leven: 

‘Bij mij stond de donderdagavond jarenlang in het teken van 

Zanglust, het repeteren en het gezellig napraten. Vanwege mijn 

gezondheid, kan ik er helaas niet meer elke keer bij zijn. Toch kan 

ik me geen leven zonder Zanglust voorstellen. En als we dan mijn 

favoriete nummer Veni Jesus zingen, ben ik heel trots!’ 

Zorgen

Toch zijn er ook zorgen. Het ledenaantal is de laatste jaren flink 

afgenomen. Jos: ‘Het is ons streven om het 100-jarig jubileum te 

halen, maar ik ben soms bang dat het niet gaat lukken. De ver-

grijzing speelt ook bij onze vereniging een rol. Ik ben de jongste 

met mijn 56 jaar. Daarna volgt een viertal 65-plussers en de rest is 

de zeventig al gepasseerd. We doen wel aan promotie en acties 

om geld in het laatje te brengen en nieuwe leden te werven. Toch 

blijft het lastig om jonge leden aan te trekken, die kiezen toch 

vaak voor een popkoor. Het zou echter zo jammer zijn als onze 

zangclub verdwijnt, want zingen houdt je jong en je kunt het tot 

op hoge leeftijd blijven doen.’

Jubileumjaar

Dit jaar staat in het teken van het 90-jarig jubileum. Eerst is er op 

30 april het jubileumconcert in de kerk van Voor-Drempt, met 

een programma van twee keer een half uur zang afgewisseld met 

een muzikaal optreden van ‘Hot & Sweet’. In het najaar (18, 19 en 

20 november) is de jubileummusical in het dorpshuis van Voor-

Drempt. Jos: ‘Omdat het een bijzondere musicaluitvoering moet 

worden, heb ik de opdracht gegeven aan een schrijver om voor 

ons een heel nieuw stuk op maat te schrijven. Ik kan de titel al wel 

verklappen: ‘Ware schoonheid zit van binnen’. Het speelt zich af 

op een boerderij waar de schoondochter een beautyfarm van wil 

maken. Het wordt weer een stuk met een sterk verhaal en veel 

humor. We hebben het alleenrecht om het twee jaar exclusief te 

mogen uitvoeren. Het kan dus zijn dat we het na de jubileumuit-

voering nog een paar keer elders gaan opvoeren. We gaan er met 

alle koor- en toneelleden van Zanglust een mooi jubileumjaar 

van maken!’

Zanglust, zang- en toneelvereniging 

- Jubileumconcert m.m.v. ‘Hot & Sweet’: 30 april 2016, 

  St. Joriskerk in Voor-Drempt

- Jubileummusical ‘Ware schoonheid zit van binnen’: 

  18,19 en 20 november 2016, Dorpshuis in Voor-Drempt.

- Repetitieavond toneel: dinsdagavond: 19.45 - 22.15 uur,

  Dorpshuis Drempt.

- Repetitieavond koor: donderdagavond:19.45 - 22.00 uur,   

  Dorpshuis Drempt.

- Koordirigent: Anna Marie Krijgsman

- Regisseur: Anne-Marie Leuverink

- Pianobegeleiding: Wim Polman

- Meer informatie op: www.zanglustdrempt.nl 
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De faciliteiten zijn prima verzorgd bij dit talentvolle jeugd-

team. De wedstrijdkleding wordt gesponsord door Loon-

bedrijf Seegers en de trainingspakken en tassen werden 

geschonken door Voetbal International. Daar kun je mee aan-

komen! De jongens van de B1 staan onder leiding van coaches 

André Evers en Cockie Bruggeman, twee gedreven trainers die 

het team deskundig begeleiden. 

Wanneer ik op een regenachtige dinsdagavond een training 

De B1 van HC’03 is een mooie afspiegeling van spelers uit de dorpen Achter-Drempt,          

Hummelo, Laag-Keppel en Voor-Drempt. Het is een ambitieus vriendenteam van 15 spelers 

waarvan de leden elkaar ook naast het voetbal opzoeken.

HC’03 B1, een team 

met ambitie

bezoek, tref ik een stel bloedfanatieke jongens aan die een 

partij afwerken op het gravelveld. Normaal gesproken wordt 

er op het trainingsveld getraind op voornamelijk positiespel 

en traptechniek, maar de vele neerslag van de afgelopen 

dagen heeft dit onmogelijk gemaakt. Deze training is voor 

het team belangrijk omdat ze komende zaterdag goed 

partij willen kunnen bieden in een oefenwedstrijd tegen het 

Zevenaarse OBW dat in de hoofdklasse uitkomt.

Achterste rij v.l.n.r. Coen van Beek, Luuk Bruggemann, Cas Evers, Wessel Katgert en Dirk Spanjer.

Middelste rij v.l.n.r. André Evers, Luuk van Cappellen, Wessel Harmsen, Koen Meulenbeek, Jesse Arntz, Kjell Meenhuis en Cockie Bruggemann.

Voorste rij v.l.n.r. Jop Hissink, Sem Rietman, Thijs Koenders, Giel ter Horst en Gido Berendsen

Tekst: Hans Oudhuis 
Foto’s: Epco Schierboom
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Respect

Sommige spelers zijn in de haast een lange broek vergeten 

wat niet bevorderlijk is als je komt te vallen op een gravelveld 

maar het deert ze niet. Ondanks de slechte trainings-

omstandigheden van het veld weten de spelers toch een 

alleszins acceptabel niveau te bereiken. Waarschijnlijk door 

vermoeidheid zijn er tegen het eind van de training wat 

lichte valpartijtjes waardoor er wat kleine irritaties naar elkaar 

ontstaan maar een warme douche daarna vergoedt veel. Het 

respect naar elkaar valt op en is kenmerkend voor dit team. 

De jongens nemen het voor elkaar op bij problemen in en 

buiten het veld. Zo deden zij Koen Meulenbeek uitgeleide 

toen hij door de ambulance werd opgehaald tijdens 

een thuiswedstrijd tegen Brummen B1 waarbij hij een 

hersenschudding opliep. De trainers zijn hier trots op.

Twee keer per week trainen

Na afloop van de training praat ik in de gezellige kantine 

annex dorpshuis nog even door met de trainers André en 

Cockie. De trainers zijn goeddeels met het team meegegroeid. 

Er wordt twee keer per week intensief getraind en dat is 

belangrijk als je in de bovenste regionen wilt meedoen. In 

de competitie werden alle 9 wedstrijden in de tweede klasse 

gewonnen en staat de ploeg fier bovenaan. In de beker werd 

tot nog toe de kwartfinale bereikt.  

Maar de B1 weet ook wat verliezen is. In het oefenduel tegen 

hoofdklasser OBW uit Zevenaar dolven ze het onderspit 

met 2–0. Op zich geen schande omdat er om uiteenlopende 

redenen drie spelers afwezig waren. Bovendien stond het 

twee klassen hoger spelende OBW in de bovenste regionen 

van hun competitie. ‘Een zeer leerzame wedstrijd’, aldus 

de coaches. Zo kun je ook uit een verliespot wat positiefs 

opsteken.  

In plaats van een training op de daaropvolgende dinsdag 

moesten spelers en trainer zich onderwerpen aan een 

‘straftraining’ in de vorm van een bootcamp. ‘Dat hoort nu 

eenmaal bij een nederlaag van een selectieteam’, aldus André 

Evers. Daarvoor trok het team naar Doetinchem, voor een uur 

sprintoefeningen, traplopen, springen, planking en push-ups. 

Het verhaal wil dat ze nog dagenlang met spierpijn gelopen 

hebben. 

Op zoek naar uitdaging

De B1 probeert elke wedstrijd verzorgd voetbal te spelen 

met een rustige opbouw van achteruit en is altijd op zoek 

naar uitdaging. Zo werd onlangs in een oefenwedstrijd de 

confrontatie aangegaan met het een klasse hoger spelende 

VVG’25 uit Gaanderen. Er werd een prima partij gespeeld die 

met 2–0 verdiend werd gewonnen. De publieke belangstelling 

neemt door de uitstekende resultaten van dit team toe. 

Voorzitter Mart de Kruif en Marthijne Bochoven, coach van het 

eerste elftal, zijn al langs de lijn gesignaleerd. Dit is natuurlijk 

een enorme stimulans voor de spelers. Duidelijk zichtbaar is 

ook dat HC’03 de jeugd hoog in het vaandel heeft. Dat zie je 

terug in de samenstelling van het eerste. Wie weet voetballen 

een of meerdere spelers uit de B1 binnen enkele jaren in het 

hoogste team, dat is de voorlopige uitdaging. Er is echter nog 

een lange weg te gaan met vele hindernissen zoals studie, 

uitgaan en niet te vergeten meisjes en relaties. Maar voorlopig 

zijn ze op de goede weg.
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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

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

(l
id

 N
a

rd
u

s
)

www.patrimoniumdoesburg.nl

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

Galerie en beeldentuin
voor hedendaagse kunst

WWW.ESPACEENNY.NL

EE 94x137:EE 180x100 regionaal  20-04-2015  15:42  Pagina 1
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Zo’n stoet met ontheemden, mensen met kinderen. Waar 

moeten ze heen? Omdat sommige landen hun morele plicht 

niet vervullen door een eerlijk deel van de stroom op te ne-

men, komt er een onevenredig deel terecht bij landen als 

Duitsland en Zweden. Zweden neemt bijvoorbeeld relatief 

vier maal zo veel vluchtelingen op dan wij. 

Plaatsen we het vluchtelingenprobleem in een wat grotere en 

historische context, daar kunnen we altijd wat van leren, dan 

zien we dat vluchtelingen bestaan sinds er mensen zijn. De 

mens is nu eenmaal helaas nooit in staat gebleken om col-

lectief voor zichzelf te zorgen. Individueel lukt dit aardig goed, 

dat lees je elke dag in de krant, maar daar is de mensheid niet 

bepaald beter mee af. Simpel gezegd: als je in je hometown 

niet meer veilig bent en er is geen eten, dan ga je naar een 

plek waar meer veiligheid en voedsel is. Zo trekken mensen 

altijd al rond. Het uitwisselen van kennis en het leren van el-

kaars cultuur heeft geleid tot gezonde competitie, innovatie, 

rijkdom en algemeen geldende omgangsvormen. Je zou het 

beschaving kunnen noemen. 

Wij rijden in auto’s, vieren 

samen feest, terwijl een soort 

als de kikker hele dagen in de 

koude modder aan het knok-

ken is totdat hij wordt opge-

geten door een andere knok-

kende soort. Maar omdat de 

mens na kan denken en zich 

kan verplaatsen, hebben we 

al migrerend de wereld tot de 

onze gemaakt.

Maar mijn betoog gaat 

eigenlijk over de reacties 

op de vluchtelingen. Veel mensen zijn niet geïnteresseerd in 

wereldse aangelegenheden of in politiek, soit. De problemen 

van ver weg zien we niet als onze problemen, maar er is ook 

vaak geen racisme of haat jegens welke groepen dan ook. 

Het is gewoon desinteresse. Oorlogen, onrecht, genocides, 

vluchtelingen; zo lang de Spar maar open blijft is het no pro-

blem. Totdat de vluchtelingen bij ons aankloppen. Dan krijgen 

mensen zonder principes in een keer hele foute principes. Er 

komen populistische fi guren die hele rassen dezelfde (meestal 

negatieve) eigenschappen toedichten en dan gaat de domme 

massa dit geloven en hard naroepen en worden dit soort 

ongure ongefundeerde gedachten steeds populairder. Kijk 

maar naar die ene Duitse politicus die democratisch verkozen 

werd in de jaren dertig door een zeer domme massa die daar 

fatsoenlijk spijt van kreeg. Er lopen in heel Europa nog steeds 

mensen rond die het zelf meegemaakt hebben. 72 miljoen do-

den tot gevolg, 72 miljoen! En de halve wereld in puin. Helaas 

bespeur ik hier en nu dezelfde sentimenten: eerst desinteresse 

en dan racisme. Gelukkig niet veel, maar onderhuids voel je 

het broeien; in de kleedkamer, in de kantine. ‘Het huisvesten 

van statushouders in ons dorp, dat moeten we niet pikken!’ Ik 

schrik van deze geluiden, doe ’s normaal man. Probeert u zich 

eens voor te stellen dat u met uw eigen gezin op de vlucht 

bent, hoe zou u het vinden dat ze u verwelkomen met haat, 

dat ze u ongegrond een verkrachter noemen of een dief? Hoe 

kunnen we zo bekrompen zijn en zo hemeltergend dom? 

Vroeger hield de kerk de mensen dom. Nu doen we het zelf. 

U bent slimmer dan u denkt. En u bent slimmer als u denkt. 

Laten we leren van die voor-

beelden waar racisme en 

intolerantie geleid hebben 

tot oorlog, die weer leidt tot 

nieuwe vluchtelingen. We 

kunnen die spiraal doorbre-

ken door om te beginnen 

niet meer bang te zijn voor 

vluchtelingen. We hoeven 

helemaal nergens bang voor 

te zijn, behalve misschien 

voor die haatzaaiende 

idioten, die hun eigen ras 

superieur vinden aan andere 

rassen. Hiertoe behoren intolerante imams net zo. 

Dat moet dus anders. Maak gewoon eens een praatje met een 

vluchteling, bekend maakt bemind. We gaan er gewoon een 

feestje van maken samen, een paar nieuwe Hummeloërs zijn 

van harte welkom! De school kan ook wel wat nieuwe leerlin-

gen gebruiken, net als de verenigingen en de middenstand. 

Met een Syrische prins Carnaval van Doar Goat Wi-j Weer en 

samen goed veel rondjes halen is de integratie bekroond en 

bleek dat het vermeende racisme in 2016 een klein en dom 

foutje in de evolutie was. Say Yes to Apartigheid!

van Gijs
Slimmer als

u denkt

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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‘Ga zelf graven’, is één van de adviezen die Iacobien vaak te ho-

ren krijgt als het gaat over haar trage ADSL-verbinding. Maar 

zelf kabels leggen is volgens haar uiteindelijk geen oplossing: 

‘Het gaat niet alleen om mij of een klein clubje mensen, maar 

om een half miljoen Nederlanders. Dat realiseren mensen en 

ook de politiek zich te weinig. Een fatsoenlijke internetverbin-

ding is tegenwoordig geen extraatje meer maar een levens-

behoefte.’ Iacobien heeft een eigen bedrijf en woont samen 

met Martijn en zoon Gijs. Alle drie tegelijk gebruik maken van 

de ADSL-verbinding is geen optie. De verbinding kan dat niet 

aan. Als iemand alleen internet, is het al extreem traag en gaat 

Een half miljoen mensen in Nederland hebben geen toegang tot internet met een gebruiks-

vriendelijke snelheid. Ze wonen in zogenaamde ‘witte vlekken’: huizen in het buitengebied van 

woonkernen zonder kabel of glasvezelaansluiting, met een langzame verbinding via ADSL. 

Iacobien Riezebosch woont in zo’n witte vlek aan de Gientjesweg in Drempt. ‘Het zorgt voor 

een tweedeling en is slecht voor het platteland.’ 

Probleem met traag 
internet in buiten-
gebieden

het regelmatig bufferen, waarbij de verbinding tijdelijk stopt 

om vervolgens weer verder te gaan. Ze wonen 5,4 kilometer 

van de dichtstbijzijnde centrale en dat heeft een zeer lang-

zame internetverbinding tot gevolg. ‘Het schiet niet op! Pro-

gramma’s kijken via Uitzending Gemist is al lastig. Skypen kan 

alleen als je er verder niets bijzonders naast doet en genoegen 

neemt met gesprekken die soms in flarden overkomen. Als je 

de enige bent die gebruik maakt van het netwerk gaat Netflix 

meestal goed, maar dan wel met bufferen. En soms lukt het 

gewoon niet. Nu klinkt dit voor veel mensen misschien niet 

dramatisch. En in principe zijn dit vooral voorbeelden van de 

‘Het is tegenwoordig geen extraatje 

meer, maar een levensbehoefte’

Tekst: Berna ter Horst 

Foto’s: Gijs Riezebosch

Iacobien Riezebosch zet zich in voor een betere internetverbinding 

in het buitengebied.
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zogenaamde nice-to-haves: dingen waar je in principe ook 

best buiten kunt. Maar we moeten ons realiseren dat er tegen-

woordig veel zogenaamde must-haves zijn waarvoor een fat-

soenlijke internetverbinding een eerste vereiste is. Over onze 

krimpregio wordt vaak gezegd dat het zo geschikt is voor 

internetbedrijven om zich te vestigen. Met deze faciliteiten 

is dit helemaal geen optie. Werken vanuit huis is al een pro-

bleem, onderzoek doen voor mijn werk, werken in de cloud 

of Skype-overleggen met beelddelen is een verzoeking. Als ik 

voor mijn werk deel wil nemen aan webinars of online courses 

ga ik maar naar mijn kantoorruimte in Dieren, ook als dat op 

onmogelijke tijdstippen is vanwege bijvoorbeeld tijdsverschil 

met Amerika. En een software-update downloaden kan wel 

een week duren!’ Martijn werkt ook als zelfstandige en kan 

helemaal niet online werken vanuit huis, zelfs niet als alleen 

hij gebruik maakt van het netwerk. De verbinding is voor zijn 

werkzaamheden simpelweg te traag. En voor achtjarige zoon 

Gijs zit een iPadschool er op deze manier straks natuurlijk niet 

in. Online les en lesmateriaal is nu al een probleem. Als hij nu 

een YouTube-video wil kijken, gaat hij in de meterkast zitten 

omdat de langzame verbinding daar nog het best is. Maar ook 

dan is het vaak bufferen. En dan moet hij nog hopen dat zijn 

moeder niet moet werken, want dan lukt het helemaal niet.

Onbekendheid

Iacobien begrijpt wel dat veel mensen, waaronder ook politici 

weinig oog hebben voor dit probleem: ‘Je moet er denk ik zelf 

last van hebben om er echt iets aan te willen doen. Het is ook 

bijna niet voor te stellen hoe dit invloed heeft op bepaalde ba-

sale dingen. Van internetbankieren, opleidingen volgen en in-

formatie verkrijgen, werk, administratie tot communicatie met 

de overheid. Internet kan ons helpen om vooruit te komen, 

maar in deze omstandigheden blijven veel mensen achter. 

Ze zullen niet verder komen dan wat licht fun-gebruik: shop-

pen, facebooken en mailen.’ Het 4G-buitengebiednetwerk dat 

provider KPN biedt, is volgens Iacobien geen langetermijnop-

lossing omdat je met de voorgestelde datalimieten niet vol-

doende capaciteit hebt voor een druk gezin in combinatie met 

thuiswerk of een bedrijf. Ondertussen betalen ze maandelijks 

27 euro voor hun basisabonnement internet met een theore-

tische snelheid van 20 Mbps. De snelheid die daadwerkelijk 

geleverd wordt, is op zijn best 1,7 Mbps. En dat is onvoldoen-

de. In haar strijd voor een betere internetverbinding zoekt 

Iacobien regelmatig contact met verschillende instanties zoals 

de gemeente, de provincie, een Kamerlid, provider KPN en de 

media. Ook heeft ze burgemeester Marianne Besselink per-

soonlijk uitgenodigd om buurt te maken en verder te praten 

over dit onderwerp.

Meer centrales aanleggen ziet Iacobien niet als duurzame 

oplossing. ‘Dat levert ook niet afdoende verbetering op voor 

de toekomst. Tegenwoordig gaan we met het plan Digitale 

Overheid 2017 zelfs helemaal over. Je moet als burger alle 

zaken digitaal met de overheid kunnen afhandelen. Denk 

bijvoorbeeld ook aan de blauwe envelop die verdwijnt. Inter-

netgebruik neemt alleen maar toe en de noodzaak van een 

betere kwaliteit zal groeien. Dat vraagt om een structurele 

oplossing. Ze hoopt dat de overheid het probleem toch kan 

helpen oplossen en dat er glasvezel komt. ‘Er moet meer aan-

dacht en een oplossing komen voor mensen die nu geen mo-

gelijkheden hebben om digitaal te kunnen participeren. Een 

goede internetverbinding is geen luxe meer. Je hebt het nodig 

voor werk, school, trainingen of om zaken met de overheid af 

te handelen. Daar is de samenleving nu ook op ingericht.’

De relatieve onbekendheid van het probleem kan Iacobien 

wel verklaren: ‘Als je er zelf niet mee te maken hebt en nie-

mand kent die dit probleem heeft, gaat het al snel aan je voor-

bij. Het is ook een beetje een onhandig onderwerp; iets dat 

je eigenlijk niet wil weten. Ook daarom moeten we proberen 

de aandacht te krijgen. Er is een half miljoen Nederlanders die 

online graag volwaardig willen kunnen participeren. Werk, 

scholing en ook flexibiliteit zijn belangrijke issues in deze 

kwestie.’ Voor haarzelf en haar gezin zou het naast die elemen-

ten ook een hoop vrijheid opleveren. ‘Je hoeft niet meer naar 

de zaak voor een eenvoudig klusje. Als je dan iets wil doen 

kun je het ook gelijk regelen. Je kunt dan meerdere dingen 

tegelijk doen en met meerdere mensen tegelijk. Nu moet 

iedereen iets anders gaan doen als ik online wat te regelen 

heb. Als ik over moet werken, moet ik in de meeste gevallen 

naar kantoor. Maar eigenlijk wil ik ’s avonds het werk afmaken 

aan de keukentafel als mijn kind in bed ligt. Het ontbreken van 

breedbandinternet is erg slecht is voor het buitengebied en 

tegen krimp. Uiteindelijk zijn we nu op digitaal gebied twee-

derangsburgers.’

 

Zelfs de discussie over het alleen nog digitaal uitzenden van 

Sesamstraat toont aan dat het onderwerp nog wel wat be-

kendheid kan gebruiken. ‘Premier Rutte zei toen dat het al-

lemaal wel los zou lopen omdat iedereen Sesamstraat toch via 

Uitzending Gemist kan kijken. Nou, dat is dus helemaal niet zo.’

‘Als je er zelf niet mee te maken hebt en niemand kent met dit probleem, gaat het al snel aan je voorbij.’
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De rommelmarkt in 

Hoog-Keppel: 

al 40 jaar een succes
Coördinator Niels Gosselink:

‘De gemoedelijkheid is het belangrijkste’ 

Wat ooit begon als een idee om extra inkomsten te generen voor de voetbalvereniging, is 

inmiddels uitgegroeid tot een begrip in de regio. De rommelmarkt in Hoog-Keppel wordt op 

donderdag 5 mei 2016, Hemelvaartsdag, voor de veertigste keer georganiseerd. Coördinator 

Niels Gosselink  vertelt over de organisatie en het geheim van het succes.

Tekst: Ceciel Bremer 
Foto’s: collectie Henk Kosstede
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Als oud-inwoner van Hoog-Keppel was Niels Gosselink natuur-

lijk bekend met de jaarlijkse markt in zijn dorp en als lid van 

HC’03 was hij zijdelings betrokken bij de organisatie. Toen hij 

vijf jaar geleden gevraagd werd om coördinator te worden van 

de rommelmarkt was die keuze voor hem dan ook niet moei-

lijk: ‘Ik ken het dorp, de buurtbewoners en ik ken het evene-

ment. Het leek me geweldig om voor de club dit evenement 

te mogen organiseren.‘ Niels nam de organisatie over van 

Henk Kosstede en Gerrit Smeitink, die in 1976 met een groep 

andere vrijwilligers het initiatief namen een rommelmarkt op 

Hemelvaartsdag te organiseren om wat extra geld in het laatje 

te brengen voor voetbalvereniging H en K. 

Niels: ‘Zij hadden het evenement 35 jaar georganiseerd en 

alle informatie rondom de organisatie zat logischerwijs in hun 

hoofd, zoals prijsafspraken, de opstelling van de stands en wie 

doet wat in de voorbereiding. Voor hen heel vanzelfsprekend 

maar voor mij allemaal nieuw.’ Hij besloot daarom, ook voor 

een eventuele volgende coördinator, alle afspraken op papier 

te zetten en een nauwkeurige terreintekening te maken. Dit 

draaiboek vormt nu de leidraad voor het evenement. Daar-

naast maakte Niels met hulp van anderen een verkeersplan 

om het dorp Hoog-Keppel tijdens het evenement verkeersluw 

te maken en werd de Prinsenweg betrokken bij de markt. 

Parkeren is sindsdien voor 2,50 euro mogelijk langs de golf-

baan aan de Prinsenweg en op het oude voetbalveld aan de 

Monumentenweg. ‘De markt is nu wat meer gecentreerd en de 

inwoners hebben minder overlast van het verkeer tijdens de 

rommelmarkt’, concludeert de organisator.

Trouwe standhouders 

Hoewel Niels de kunst-, antiek- en rommelmarkt pas vijf jaar 

coördineert, is het jarenlange succes ervan hem niet onbe-

kend: ‘Ik heb net weer tweehonderd uitnodigingen op de post 

gedaan naar alle standhouders van de afgelopen twee jaar. 

Een groot deel daarvan, zo’n 135, huurt ook deze veertigste 

editie een kraam bij ons. Waarom? Wat we vooral horen van 

standhouders is dat ze de markt goed georganiseerd vinden. 

We maken duidelijke afspraken en houden ons daaraan. Dat 

vinden ze prettig. De muziek en de catering erbij zorgen er 

daarnaast voor dat bezoekers vaak net iets langer blijven en 

dat komt de standhouders weer ten goede.’ 

Ongeveer een derde van de standhouders komt uit Drempt, 

Hummelo of Keppel. Het overige deel komt vaak van ver daar-

buiten. ‘Van Hilversum tot Helmond en van Den Haag tot 

Houtigehage in Friesland. Sommige standhouders zijn ons 

heel trouw en staan hier al dertig jaar. Echt heel bijzonder’, 

vertelt de coördinator trots. Met jaarlijks zo’n 12.000 tot 15.000 

bezoekers is de rommelmarkt na 40 jaar een begrip in de regio 

en is reclame maken nauwelijks nodig laat Niels weten. ‘Maar 

groter dan dit moeten we het ook niet willen, dat zou ten 

koste gaan van de gemoedelijkheid. En dat vinden we toch 

wel het allerbelangrijkste’, maakt hij duidelijk.  
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• installatie

• bouwkundig

• tegelwerk

• kitwerk

• plafonds

• stucwerk

Biermanshof  3 • 6996 AN Drempt

Bel of  mail voor een afspraak
Tel.: 06-39885305
info@harmsentegelwerk.nlwww.harmsentegelwerk.nl

t e g e l w e r k  &  b a d k a m e r b o u w

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 
 

 
 

 

Wilt u ook een keer beleven hoe een e-bike met middenmotor fiets? 
Komt u gerust langs om de verschillen zelf te ervaren.

Sonneveld Rijwielen voor kwaliteit en service.

Gasthuisstraat 20

6981 CS  Doesburg

Tel: 0313-472778

Openingstijden:

maandag gesloten

dinsdag van

woensdag van 

donderdag van

vrijdag van 

zaterdag van 

9.00 tot 18.00

9.00 tot 18.00

9.00 tot 18.00

9.00 tot 18.00

9.00 tot 17.00
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Samenstelling: Ceciel Bremer en Rinus G.M. Rabeling 

Foto’s: archief Hessencombinatie

VARIA

Redactiewisseling bij De Hessencombinatie

Met zijn journalistieke kennis en ervaring vervulde Leo Tholhuijsen een belangrijke rol binnen 

de redactie. Vol humor deelde hij zijn kijk op onderwerpen met de andere redactieleden. 

Afgelopen zomer liet Leo weten na het decembernummer te willen stoppen. Heel jammer, 

want vanaf het eerste begin heeft hij de kwaliteit van De Hessencombinatie mede bepaald. 

Leo, heel erg bedankt voor je bijdrage in de afgelopen vijf jaar!

Een opvolger voor Leo hebben we inmiddels gevonden in de persoon van Henk ten Zijthoff. 

We hebben de afgelopen jaren al regelmatig een beroep op hem mogen doen om artikelen 

voor ons te schrijven. Ook tipte Henk de redactie vaak met ideeën voor nieuwe onderwerpen. 

Als inwoner van Hummelo is hij bovendien goed op de hoogte van wat er reilt en zeilt in het 

dorp. We zijn erg blij dat we hem kunnen toevoegen aan de redactie. Henk, van harte welkom!

Wijzelf Achterhoek is samen zelf zorg en 

hulp regelen
Heb je hulp in de huishouding maar vind je het aantal uren 

niet voldoende? Ben je door omstandigheden tijdelijk 

hulpbehoevend? Wil je dat je moeder wat extra hulp krijgt 

maar wil je dat graag zelf voor haar regelen?

Dan kun je als inwoner van Doetinchem, Bronckhorst en 

Oude IJsselstreek terecht op de website www.achterhoek.

wijzelf.nl.  Een online platform opgericht door vier vrijwilligers 

die vinden dat niemand er alleen voor hoeft te staan. Het 

doel van Wijzelf is samen zelf zorg organiseren. De website 

is bedoeld om mensen met een zorgvraag in contact te 

brengen met mensen die zorg aanbieden in welke vorm dan 

ook. Van schoonmaken tot klussen in en om het huis, van 

boodschappen doen tot tuinonderhoud.  Zelf de zorg regelen 

en zelf bepalen op welke dag, tegen welk tarief en door 

welke zorgverlener. Dat is het onderscheidend karakter van 

dit initiatief dat eind vorig jaar werd bekroond met de Henk 

Aalderink Prijs. De prijs, een cheque van € 1.000,- euro,  is in 

het leven geroepen door de P10, een samenwerkingsverband 

tussen de inmiddels 11 grootste plattelandsgemeenten, en 

vernoemd naar de overleden oprichter, oud-burgemeester 

Henk Aalderink. De Henk Aalderink Prijs is ontstaan om 

vernieuwende projecten op het platteland te stimuleren.

Wijzelf Zorgcoöperatie Achterhoek is laagdrempelig en voor 

iedereen toegankelijk. Aan de hand van een foto en een korte 

tekst waarin de zorgaanbieders uit de drie deelnemende 

gemeenten zich voorstellen, kan de zorgvrager een keuze 

maken uit het aanbod. Is er een match, dan betaal je € 20,- 

per jaar als lid van de Coöperatie. Heb je een hulpvraag of wil 

je hulp aanbieden? Kijk op www.achterhoek.wijzelf.nl voor 

meer informatie.

Henk ten Zijthoff

De prijsuitreiking met van links naar rechts de bestuursleden 

Hilde Bouwers, Wim Nieuwenhout, Siert Wieringa en Ada Mudde, 

Mevrouw Aalderink en Mevrouw Jetten, voorzitter P10 en de 

burgemeester van Sluis
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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

E V E N T  C A T E R I N G

HOOGWAARDIGE  •  EVENEMENTENCATERING 
FESTIVALCATERING  •  PARTYCATERING

met advies
& service
voor uw

event
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Kermex Adv staand 137x94 FC.indd   1 25-11-2014   9:45:48
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Nominatie voor de Ere Polonus 2015
De Ere Polonus, in 2011 ingesteld door de Stichting Polonus, 

wordt jaarlijks toegekend aan een persoon van Nederlandse 

origine of een Nederlandse organisatie met grote verdiensten 

op het gebied van de integratie van Polen in Nederland. Het 

gaat daarbij om Nederlanders of Nederlandse organisaties 

die ten behoeve van de integratie van Polen of de Poolse 

gemeenschap in Nederland actief zijn op het gebied van 

onder andere sociale, culturele en educatieve behoeftes, 

arbeids- en woonomstandigheden etc.

Onlangs werden Han Lusink, Karl Lusink en Sander Woonings 

van de Stichting Aircraft Research Group Achterhoek (ARGA) 

voor deze bijzondere onderscheiding genomineerd. Zij 

hebben een bijzondere ‘hobby’: het bergen en onderzoeken 

van vliegtuigwrakken die in de Achterhoek zijn neergestort. 

Hun interesse gaat uit naar vliegtuigwrakken, maar vooral ook 

naar de bemanning. Na jaren onderzoek heeft ARGA een grote 

collectie en enorme kennis weten op te bouwen op dit gebied. 

Han, Karl en Sander zijn onder andere de vinders van een 

tweetal Poolse vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog. 

Na uitgebreid onderzoek wordt een gecrasht vliegtuig weer 

samengebracht met de bemanning. De piloten krijgen zo hun 

eigen plek in de geschiedenis en de nagedachtenis van de 

omgekomen piloten wordt levend gehouden.

Uiteindelijk werd op 21 november j.l., tijdens een grootse 

galavond in Studio 21 te Hilversum de Ere Polonus 2015 

toegekend aan prof. Dr. Wim Willems. Hij deed meer dan 

30 jaar onderzoek naar o.a. de geschiedenis van de Polen 

in Nederland en schreef hierover vele boeken. De officiële 

nominatie van de drie dorps-/streekgenoten is een felicitatie 

al meer dan waard! 

Dorpshuis Drempt vervult 

maatschappelijke functie
Om het Dorpshuis in Voor-Drempt nog beter te kunnen exploiteren heeft het een 

nieuwe weg ingeslagen met ‘Social enterprise’. Waar het voorheen uitsluitend een 

horecafunctie had met activiteiten van verenigingen en particuliere initiatieven 

gaat het nu steeds meer een maatschappelijke functie vervullen. De Open Tafel  

is daar een goed voorbeeld van. Elke tweede woensdag van de maand kunnen 

alleenstaanden en elke laatste woensdag van de maand mag iedereen  voor 

5 euro aan tafel aanschuiven en samen een warme maaltijd nuttigen. Ook de 

koffieochtenden vervullen een maatschappelijke functie. Eens per maand kan 

iedereen gratis een kop koffie drinken in het Dorpshuis. Het doel van deze activiteiten is te zorgen dat inwoners elkaar blijven 

ontmoeten. De commerciële activiteiten maken het mogelijk om deze maatschappelijke functie ook op lange termijn te kunnen 

bekostigen.

Deze nieuwe weg paste ook goed in de actie Appeltjes van Oranje van het Oranje fonds eind vorig jaar. Met het thema ‘Samen zelf 

doen’ vroeg het fonds om lokale initiatieven waaruit bleek dat je samen veel zelf kunt doen. Het Dorpshuis meldde zich aan en van 

de 160 deelnemers behoorde het tot de beste 40. Dat betekende dat het een presentatie mocht geven over de Dremptse invulling 

van ‘Samen zelf doen’. Uiteindelijk lukte het niet om daarbij een ronde verder te komen maar desondanks leverde dat toch een 

cheque op van 2.500 euro. Er is nog geen bestemming bedacht voor dit bedrag maar daarover volgt in de loop van het jaar meer 

duidelijkheid.

Dit was echter niet het enige geldbedrag dat het Dorpshuis in de afgelopen periode bij elkaar wist te verzamelen. Het podium was 

sterk verouderd en toe aan vervanging. Om dat te realiseren organiseerden de verenigingen die gebruik maken van het podium 

en basisschool de Klimtoren begin januari een benefietavond. Daar werd mede dankzij diverse sponsoren maar liefst 2.900 euro 

opgehaald voor het goede doel. Daarnaast ontving het Dorpshuis  van het Prins Bernard Cultuurfonds 4.000 euro subsidie, zegde 

het Oranje Fonds toe dat elke euro die werd opgehaald op de benefietavond werd verdubbeld en deed de basisschool bovendien 

de toezegging dat de opbrengst van het Torentheater in het voorjaar ook bestemd is voor het nieuwe podium. Al met al is er dus 

een mooi geldbedrag beschikbaar voor het nieuwe podium dat naar verwachting medio dit jaar gerealiseerd kan worden.

Het team van ARGA met van links naar rechts:

Sander Woonings, Karl Lusink en Han Lusink.

Het Dorpshuis ontving van het Oranje Fonds 

een cheque van 2.500 euro.
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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

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!

Dealer van:

Gazelle   -   Sparta   -   Loekie   -   Focus

Giant      -      Batavus      -      Qwic E-bike’s

Stationsstraat 20  7021 CK Zelhem

T. 03 14 - 62 13 79   F. 03 14 - 38 01 97

info@fi etshuis-jansen.nl   www.fi etshuis-jansen.nl

WARENHUIS

Véél winkels onder één dak

Markt7•Doesburg•www.staarinkwarenhuis.nl
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Activiteitenkalender Drempt,
Hummelo en Keppel t/m juli 2016

Aanvullingen en wijzigingen kunnen worden doorgegeven via het e-mailadres watisertedoenindhk@gmail.com.

Voor het juninummer van De Hessencombinatie kan dit tot uiterlijk 8 mei 2016

maart 2016

wo 16 • Workshop bloemschikken in de sfeer van Pasen, Dorpshuis,  

  Voor-Drempt, aanvang 19.30 uur 

do 17 • Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef,

  vanaf 9.00 uur 

 • Jaarvergadering KBO Drempt H&K, ‘t Hessenhuus Achter-  

  Drempt, aanvang 14.00 uur 

 • Dartsranking bij FF naar Steef.     

  Aanvang 19.30 uur, inschrijven tot uiterlijk 19.15 uur aan de zaal

vr 18 • Optreden zangkoor Feeling, St. Joriskerk Drempt,

  aanvang 19.30 uur

 • Boogie night bij De Gouden Karper, met hapjes en dansen op  

  funk, disco en soul met de band Freefall, vanaf 20.30 uur

za 19 • Snoeihout en takken wegbrengen voor het paasvuur in   

  Hummelo, terrein Sliekstraat/rondweg, 9.00-16.00 uur 

 • Koppeldarttoenooi, Dorpshuis, Voor-Drempt, aanvang 17.00 uur

zo 20 • Palmpasenoptocht Jeugdvereniging Drempt, 14.00 uur stokken  

  versieren in het Dorpshuis Voor-Drempt, vertrek optocht 14.30 uur

ma 21 • Ringavond Vrouwen van Nu met een optreden van Hester   

  Macrander en Elke Jansen, De Gouden Karper, aanvang 19.30 uur,  

  zaal open 19.00 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, van Pasen tot   

  Pinksteren op landgoed Enghuizen, De Gouden Karper, 14.00 uur

 • Witte Avond HC’03, Sportpark ’t Doornslag Achter-Drempt,

  21.30 uur

za 26 • Snoeihout en takken wegbrengen voor het paasvuur in   

  Hummelo, terrein Sliekstraat/rondweg, 9.00-16.00 uur

 • Optreden coverband HIKE met Kroegentocht!, Dorpshuis Voor- 

  Drempt, aanvang 21.00 uur, zaal open 20.00 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 Sliekstraat/rondweg is open vanaf 

  19.30 uur, aansteken om ca. 20.00 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

wo 30 • DOE!menu voor de Keppelse basisschooljeugd, ‘s middags

  Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur

do 31 • 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

april 2016

vr 1 • Finale van het jaarlijkse bowlingtoermooi voor straat-, buurt- en  

  vriendenteams, Dorpshuis Voor-Drempt

zo 3 • Roswell-reünie voor oud-deelnemers en genodigden, FF naar  

  Steef, 13.00-15.00 uur. Aansluitend Amerikaanse show/open 

  podium, toegankelijk voor publiek, 15.30-17.30 uur

 • 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

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  te 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

di 11 • Laatste dag voorverkoop gereduceerde seizoenabonnementen  

  voor buitenbad Hessenbad

wo 13  • Maaltijd voor alleengaanden, Dorpshuis Voor-Drempt,

  17.00-19.00 uur

do 14 • Slotdrive 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

za 16 • Rondleiding met wijnproeverij, ’t Heekenbroek, Achter-Drempt,  

  15.00-17.00 uur

 • Voorjaarsconcert muziekvereniging De Eendracht, FF naar Steef,  

  aanvang 19.30 uur

 • Avondconcert Het Kleine Holte Koor, dorpskerk Hummelo 

 • Spring Break Party in ’t Hessenhuus, Achter-Drempt, vanaf 21.00 uur

za 16 en zo 17 

 • Opentuindagen met bloeiende stinzenplanten, De Warande, Laag- 

  Keppel, 11.00-17.00 uur 

zo 17 • Vlooienmarkt, Hessenhal Hoog-Keppel, 10.00-17.00 uur

di 19 • Vrouwen van Nu, lezing ‘Wat leren chimpansees ons over   

  leiderschap?’ door gedragsbiologe Wineke Schoo, 

  De Gouden Karper, aanvang 19.45 uur

 • In het licht der waarheid, lezing over de Graalsboodschap van

  Abdru-shin, dorpshuis De Ruimte, Hummelo, 

  aanvang 20.00 uur, ontvangst vanaf 19.30 uur 

wo 20  • Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 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 

za 23 • Seizoenopening buitenbad Hessenbad, Hoog-Keppel, 9.00 uur

 • 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

  (basisschoolleeftijd), ’t Hessenhuus in Achter-Drempt, 

  aanvang resp. 18.30 en 20.00 uur

zo 24  • Kunstmarkt in het kader van de Kunstwandelroute, plein   

  Dorpsstraat/Van Heeckerenweg Hummelo, 11.00-17.00 uur  

 • Opentuindag met wilde tulpen en late stinzenplanten, De Warande,

  Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

 • Zondagmiddag in Hummelo, concert Hummelo’s Gemengd Koor,  

  dorpskerk Hummelo, 15.00 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 en Hoog-Keppel

  Oranjevereniging Hummelo en Oranje, viering Koningsdag met 

  o.a. zeskamp, feestterrein Greff elinkallee, 11.00 uur

do 28 • Dartsranking bij FF naar Steef. Aanvang 19.30 uur, inschrijven tot  

  uiterlijk 19.15 uur

za 30 • Jubileumconcert van het 90-jarige koor Zanglust, St. Joriskerk in  

  Voor-Drempt, 20.00 uur
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Activiteitenkalender vervolg

mei 2016

zo 1 • Opentuindag met wilde tulpen en late stinzenplanten,

  De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

wo 4 • Dodenherdenking en kranslegging: 19.15 uur bij de oorlogsgraven  

  begraafplaats te Hummelo en 20.00 uur bij het oorlogsmonument  

  in Hoog-Keppel 

wo 4 t/m za 7 

 • 12e editie Achterhoekse Wandel4daagse vanuit Doetinchem.

  Met op zaterdag de ‘Dag van Keppel en  Hummelo’

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

vr 6 • Klootschiettoernooi om de Bevrijdingstrofee 2016, vertrek vanuit  

  schuur familie Remmelink, Greff elinkallee 8, Hummelo, 19.00 uur

vr 6 t/m zo 8 

 • Kunstexpositie in de Dorpskerk Hoog-Keppel, 12.00-17.00 uur

za 7 • Bloemenactie gemengd zangkoor Zanglust in alle dorpen, vanaf  

  9.30 uur

 • Bullfrog Blues Festival, FF naar Steef, aanvang 16.00 uur

zo 8 • 3e etappe Giro d’Italia van Nijmegen via de Achterhoek naar  

  Arnhem, met doorkomst door o.a. Voor-Drempt, Laag-Keppel

  en Hummelo

 • Mercato d’Hummelo i.v.m. de doorkomst van de Giro d’Italia,

  12.00-17.00 uur

wo 11  • Maaltijd voor alleengaanden, 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

vr 13 • Koffi  emorgen Dorpshuis i.s.m. diaconie Drempt en Oldenkeppel,  

  Dorpshuis Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

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

wo 18 • Rondleiding met wijnproeverij, ’t Heekenbroek, Achter-Drempt,  

  15.00-17.00 uur

do 19 • Bijeenkomst Dameskrans Hummelo, afsluiting van het seizoen in  

  dorpshuis De Ruimte, 14.00-16.00 uur

 • Doe avond Vrouwen van Nu, De Gouden Karper, aanvang 19.45 uur

za 21 • Jeugdtoernooi HC’03 voor F- en D-pupillen, Sportpark ’t Doornslag,  

  9.00-14.30 uur

zo 22  • Zondagmiddag in Hummelo, concert Miracle Sound, dorpskerk  

  Hummelo, 15.00 muur 

di 24 • Vrouwenkoor AmaZing, open repetitieavond in obs De Bongerd,  

  Hoog-Keppel, aanvang 20.00 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 

 • Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 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,

  ‘s middags 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

ma 30 t/m vr 3 juni 

 • Avondvierdaagse, met dagelijkse start vanuit Hummelo 

juni 2016

do 2 • Fietstocht voor 50-plussers, afstand 25-30 km. Start vanaf Burg. van  

  Panhuysbrink Hoog-Keppel, 13.30 uur

za 4 en zo 5  

 • Rondje tuinen & natuur, opentuinenweekend in Drempt, Hummelo,  

  Keppel en omliggende plaatsen, 11.00-17.00 uur 

zo 5  • Activiteitenmiddag voor gezinnen met kinderen met een   

  beperking, Zorgbad Zonnewater

wo 8  • Maaltijd voor alleengaanden, Dorpshuis Voor-Drempt,

  17.00-19.00 uur

vr 10 • 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

za 11  • Pontifi caal 2.0 in Hummelo, vanaf 20.30 uur

zo 12 • 9e editie van de Keppelrun, hardloopevenement in en rond Hoog- 

  Keppel, vanaf 10.30 uur

vr 17, za 18 en zo 19 

 • 4e editie Mañana Mañana, muziek- en theaterfestival,   

  landgoed Enghuizen, Hummelo

zo 19 t/m za 25  

 • Nationale collecteweek Rode Kruis

za 18 • Rondleiding met wijnproeverij, ’t Heekenbroek, Achter-Drempt,  

  15.00-17.00 uur

zo 19 • Vlooienmarkt, Hessenhal Hoog-Keppel, 10.00-17.00 uur

wo 22 • Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur

vr 24 • Clubkampioenschap Rijvereniging Hummelo, dressuur en springen

  voor paarden en pony’s, Hippisch Centrum Groot-Zande,

  Hummelo, 18.00-21.00 uur

za 25 • Proef Keppel, evenement op de Van Panhuysbrink te Hoog-Keppel,  

  16.00-20.00 uur

 • Jeugdvereniging Drempt, tienkamp in en rond ’t Hessenhuus in  

  Achter-Drempt, 13.30-16.00 uur

zo 26 • Kerkcafé van de Protestantse gemeente Drempt en Oldenkeppel,

  ’t Kerkhuis in Hoog-Keppel, vanaf 16.00 uur

wo 29 • DOE!menu voor de Keppelse basisschooljeugd, met een bezoek  

  aan Cool Nature Park de Bleijke in Hengelo

juli 2016

zo 3  • IVN-wandeling door en rondom Hoog-Keppel, vertrek vanaf Burg.  

  van Panhuysbrink, 14.00-16.00 uur

za 4 en zo 5

 • Openstelling dorpskerk Hoog-Keppel, met expositie over de  

  geschiedenis van de voormalige ijzergieterij

wo 6 • Rondleiding met wijnproeverij, ’t Heekenbroek, Achter-Drempt,  

  15.00-17.00 uur

do 7 • Fietstocht voor 50-plussers, afstand 25-30 km. Start vanaf Burg. van  

  Panhuysbrink Hoog-Keppel, 13.30 uur

 • Tour d’Hummelo in het kader van Vive la France in Hummelo, start  

  19.15 uur; fi nish circa 20.45 uur 

wo 8  • Rondleiding met wijnproeverij, ’t Heekenbroek, 15.00-17.00 uur

do 9  • 3e editie van Tour d’Hummelo, in het kader van Vive la France  

  Hummelo

vr 8 • Koffi  emorgen Dorpshuis i.s.m. diaconie Drempt en Oldenkeppel,  

  Dorpshuis Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

 • Openluchtfi lm in het kader van Vive la France, plein Dorpsstraat/ 

  Van Heeckerenweg Hummelo, aanvang 22.00 uur

za 9: • Vliegerfeest bij ’t Hessenhuus en de voetbalvelden van HC’03,  

  Achter-Drempt, 10.00-23.00 uur en zo 10.00- 17.00 uur

za 9 en zo 10

 • 4e editie Vive la France in Hummelo met o.a. brocante- en   

  kunstmarkt, schilderwedstrijd, streekproducten en 

  entertainment, 11.00-18.00 uur

zo 10  • Vervolg vliegerfeest bij ’t Hessenhuus en de voetbalvelden van  

  HC’03, Achter-Drempt, 10.00-17.00 uur

wo 13 • Rondleiding met wijnproeverij, ’t Heekenbroek, Achter-Drempt,  

  15.00-17.00 uur

wo 20: • Rondleiding met wijnproeverij, ’t Heekenbroek, Achter-Drempt,  

  15.00-17.00 uur

wo 27 • Rondleiding met wijnproeverij, ’t Heekenbroek, Achter-Drempt,  

  15.00-17.00 uur

 • Stuifduinen en vennen, IVN-avondwandeling vanaf Het Wapen van  

  Heeckeren, Hummelo, 19.00-21.00 uur

wo 22  • Rondleiding met wijnproeverij, ’t Heekenbroek, 15.00-17.00 uur

zo 31 • Kerkcafé van de Protestantse gemeente Drempt en Oldenkeppel,

  ’t Kerkhuis in Hoog-Keppel, vanaf 16.00 uur 
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zo 1 • 

wo 4 • 

 • 

do 5 • 

 • 
vr 6 • 

 • 
za 7 • 

•
zo 8 • 

•

wo 11  • 

do 12  • 

•

vr 13 • 

ma 16  • 

•
wo 18 • 

do 19 • 

•
za 21 • 

zo 22  • 

di 24 • 

wo 25 • 

•
za 28 • 

•

zo 29 • 
• 

 • 

do 2 • 

 • 

zo 5  • 

wo 8  • 

vr 10 • 

 • 

za 11  • 
zo 12 • 

 • 

 • 
za 18 • 

zo 19 • 
wo 22 • 
vr 24 • 

za 25 • 

•

zo 26 • 

• 

zo 3  • 

 • Openstelling dorpskerk Hoog-Keppel, met expositie over de  

wo 6 • 

do 7 • 

•

wo 8  • Rondleiding met wijnproeverij, ’t Heekenbroek, 15.00-17.00 uur

do 9  • 3e editie van Tour d’Hummelo, in het kader van Vive la France  

vr 8 • 

• 

za 9: • 

 • 

zo 10  • 

wo 13 • 

wo 20: • 

wo 27 • 

•

wo 22  • Rondleiding met wijnproeverij, ’t Heekenbroek, 15.00-17.00 uur

zo 31 • 

Broekstraat 1a – 6999 DE Hummelo 
Tel: 0314-38 18 42 –  info@pelgrom.nl www.pelgrom.nl 

PELGROM, uw land- en 
tuinbouwspecialist 
voor verkoop, onderhoud en reparatie...

we zijn o.a. 
dealer van:

B.V.



DremptDICHTERIJ
DAN U DENKT!

Apeldoorn
± 30 min

Arnhem
± 20 min

Doetinchem
± 10 min

Zutphen
± 20 min


