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~ Diverse vis en hapjes voor de bbq:
 visspiezen | garnalenspiezen | dorade | zeebaars | roodbaars | forel | zalm | gamba’s

~ Zeegroente: Lamsoor en zeekraal

~ Dagelijkse aanvoer van verse visproducten:
 oesters | mosselen | vongole

~ Frisse salade’s voor als lunch of maaltijd
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van de Giro
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Varia
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InhoudVan de 
redactie 
Wij Nederlanders worden vaak beschouwd als een nuchter 

uit de klei getrokken volk. Doe maar lekker gewoon, dan doe 

je al gek genoeg. Maar bij een Europees of Wereld Kampioen-

schap voetbal is er van dat nuchtere volkje nog maar weinig 

te merken. Sinds de zinderende en memorabele WK-fi nale in 

1974 blijken wij in staat om ons volledig uit te dossen in de 

nationale kleur oranje. En niet alleen onszelf. Huizen, straten, 

auto’s, huisdieren en wat al niet nog meer. Alles kleurt oranje 

om als één volk achter het Nederlands elftal te staan. Een-

dracht maakt machtig. Onder het genot van hapjes en drank-

jes beleven buren, familie en vrienden samen de internatio-

nale wedstrijden van onze jongens. Een belevenis die vaak 

een paar weken duurt. Behalve dit jaar. Dit jaar zijn we niet 

van de partij op het Europees Kampioenschap in Frankrijk. 

Heel erg jammer, want of je nu wel of niet van voetbal houdt, 

die eensgezindheid heeft wel iets. 

Die eensgezindheid was er gelukkig begin mei ook bij de 

doortocht van de Giro door onze regio. De Ronde van Italië 

begon in Apeldoorn en kwam op de derde dag, op Moeder-

dag, door Voor-Drempt,  Laag-Keppel en Hummelo. Een unie-

ke gebeurtenis, circa tweehonderd wielrenners door onze 

dorpen. Dat besefte u als inwoner ook. In Voor-Drempt werd 

langs de route feest gevierd. In Hummelo en Laag-Keppel 

werden een markt en pleinfeest gehouden; de straten waren 

aangekleed met roze vlaggen en beelden van Germaanse

goden. Alles kleurde roze. Een kleine fotoimpressie van deze 

bijzondere en zonnige zondag vindt u in dit magazine. 

Er is nog meer sport te beleven in deze editie. Naast natuur-

lijk het nieuws over HC’03 treft u ook een artikel aan over de 

TT van Drempt. Jazeker, u leest het goed. Eind jaren zestig 

waren de motorraces in Achter-Drempt razend populair. In 

een uitgebreid verslag gaan we terug naar die tijd.

Maar natuurlijk staan we in dit zomernummer ook stil bij 

de vakantieperiode. Onze regio trekt veel toeristen aan die 

bijvoorbeeld in een van de Bed & Breakfasts verblijven. We 

maken nader kennis met de vier accommodaties in onze 

dorpen en horen waar de toeristen zoal voor komen. En als u 

leest over wat de Bed & Breakfasts te bieden hebben, kan het 

zomaar zijn dat uw familie, vrienden of kennissen die ver weg 

wonen, dit jaar hun vakantie in Drempt, Hummelo of Keppel 

vlakbij u in de buurt vieren.

Wij wensen u veel leesplezier en een hele fi jne zonnige 

zomer toe.



Nieuwbouw   Verbouw   Onderhoud   Renovatie/Restauratie

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

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

www.garagepelgrom.nl

✔ Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s

✔ Reparaties en onderhoud van alle merken

✔ Schadereparaties

✔ APK II-keurstation

Landlustweg 30  
7221 BS Steenderen 
Telefoon 0575-451288 
E-mail gosselink@colorsathome.nl

VOOR UW INTERIEUR
Aan de Landlustweg in Steenderen vindt u een eigentijdse woondecoratieve 

winkel met een uitgebreid assortiment. Bezoek snel onze winkel en laat u 

inspireren en adviseren! 
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Column Mart de Kruif
Voorzitter HC‘03

Nadat ik eind maart, onder begeleiding van het hele vijfde met aanhang, toe mocht treden tot het 

Gilde der Pensionado’s, heb ik gelukkig wat meer tijd om leuke dingen te doen. Op de voorgrond 

hierbij staat dat ik als voorzitter veel van onze club wil zien. Dat lukt nog niet helemaal, maar ik heb 

inmiddels bijna alle elftallen zien spelen en veel vrijwilligers van de club en de stichting aan het werk 

mogen zien. Omdat ik met wedstrijden van het eerste ook in aanraking kom met andere verenigingen, 

kan ik ook wat meer vergelijken. En dan is er toch een aantal dingen die opvallen. 

Wat ik zelf heel mooi vind om te zien is hoe onze vereniging als het ware ‘vanzelf’ draait. Van de 

schoonmakers op maandagochtend tot de mensen in ‘t Hessenhuus, van trainers tot jeugdleiders, 

van verzorgers tot websitebeheerder. Er wordt heel veel passie en energie gestoken in onze vereni-

ging. Natuurlijk is nooit alles goed, kunnen dingen beter en is het voor sommigen nooit goed, maar 

iedereen die bij ons op bezoek komt, roemt de sfeer, de begeleiding en de ontvangst. Kennelijk is dat 

niet overal een vanzelfsprekendheid. Ook onze accommodatie krijgt van velen lof, hoewel sommigen 

te zeer aan kunstgras zijn gewend om bij ons lekker te kunnen ballen. Maar dat is niet ons probleem.

Zelf geniet ik van de wijze waarop elftalleiders met hun team bezig zijn. Van de F5 (‘In welk doel 

moeten we schieten?’) tot het eerste elftal. Er wordt gecoacht. Maar ook begeleid. Wij als bestuur 

merken dat mensen de weg naar ons weten te vinden als er wat is, en pratend komen we er meestal 

prima uit. 

We hebben kampioenen, de C1 en B1 hebben de bekerfi nales met glans gewonnen, de dameselftal-

len staan voor belangrijke keuzes en de selectie-elftallen hebben nog te weinig punten, maar zijn 

wel een investering in onze toekomst die steeds beter rendeert. Het eerste elftal speelt nacompetitie, 

maar de weg omhoog gaat nooit zonder terugslag. Iedere sportman weet dat. Dus ook qua prestaties 

gebeurt er wel degelijk iets. 

Als bestuur kijken we natuurlijk wat er hier en nu allemaal gebeurt, maar wij moeten ook (en mis-

schien wel vooral) naar de toekomst kijken. We zitten in een ‘vergrijzend’ gebied, de kosten voor voet-

balverenigingen nemen toe, de steun van de gemeentes brokkelt af en vrijwilligers zijn soms schaars. 

Daarnaast zijn we niet alleen een voetbalvereniging, maar hebben we ook een maatschappelijke rol 

in onze gemeenschap en een vormende rol naar onze jeugd. Dat alles maakt duidelijk dat we als ver-

eniging hard moeten werken aan ons bestaansrecht. We zijn hard nodig voor de gemeenschap, maar 

dat betekent niet automatisch dat de gemeenschap dat met ons deelt. Dus we moeten goed blijven, 

groot blijven en aantrekkelijk blijven. Dat zijn de uitdagingen die we als bestuur hebben. Hoe we 

daar mee om gaan, zullen we met u delen, maar reken er op dat we niet stil zitten. De accommodatie 

is prima en wordt steeds beter, we studeren op de renovatie van de velden, zoeken naar steeds meer 

activiteiten op ons terrein, hebben prima sponsoren en werken hard. Maar zonder u gebeurt er niets. 

Dus dank voor alle inzet en passie, want boven alles zijn we vooral trots op u! 

Ik hoop dat we het seizoen allemaal mooi en waardig kunnen afsluiten, in stijl afscheid nemen van 

mensen die ons gaan verlaten en veel nieuwe aanwas op de velden hebben staan komend seizoen. 

Ik wens iedereen en gezonde en mooie ‘voetballoze’ periode en hoop u in augustus weer allemaal te 

zien, op weg naar een mooie toekomst.

We zijn hard 

nodig voor de 

gemeenschap, 

maar dat 

betekent niet 

automatisch dat 

de gemeenschap 

dat met ons deelt. 

Dus we moeten 

goed blijven, 

groot blijven en 

aantrekkelijk 

blijven.

Foto: Wim van Hof

Trots
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Brazilië heeft zo’n beetje alles: tropisch regenwoud, savannes, 

steppen en moerasgebieden. Het land is maar liefst 240 keer 

groter dan Nederland. We besloten onze reis door het noord-

oosten van het land te starten in Salvador en uiteindelijk weer 

te vertrekken vanuit Fortaleza. De eerste twee overnachtingen 

hadden we geboekt, de rest van de reis zou in Brazilië worden 

bedacht en uitgestippeld. We startten al vroeg met de 

voorbereidingen: vaccinaties, goede kleding, backpacktassen 

en niet te vergeten een woordenboek. Want dat we een niet-

Froukje Elfrink en 
Jasper Nickmann over 
hun reis naar Brazilië

Tekst en foto’s:

Froukje Elfrink en Jasper Nickmann

toeristisch gebied hadden uitgekozen, bleek wel tijdens de reis. 

Engels werd er niet tot nauwelijks gesproken.

Aankomst in Salvador, 19 september 2015

Na circa 11 uur vliegen, vanuit Amsterdam met een overstap in 

Lissabon, landden we in Salvador. Voor de meeste Nederlanders 

ook wel bekend van de WK-wedstrijd tegen Spanje (uitslag: 

5-1) in 2014. Voor het gemak werden we opgewacht door een 

taxichauff eur die ons naar het hostel bracht. Als souvenir van 

Met z’n tweeën een verre reis maken was een grote droom van Froukje Elfrink en Jasper 

Nickmann uit Voor-Drempt. Maar waarheen? Ze wilden iets bijzonders. Na wat speurwerk 

op internet viel hun oog op een foto van het mooie strand van Jericoacoara in Brazilië. Het 

verslag van hun bijzondere reis naar de niet-toeristische en zonovergoten provincies in het 

noord-oosten van Brazilië, dicht bij het strand van Jericoacoara.

‘Jericoacoara is zon, zee en strand.

Wat een paradijs!’
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daklozen met onze tassen op een bankje aan het strand te 

wachten. Ook hier draaide het leven om het strand. Tientallen 

vissersbootjes lagen in het water te wachten tot ze met vloed 

konden uitvaren en langs het strand stonden diverse eettentjes, 

zonder Engelse menukaarten. Elk avondmaaltijd was weer een 

verrassing. 

Elke zondag werd de hoofdweg langs het strand afgesloten 

voor het verkeer om ruimte te maken voor ontspanning en 

recreatie. Er werd volop gesport, gegeten, gedronken en 

gefeest. Het historisch centrum was wandelend te bezoeken 

maar met de zon en de warmte viel het toch wel wat tegen. 

In het centrum hebben we heerlijk kunnen wandelen en een 

bezoek gebracht aan een internetcafé. Al snel na binnenkomst 

voelden we dat het er stikte van de muggen. Enkele prikken en 

veel jeuk later hadden we onze volgende busreis geboekt.

Na een fi etstocht langs het strand, heerlijke wandelingen en ’s 

avonds uren op het terras zitten onder het genot van cocktails 

was het tijd voor onze volgende bestemming.

Olinda, 30 september 2015

De bus had fl ink wat vertraging. Dus onderweg hebben we het 

hostel maar gebeld en geprobeerd uit te leggen dat we een uur 

na sluitingstijd aan zouden komen. Een hele klus omdat degene 

aan de telefoon geen Engels sprak en wij geen Portugees. Het 

hostel konden we eerst niet vinden, maar uiteindelijk is het 

toch gelukt. Daar stonden we dan, ‘s avonds laat met onze 

rugzakken in een verlaten Olinda. Gelukkig voor ons was er 

een bel. ‘Please, can you open the door?’ zeiden we en gelukkig 

werd dat begrepen. Toch nog een bed deze nacht. Olinda is een 

rustige hooggelegen stad uit de koloniale tijd, in 1535 gesticht 

door de Portugezen. De stad heeft een mooi uitzicht op zee. 

Het historisch centrum hebben we wandelend ontdekt. Vol met 

historische gebouwen, winkeltjes en heerlijke restaurants. 

De met potlood geschetste route die ons naar eindbestemming 

Fortaleza zou brengen, hebben we een beetje gewijzigd. We 

hadden genoeg zon, zee, strand gehad. Het was tijd voor wat 

anders.

We boekten ‘s ochtends een ticket en de volgende dag vlogen 

we naar een van de grootste watervallen ter wereld, Foz do 

Iguaçu in het zuiden van Brazilië. We hadden ook maar meteen 

even een hostel uitgezocht waar we wel fatsoenlijk onze kleren 

konden wassen. In een vorig hostel was dat namelijk in een met 

duck tape dichtgeplakte wasbak en daarvoor in het hostel waar 

direct de hele tube wasmiddel in de machine ging.

Nederlandse voetbalsupporters lag er nog een oranje sjaal in de 

taxi en de taxichauff eur liet ons ook meteen even het stadion 

zien waar de WK-wedstrijd werd gespeeld. 

Het hostel zat aan het Largo do Pelourinho, een groot centraal 

plein midden in Salvador. Wat opviel bij aankomst was dat 

er aardig wat zwaarbewapende politieagenten rondliepen. 

Gelukkig maar want Salvador is een redelijk onveilige stad waar 

veel zakkenrollers actief zijn. Nadat we ons plekje in het hostel 

hadden gevonden, was het tijd om in twee dagen de stad te 

verkennen en niet te vergeten ons vervolg van de reis uit te 

stippelen. Ooit was Salvador de hoofdstad van Brazilië. En de 

stad waar de slaven vanuit Afrika aankwamen. Dat levert een 

bijzondere bruisende stad op met veel muziek op straat, luide 

radio’s en drumbands die door de straten swingen. We werden 

veel aangesproken door Brazilianen met Bonfi mlinten. Deze 

linten doe je om je pols en je doet er ook een om een hek bij 

een kerk. Je doet een wens en zodra ze vanzelf afvallen, komt je 

wens uit. Hoe fi jn is dat?

Op internet hadden we ondertussen een website gevonden 

waar we zitplaatsen in de bus konden reserveren. Onze 

volgende bestemming was: Lençóis in het nationaalpark 

Chapada Diamantina.

Lençóis – Chapada Diamantina, 21 september 2015

Na een busreis van zes uur werden we in het donker opgewacht 

door de eigenaresse van Pousada da Lurdinha, onze slaapplek 

voor de komende vier nachten. Lençóis is dé uitvalbasis voor 

een bezoek aan het nationaal park. Na het inchecken boekten 

we dan ook meteen twee dagexcursies.

De eerste dag in Lençóis ging de excursie naar twee grotten 

met ondergrondse meren waarbij we in een meer hebben 

gesnorkeld. ’s Avonds bij terugkomst in het hostel was het tijd 

om onze eerste was te doen aangezien we slechts voor 4 à 

5 dagen ondergoed mee hadden genomen. We vroegen de 

eigenaresse om een paar kledingstukken te wassen. Dat de 

communicatie tussen ons in het Engels en haar in het Portugees 

niet geheel vlekkeloos verliep, bleek wel toen onze hele tube 

wasmiddel in de machine verdween. 

De tweede excursie was een wat intensievere excursie waar 

we fl ink wat gewandeld hebben. Over rotsen, heuvels en 

naar verschillende meren en watervallen waar we de nodige 

afkoeling vonden. De afsluiter van de excursie was een 

geweldige zonsondergang op één van de hoogste rotsen van 

het park. De rest van de tijd hebben we heerlijk besteed op het 

terras, gewandeld in de omgeving en natuurlijk hebben we 

ons beziggehouden met de voorbereidingen voor de volgende 

bestemming, het boeken van een hostel en het uitzoeken van 

het vervoer. 

Aracaju en Maceió, 25 september 2015

Vanuit het binnenland ging de twaalf uur durende busreis 

naar zon, zee en kilometers lange en tientallen meters brede 

zandstranden. De eerste stad die we aandeden was Aracaju. Een 

stad gericht op toerisme en strand. En wat voor strand! Ondanks 

dat we niet zulke strandgangers zijn, moesten we hier toch wel 

even gebruik van maken. Een middagje zon, zee en strand. Na 

twee hele dagen in Aracaju gingen we met de nachtbus naar de 

volgende strandplaats: Maceió. Enig nadeel van de nachtbus: 

we kwamen om half zeven ’s morgens aan en toen zat het 

hostel nog dicht. Daar zaten we dan als een stel zwaar bepakte 

Magisch uitzicht vanaf een van de hoogste punten van Nationaalpark 

Chapada Diamantina



advertorial

De Klevenhorst, een 

unieke beleefplek waarbij 

de natuur centraal staat

Toen Harm Veeneman na het beëindi-

gen van zijn melkveebedrijf de knot-

wilgen in de weilanden moest kappen 

om het weidse uitzicht van Landgoed 

Enghuizen te behouden, bedacht hij 

er een nieuwe bestemming voor. ‘De 

wilgen vormen nu de poten van onze 

terrastafels- en stoelen en zorgen 

voor een bijzondere, niet alledaagse 

uitstraling. En dat is precies wat we 

willen. Iets origineels bieden voor 

jong en oud’, vertelt Harm Veeneman 

enthousiast over het ontstaan van 

zijn bedrijf. Naast het fraaie terras 

waar wandelaars of fi etsers kunnen 

neerstrijken voor een kop koffi e, thee 

of verse appelsap en kinderen kun-

nen spelen in de wilgenhutten of kun-

Toen Harm en Ria Veeneman enkele jaren terug stopten met hun melk-

veebedrijf waren ze vastbesloten opnieuw een onderneming te starten 

op hun monumentale boerderij uit 1850. Sinds de zomer van 2015 is hun boerderij De 

Klevenhorst aan de Van Heeckerenweg voor jong en oud een unieke beleefplek waar 

de natuur centraal staat.

nen knuffelen met de miniatuurpaar-

den, biedt De Klevenhorst nog veel 

meer. Met de Shire, een Engels trek-

paard, voor de huifwagen of het open 

rijtuig geven Harm en Ria hun gasten 

de mogelijkheid de mooie omgeving 

in en rondom Hummelo te verkennen. 

‘Iedere woensdag is er om 19.30 uur 

een avondrit van een uur. Zomer of 

winter, we rijden nagenoeg altijd. De 

natuur heeft elk seizoen wat moois te 

bieden’, legt Ria  uit. ’De huifwagen 

is bovendien rolstoeltoegankelijk. 

Met een lier wordt de rolstoel op 

een veilige manier omhoog getrok-

ken. Daarmee is de huifwagen ook 

zeer geschikt voor een dagje uit van 

zorginstellingen’, licht Harm toe.

De Klevenhorst

Van Heeckerenweg 13
6999 AE Hummelo
T: 06-392 082 78
E: info@deklevenhorst.nl
I: www.deklevenhorst.nl

In de monumentale schuur waar 

vroeger de kalfjes stonden, is nu 

een sfeervolle ruimte gecreëerd met 

diverse zithoekjes. De strobalen hier 

en daar zorgen voor een landelijk en 

aangenaam karakter. De grote hout-

kachel en de infraroodverwarming 

zorgen ervoor dat het ook op koude 

dagen behaaglijk is. ‘Dit is een ideale 

ruimte voor een kinderfeestje of een 

familiefeest. Kinderen vermaken zich 

hier prima in een eigen speelhoekje 

met teken- en knutselspullen en een 

dartboard . We kunnen hier pan-

nenkoeken bakken op een melkbus, 

dieren knutselen van hout of onze 

gasten brengen zelf spelletjes mee. 

Zelf eten en drinken meenemen mag 

maar we kunnen ook een cateraar 

regelen. Alles is hier mogelijk’, leg-

gen Harm en Ria uit en benadrukken 

daarmee de vele mogelijkheden van 

De Klevenhorst.
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Foz do Iguaçu, 2 oktober 2015

Na een vliegreis van circa 3,5 uur waren we aan de andere 

kant van Brazilië, richting het drielandenpunt met Argentinië 

en Paraguay. Dicht bij dit punt zijn de watervallen van de

Iguaçu. Vanaf het busstation in de stad is het een half uur rei-

zen naar de watervallen. In de bus kwamen we voor de eerste 

keer Nederlanders tegen. Bij de watervallen was een wandel-

pad aangelegd om vanaf grote hoogte het geheel te kunnen 

zien tot aan de Gargante do Diabo waar het water zich aan 

drie kanten naar beneden stort. En wat was het mooi en 

groot. De hele waterval bestaat uit zo’n 270 tot 300 kleinere 

watervallen met een totale breedte van 2,7 km en valt tot 82 

meter naar beneden. Foz do Iguaçu behoort hiermee tot één 

van de grootste watervallen ter wereld. Adembenemend!

Naast het wandelen bij de watervallen hebben we van de 

mogelijkheid gebruik gemaakt om met een boot de water-

vallen te bekijken. Het advies was om geen camera mee te 

nemen… Erg jammer maar we hebben het advies toch maar 

opgevolgd. Gelukkig! Met de boot, een soort grote rubber 

reddingsboot, voeren we namelijk door de watervallen heen. 

Wat een avontuur!

Jericoacoara, 8 oktober 2015

Met een binnenlandse vlucht zijn we weer naar het noorden 

gereisd, bestemming Fortaleza. Hier maakten we ons in twee 

dagen op voor onze laatste trip. De trip naar Jericoacoara. 

Naar het strand van de foto die ons deed besluiten naar 

Brazilië te gaan. Zes uurtjes reizen, met een touringcar vanuit 

Fortaleza, later kwamen we aan in Jijoca de Jericoaroara, een 

dorpje aan de doorgaande weg. Vanaf hier moesten we met 

een tot bus omgebouwde truck onze weg vervolgen over 

het strand. Er gaat namelijk geen verharde weg naar Jericoa-

coara, de enige weg is dus via het strand. Een uur hobbelen, 

stuiven en eindeloze uitzichten verder kwamen we aan. Toen 

we dachten het mooiste te hebben gehad, kwamen we in 

Jericoacoara. Wat een paradijs!

De eerste avond hebben we ons maar meteen even verdiept 

in de trips die aangeboden werden, een goede manier om 

de omgeving te verkennen. De volgende dag werden we 

opgehaald bij ons hostel door een gids in een sandbuggy. 

Kilometers hebben we gereden met uitsluitend uitzicht op 

zee enerzijds en anderzijds eindeloze uitzichten over de zand-

duinen. Totdat we bij een meer midden in de duinen aan-

kwamen. Waar we heerlijk konden zonnen, eten en konden 

genieten van hangmatten in het water. Wat een ontspanning.

Jericoacoara, wat een geweldig dorp: zon, zee, strand, vol met 

backpackers, levensgenieters, windsurfers, muziek en Galaria 

do Alcohol: een galerij van misschien wel twintig kraampjes 

met uitsluitend cocktails! Als je plannen hebt voor emigra-

tie… Ga zeker hier even kijken.

Fortaleza, 11 oktober 2015

Onze laatste bestemming in Brazilië was Fortaleza. De stad 

die we een kleine week hiervoor ook aangedaan hadden. 

Alleen nu hadden we een iets luxer hotel aan de boulevard. 

We konden nog even genieten van de Braziliaanse zon en 

zee. Nadat we souvenirs hadden gekocht voor het thuisfront 

waren we klaar voor de terugreis. Via Lissabon en Amsterdam 

terug naar Drempt met een indrukwekkende reis achter de 

rug.

Largo do Pelourinho, het centrale plein in Salvador

Drumband in de straten van Salvador

Cocktailbar op het strand in Jericoacoara

Foz do Iguaçu

Jasper bevestigt een Bonfi rmlint aan het hekwerk bij een kerk in Salvador
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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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De geboren en getogen Brabantse komt samen met de Haagse 

Ferry Hoogveld (46) per toeval in de Achterhoek terecht. Vooral 

om te wonen want ze werken beiden veel en zijn dus weinig 

‘gewoon’ thuis. Ellen werkt fulltime als projectleider in Arn-

hem bij Zorgbelang Gelderland/Utrecht. Ze bedenkt nieuwe 

manieren om te werken aan de beeldvorming van de psychi-

atrie, werft fondsen voor de financiering van ideeën en geeft 

uiteenlopende trainingen. Daarnaast heeft ze onlangs met vier 

anderen stichting De Bagagedrager opgericht waar ze ook aller-

lei ideeën tot leven wil laten komen. ‘Ik zie altijd kansen. Dat kan 

heel snel ontstaan. Ik ga dingen met elkaar verbinden en voor 

je het weet is het een idee. En daaruit ontstaat vaak zomaar 

weer opnieuw een ander idee.’ Ellen praat in hoog tempo en vol 

enthousiasme over haar werk en leven. 

Spel

In 2014 wint ze meerdere prijzen voor Een Steekje Los? een 

eigenwijs spel! waaronder de Hersenbokaal, inclusief geldprijs 

van 35.000 euro van de Hersenstichting en de Innovatieprijs van 

Stichting Voorzorg Utrecht. ‘Dat was absoluut een mijlpaal. Het 

bordspel Een Steekje Los heeft als doel om met elkaar in gesprek 

te gaan. Ik had het idee al 5 jaar in mijn hoofd, ik ben ook wel 

een spelletjesmens. Het gaat over taboerijke onderwerpen 

die te maken hebben met psychische gezondheid en kwaliteit 

van leven. Inmiddels zijn er ook 26 uitbreidingssets bij het 

spel gemaakt over specifieke onderwerpen zoals Lichamelijk 

chronisch ziek, Eenzaamheid en Dementie. De omgeving vraagt 

vaak niet écht ‘Hoe gaat het?’ Gesprekken gaan vaak over stan-

daard dingen. Dit spel draait om een goed gesprek met elkaar, 

over thema’s waar je het anders niet over hebt. Het heeft een 

speelbord op maat waarbij je zelf keuzes maakt over de onder-

werpen waar jij het over wil hebben. En het heeft geen finish, je 

bepaalt zelf hoe lang je het wil spelen. Het is net als in het leven: 

je mag je eigen weg kiezen.’ Inmiddels toert Ellen al twee jaar 

met het spel in een grote gele Amerikaanse schoolbus door het 

hele land onder de noemer StigmaTour. Ze wordt uitgenodigd 

door scholen, gezondheidsinstellingen of informatiemarkten. 

Het aanwezige publiek kan in en om de bus spelenderwijs in 

gesprek gaan over de psychiatrie. Ze heeft ook een variant 

bedacht speciaal voor mensen met een licht verstandelijke 

beperking en hun omgeving. Toen ze met het spel door het 

Op zoek naar een ruimere woonplek betrokken Ellen Spanjers (46) en haar man 8 jaar geleden een 

woning in het buitengebied van Achter-Drempt. In 2014 kreeg ze de koninklijke onderscheiding 

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau onder andere voor haar inzet voor ervaringsdeskundigen in 

de psychiatrische zorg. ‘Ik wil alles eerst zelf meemaken en altijd overal bij zijn’, vertelt ze vol passie 

over haar werk, en zichzelf. 

‘Het gevoel dat je 
niet de enige bent’
De kracht van ervaringsdeskundigen

land trok, merkte ze dat deze doelgroep vaak erg aangetrokken 

werd door het spelletjesidee. Ze ontwikkelde samen met deze 

doelgroep een nieuwe variant: Doe je mee? een eigenwijs spel! 

Die gezamenlijke ontwikkeling is volgens Ellen cruciaal: ‘Ik werk 

altijd samen met de mensen om wie het gaat.’

Ervaringsdeskundige

‘Alles is per toeval zo gelopen’, vertelt Ellen over haar leven. ‘Ik 

weet nu: als je iets wil, kun je het bereiken. Maar dat is niet altijd 

zo geweest. Ik ben ervaringsdeskundige in de psychiatrie, heb 

10 jaar een eetstoornis gehad waarvoor ik ook een tijd in een 

Tekst: Berna ter Horst

Foto’s: Wim van Hof
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Strengsche Veld 25

6996 DK Drempt

T 06 - 12 99 60 05

E maurice@leisinkbouw.nl

I www.leisinkbouw.nl

M. LEISINK
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C. SEEGERS

Rijwielen

Skelters
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Trampoline’s
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kliniek in behandeling ben geweest. Ik durfde nooit af te wijken, 

liep het liefst met de massa mee en had geen eigen mening. En 

ik bedacht zeker nooit iets zélf.’  Twee studies werden voortijdig 

afgebroken, maar uiteindelijk bracht een stage voor de studie 

Personeelswerk een ommekeer in Ellens denkwijze. ‘Mijn doel 

tijdens deze stage was ‘fouten leren maken’. Ik kreeg daar 

complimenten en durfde steeds meer mezelf te zijn en zelfs te 

experimenteren met dingen. Ik groeide!’ 

Ellen merkte na haar tijd in de kliniek dat ze het moeilijk vond 

de stap terug in de maatschappij te zetten. Ook was er altijd de 

angst voor een terugval. Ze begon na te denken over nazorg-

zelfhulpgroepen, iets dat 25 jaar geleden nog iets nieuws was. 

‘Ik voelde de behoefte om met andere mensen te praten over 

die angst. Mensen die dat begrijpen, omdat ze het gevoel ook 

kennen. De meeste psychiaters zagen er niet veel heil in, maar 

zelf was ik overtuigd van de behoefte aan deze nazorggroepen. 

Het bespreken van je onzekerheid, faalangst en schaamte met 

anderen zorgt voor het gevoel dat je niet de enige bent. Het 

is me toen gelukt zo’n groep op te zetten en van daaruit is het 

hele ervaringsdeskundigeconcept gegroeid. Zo ontstaan dus 

soms dingen’, zegt Ellen met een grote overtuigde glimlach. 

Ze schreef mensen aan die ook in een kliniek voor eetstoornis-

sen hadden gezeten. Ze legt in de brief uit dat ze zelf behoefte 

heeft om te praten over een aantal zaken waarin ‘Hoe ga je om 

met…?’ centraal staat. ‘Zaken zoals: Hoe leg ik een gat in mijn 

cv uit? Wat vertel ik wel en niet over de afgelopen jaren van 

mijn leven? Maar bijvoorbeeld ook: Hoe ga ik met familie en 

vrienden om nu ik weer ‘terug’ ben? Ik plande een tijdstip en 

een locatie en vroeg: Kom je ook jouw eigen verhaal vertel-

len? Ik kreeg vijftig reacties! Dit bevestigde mijn gevoel: hier is 

behoefte aan. En dit is wat ik nog steeds doe: Ik signaleer, van 

binnenuit.’

Geld zoeken

Een ander idee uit Ellens koker is het Praktijkhuis in Zutphen dat 

in 2003 geopend is door Leontien van Moorsel voor mensen 

met anorexia, boulimia en binge eating disorder. Zij worden 

hier begeleid door ervaringsdeskundigen en oefenen zo samen 

het omgaan met hun eetstoornis in de dagelijkse praktijk. ‘Toen 

heb ik geleerd dat er altijd geld te vinden is voor een goed idee. 

Dit was voor mij het begin van fondsenwerving. Ik ben begon-

nen met prijsvragen waarbij een goed idee beloond werd met 

een geldprijs. Voor het Praktijkhuis benaderde een fonds mijzelf. 

Ze zeiden: ‘wij vinden jouw idee goed, we willen dat je het gaat 

doen. Wil je een aanvraag bij het VSBfonds indienen? En een 

maand later had ik 125.000 euro!’  Vanaf toen was het voor mij 

duidelijk: heb je een goed idee, maar geen geld, dan ga je geld 

zoeken.’ Fondsenwerving is ook één van de vele trainingen die 

Ellen geeft. Net als bijvoorbeeld Creatief Denken waarbij ze 

mensen technieken leert om nieuwe dingen te blijven beden-

ken, ook als er weinig tijd voor is.

Nooit gesolliciteerd

De ideeëntrein stopt nooit bij Ellen. Haar nieuwe stichting 

De Bagagedrager start met haar eerste project StigmaTaxi, 

gebaseerd op het tv-programma Taxi. Hierin worden gesprek-

ken gevoerd in een oude gele Kever-taxi over psychiatrische 

aandoeningen in de multiculturele samenleving. En ze wil 

zich ook oriënteren om haar spel Een Steekje Los? directer in de 

buurt in te kunnen zetten. ‘Thema’s als eenzaamheid spelen 

bijvoorbeeld ook hier in de plattelandsregio een rol. En het zou 

toch mooi zijn als we daar meer met elkaar over kunnen gaan 

praten? Het spel kan daar een handig hulpmiddel voor zijn. We 

hebben ervaring met het spel in een verzorgingshuis en daar 

kwamen heel mooie verhalen naar boven.’

Haar grootste kracht zit volgens Ellen in het altijd in de praktijk 

bezig blijven. ‘Je raakt overtuigd door iets te dóen, door het te 

ervaren. Voor mij betekent dat meegaan met de bus tijdens een 

StigmaTour en Een Steekje Los? blijven meespelen. Een ander 

studeert om te leren, ik leer van binnenuit in de praktijk. Door 

eigen en andermans ervaring. Ik heb zelfs nog nooit gesollici-

teerd, een goed idee wil namelijk altijd gevonden worden. En 

het enige wat ík dan nog nodig heb is dat ze me vertrouwen 

geven en tegen me zeggen ‘Doe maar!’

Een Steekje Los? een eigenwijs spel 

Een aantal voorbeelden van vragen, 

stellingen en thema’s uit het spel.

Ontmoeten 

Met welke mensen in de buurt zou je koffi  e 

willen drinken?

Thuis

Eens of oneens: Psychiatrische patiënten 

horen niet thuis in de wijk.

Zingeving

Wie helpt jou om hersenletsel te accepteren?

Sociale contacten

Welke van de drie zaken vergeten mensen 

het meest?

A. Namen en gezichten van nieuwe mensen

B. Sleutels

C. Wat iemand gelezen heeft

(antwoord: A)

Eenzaamheid

Welke mensen in je omgeving weten echt 

hoe het met je gaat?

Hulp

Raad het woord: Troost, Vrienden, Familie?

(antwoord: steun)



De TT is toch alleen in Assen?

In de volksmond ging het in Drempt om ‘de TT’ maar de 

wegraces in Drempt waren helemaal geen TT-wedstrijden. De 

afkorting staat voor Tourist Trophy en komt uit Engeland. De 

Trophy is een mooie prijsbeker uit 1907 toen op het eiland Man 

in de Ierse zee voor het eerst een racewedstrijd voor motoren 

werd gehouden op de openbare weg. In Engeland was dit type 

race verboden, maar markies de Mouzilly St. Mars kreeg het 

voor elkaar dat op Man wegraces mochten worden georgani-

seerd met medewerking van de lokale overheid. Een voorbeeld 

dat in Assen in 1925 werd gevolgd. De afkorting TT werd zo een 

begrip voor alles wat maar met wegraces op de motor te maken 

heeft.

Toen de TT nog in 

Drempt was

Tekst: Henk ten Zijthoff m.m.v. Mari van Kasteren

Foto’s: Collectie Mari van Kasteren en Rinus G.M. Rabeling

De tijd waarin eens per jaar de motoren brulden op het wegcircuit in Drempt ligt al ver 

achter ons. Maar vraag Achterhoekers van pakweg 55 jaar en ouder naar de TT van Drempt 

en een groot aantal zal zich het evenement nog goed kunnen herinneren. Lekker in een 

weiland onder een stralende zomerzon genieten van brullende motoren die met een bloed-

gang jouw stekkie langs de baan passeren. Met de geur van brandend rubber, oliewalm en 

benzinedampen in je neusgaten. Dat waren nog eens tijden. De eerste keer was in 1967. Het 

spektakel van Drempt eindigde in 1970. We gaan op zoek naar de verloren tijd.

Drempt, 23 juli 1967, start van de eerste wegraces te Drempt

Ontwikkeling van de motorsport

Na de Tweede Wereldoorlog werd de motorsport ook in Ne-

derland steeds populairder. Activiteiten in deze tak van sport 

vonden plaats onder de vleugels van de KNMV ofwel de Konink-

lijke Nederlandse Motorrijdersvereniging. Maar in de zuidelijke 

provincies groeide vooral in de wereld van de motorcrossers 

onvrede over het beleid van de KNMV. De cross-rijders vonden 

dat er te weinig wedstrijden werden georganiseerd, vooral in 

het katholieke zuiden. Het conflict liep zo hoog op dat op 12 

februari 1949 in café Van Vilsteren in Helmond de RKZNMB werd 

opgericht. In die tijd werd elke motorsportclub in het zuiden 

voorzien van het keurmerk rooms-katholiek: vandaar de lange 

afkortingsriedel. Na verloop van tijd werd de naam van de 
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nieuwe bond teruggebracht tot NMB, de Nederlandse Motor-

sport Bond. In 1965 was de NMB uitgegroeid tot een geduchte 

concurrent van de KNMV. Er werden dat jaar maar liefst 22 

wedstrijden georganiseerd. Dat waren motorcrosses, gras- en 

sintelbaanwedstrijden. De NMB deed het dus goed. Zelfs zo 

goed dat zij halverwege de jaren zestig wederom in het gat 

sprong dat de KNMV in hun ogen liet liggen: het verbeteren van 

beleid rond de wegraces op motoren. 

De wegraces in Nederland

De wedstrijdrenners die voor de KNMV bij de wegraces 

actief waren, kregen gaandeweg de jaren zestig steeds meer 

problemen met het beleid van de KNMV. Eerste grief was het 

grote gebrek aan startgelegenheid. Gevolgd door problemen 

met de hoge kosten voor deelname, het selectiebeleid om in 

aanmerking te komen voor een startbewijs en last but not least: 

de ergernissen over de logge KNMV-organisatie die bovendien 

een hautaine houding jegens de renners werd verweten. In 

1966 brak in de KNMV-gelederen van de renners de opstand uit: 

wegrenners en bondsbestuurders vlogen elkaar via de media 

in de haren waarbij zware middelen niet werden geschuwd. 

Omdat de NMB bezig was met de voorbereidingen voor het 

organiseren van eigen wegraces, dreigde de KNMV zelfs met le-

venslange uitsluiting van KNMV-wedstrijden als renners zouden 

gaan meedoen aan NMB-races. De bom was dus gebarsten: de 

NMB zette zijn plannen door en de wedstrijdkalender 1967 voor 

wegraces was met 14 geplande wedstrijden een feit. De eerste 

race onder de vlag van de NMB vond in 1967 plaats in Reusel. 

In het hoge noorden volgden Surhuisterveen en Vlagtwedde. 

In België werd gereden in Zolder en Beveren-Waas. En in het 

oosten werd gestreden in Nijmegen en... in Drempt! 

De eerste wegrace op het circuit van Drempt op 23 juli 1967

Hoe is dat toen geweest in Drempt? Afgaand op het enthousi-

asme van mensen die je ernaar vraagt en erbij zijn geweest: Het 

was één groot feest! Op de wedstrijdposters stond dat het om 

een Primeur voor de Achterhoek ging. Dat lokte de op snelheid 

en spektakel beluste Achterhoekers uiteraard massaal naar het 

circuit in Drempt. De organisatie verwachtte maximaal 16.000 

bezoekers: het werden er ruim 17.000. Een grandioos succes 

voor de NMB en de organisatie van de Dremptse wegrace. Dit 

smaakte naar meer. Maar eerst moest het jaar binnen de NMB 

worden geëvalueerd.

De evaluatie van het jaar 1967 bij de NMB 

Landelijk gezien was het eerste jaar een grandioos succes en 

een geweldige boost voor de populariteit van de motorsport 

en die van de wegracerij in het bijzonder. Toch constateerde de 

NMB dat er verbeteringen mogelijk waren. Er waren weliswaar 

een hoop nieuwe renners bijgekomen maar er waren proble-

men bij de 125cc-, de 300cc- en de 500cc-klasse. De 350cc en 

de 500cc reden daarom vaak hun wedstrijden gezamenlijk. 

Verheugend was wel dat er ook buitenlandse renners mee-

deden. Zij waren afkomstig uit België, West-Duitsland en zelfs 

een renner uit Engeland: Malcolm Patterson die als militair in 

West-Duitsland was gelegerd. In het Nederlandse kamp werd 

in de 50cc Henk van Kessel kampioen. Hij werd later zelfs 

wereldkampioen. Op 17 december 1967 werden de kampioe-

nen gehuldigd tijdens de Algemene Ledenvergadering van de 

NMB. Bekende namen uit die tijd: Jan van den Biggelaar, Hans 

van der Burg, Frans Holtkamp, Hans Hutten en Jos de Laat. De 

wegraces waren qua organisatie in goede handen bij de NMB. 

Er was sprake van vernieuwingen door onder andere een eigen 

parate ambulancedienst en medici die bij een calamiteit zo 

snel mogelijk per motor naar de onheilsplek konden worden 

gebracht. Deze voorzieningen werden in het rennerskwartier 

zeer gewaardeerd.

 

De wegraces in Drempt op 14 juli 1968

Flower Power deed in 1968 haar best om de wereld iets vrediger 

te maken terwijl in Frankrijk aan de Sorbonne het oproer 

kraaide tegen president De Gaulle. De Oostbloklanden maakten 

onder leiding van de Russen een einde aan de Praagse Lente 

van Alexander Dubcek. En in Drempt werd hevig gestreden op 

de motoren! Bij de wedstrijdrenners won Nico van de Zande 

de 250cc op een Yamaha. Aad Roestenburg won de 50cc B-

klasse op een Garelli. Dieter Reimann won bij de 500cc. Bij de 

Het NMB wegrace-circuit te Drempt. De vakjes langs het circuit zijn de plaat-

sen voor het publiek.

Omslag programmaboekje TT Races Drempt, 14 juli 1968
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SUPERMARKT AALDERINK
1200 m2 winkelplezier! 750 m2 parkeerruimte!

DORPSS

Vind ons op

ZONDAGS GEOPEND

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

Wilt u ook een keer beleven hoe een e-bike met middenmotor fiets? 
Komt u gerust langs om de verschillen zelf te ervaren.
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amateurs was de instroom zo groot dat er in series moest wor-

den gereden. Piet van de Wal reed in Drempt naar zijn eerste 

overwinning. Van de Wal had een enorme supportersgroep uit 

zijn woonplaats (het kerkdorp Spoordonk) meegenomen naar 

Drempt die hun vreugde over de winst van hun dorpsgenoot 

duidelijk lieten blijken.

De wegraces in Drempt op 10 augustus 1969

Het was opnieuw spannend op het circuit en de duizenden 

toeschouwers genoten van de felle strijd. Pascal d’Ursel won 

de ongelimiteerde klasse. Aad Roestenburg pakte de overwin-

ning in de 50cc en Gerrit Zijderveld zegevierde in de 250cc. 

Normaal werd er bij de races geen entree geheven maar in de 

kronieken staat vermeld dat er in Drempt drie gulden entree 

werd gevraagd om het voor de renners mogelijk te maken het 

gebruikelijke rennersbal op zaterdagavond mee te vieren.

Het rampjaar 1970: Drempt, 15 en 16 augustus

De succesreeks van de wegraces en de enorme populariteit van 

de sport kende ook een schaduwkant. In 1969 viel het eerste 

dodelijke slachtoffer tijdens de wegraces van de NMB. Daarbij 

bleef het helaas niet. In Drempt ging het in augustus helemaal 

mis. Het weekeinde van 15 en 16 augustus was koud en nat en 

er stond veel wind. De Duitse wegcoureur Willy Seegers raakte 

met zijn zijspan van de weg en botste op een elektriciteitspaal. 

Hij overleed in het ziekenhuis in Doetinchem. Zijn passagier 

was Brigitte Heinrich, een voormalig Duitse turnkampioene. 

Zij overleefde het ongeluk en huwde later met Willy Haas, ook 

een Duitse zijspancoureur. Met hem boekte zij later in haar car-

rière nog vele overwinningen in deze klasse. Na deze enorme 

domper volgde nog een tweede ongeluk met dodelijke afloop: 

Menno de Ruiter uit Groenlo raakte in de negende ronde in 

de 500cc van de weg en botste op een boom. Hij was op slag 

dood. De Ruiter was een veelbelovend supertalent in opkomst. 

Het rennerskwartier, de organisatie en de toeschouwers waren 

zwaar aangeslagen door de twee fatale crashes. De wedstrijd 

werd niet stilgelegd maar al na een paar dagen bleek dat de 

race van 1970 voor Drempt de laatste keer was.

Hoe het verder ging

De wegraces in Drempt hebben in vier jaar tijd veel mensen in 

de Achterhoek en ook ver daarbuiten in aanraking gebracht 

met de motorsport. De sport maakte in deze jaren een enorme 

ontwikkeling door. Dat er werd gereden op vrij simpele wegcir-

cuits was in die tijd een gewoonte die nog lange tijd doorging 

ondanks de gevaren die dat met zich meebracht. De NMB bleef 

tot begin jaren tachtig een kweekvijver van grote talenten in de 

wegracerij.

Zover is het in Drempt dus niet meer gekomen. Op 17 augus-

tus 1970 volgden vragen in de Tweede Kamer van het PvdA-

kamerlid Dolman. Hij wilde naar aanleiding van de ongevallen 

in Drempt van de toenmalige minister van Cultuur, Recreatie en 

Maatschappelijk Werk weten wat er zou worden ondernomen 

om een einde te maken aan het hoge aantal slachtoffers in 

de wereld van de racerij. Dolman kwam op dat moment in de 

nationale en internationale races, inclusief de autosport, op 18 

doden alleen al in het seizoen 1970. Jackie Stewart had via de 

media ook al zware kritiek op de veiligheid van het circuit van 

Zandvoort voor de autoraces geuit. Stewart (the Flying Scot) was 

op dat moment één van de beste autocoureurs ter wereld, dus 

Drempt, 23 juli 1967, Christ van Kasteren, Amateurklasse

Drempt, 13 augustus 1970, Piet van de Wal 68 en Jan van de Zanden 27, 

350cc Kawasaki

Drempt, 14 juli 1968, Aad Roestenburg, 50 cc B

Drempt, 13 augustus 1970, Piet Kramer en Menno de Ruiter 
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Dit type race was een groot vermaak ook al kon er soms zeer 

hevig worden gestreden om de winst. Deelname was niet vrij 

van risico omdat renners meestal niet waren verzekerd door de 

organisatie. Lokale liefhebbers en beoefenaren van de échte 

Zwarte Crosses-oude-stijl lopen inmiddels in de zeventig. Zij 

houden het erop dat vermoedelijk in Steenderen in de jaren 

vijftig of begin jaren zestig voor het eerst in onze regio een 

echte Zwarte Cross werd georganiseerd, gevolgd door meer 

dorpen rond Doetinchem. Een toenmalig deelnemer geeft aan: 

‘Ik kwam bijvoorbeeld met een kameraad terug van een cross waar 

we aan hadden meegedaan. Ik zag in Steenderen dat daar een 

crosswedstrijd aan de gang was. We stopten, knupten de motoren 

van de aanhanger en deden meteen mee!’ Zo ging dat dus in 

die jaren maar het fenomeen hield ook spontaan weer op te 

bestaan. Tot het in oktober 1997 in Hummelo weer tot leven 

werd gewekt. Via Zelhem belandde het festival de Zwarte Cross 

in Lichtenvoorde met als uiteindelijk gevolg dat het uitgroeide 

tot het grootste motorcross-evenement van Europa en mogelijk 

ter wereld. 

Naschrift

De motorsport maakte in de jaren zeventig en tachtig een 

evolutie door. Aanvankelijk domineerden bij de wegraces zoals 

in Drempt merken als Norton, Kreidler, Aermacchi en Ducati 

de wedstrijden. Later werd de rol van deze merken overgeno-

men door MBA’s, Yamaha’s en Suzuki RG’s. De evolutie leidde 

uiteindelijk tot een uiterst gereguleerde sport met zeer strenge 

veiligheidseisen. Daarmee is vooral het wegracen na een lange 

weg met mooie ups maar helaas ook tragische downs een rela-

tief veilige sport geworden, zeker voor professionals. 

De NMB bracht in Nederland grote kampioenen voort die zelfs 

in staat bleken om een Grand Prix te winnen zoals Boet van 

Dulmen, Jack Middelburg en Hans Spaan. Daarmee blijft de 

motorsport vooral een sport die deelnemers en toeschouwers 

zowel voor de cross als de wegraces nog steeds in grote vervoe-

ring brengt zoals ooit in Drempt.

Dit artikel kwam tot stand met 

onder andere de fantastische 

hulp van Mari van Kasteren. 

Hij schreef een boek over de 

geschiedenis van de NMB: 

NMB wegraces 1967-1981. In 

2014 in eigen beheer uitge-

geven en inmiddels is er een 

vierde herziene druk. Zeer 

aanbevolen voor de liefheb-

bers. Mari is voor zijn museum 

altijd op zoek naar materiaal, 

documenten en affiches rond de wegraces voor motoren 

uit deze periode. Ruimt u de zolder of garage op en treft u 

iets aan, neem dan contact met hem op via zijn mailadres 

m.kasteren2@chello.nl of via zijn Facebook pagina.

Als bronmateriaal voor dit artikel dienden bovendien de 

Handelingen van de Tweede Kamer (1970), de vele uitin-

gen op het internet van oudgedienden en ooggetuigen 

op diverse sites, het fotoarchief van Mari van Kasteren en 

van Rinus Rabeling. Tevens gaat mijn dank uit naar Benjo 

Bolt en Freek Jolink, allebei uit Hummelo, voor hun inbreng 

over de details. 

een uiterst serieus te nemen criticus. In het Aanhangsel tot het 

Verslag van de Handelingen der Tweede Kamer (1970) is onder 

nummer 255 de discussie tussen parlement en de minister, me-

juffrouw Marga Klompé weergegeven, waarbij de ongevallen in 

Drempt en de kritiek van Stewart onderwerp waren. Uiteindelijk 

beloofde de Minister dat hij in de circulaire aan de Commissaris-

sen der Koningin zou aangeven dat ‘hij de recreatieve waarde 

van wedstrijden met motorvoertuigen in samenhang wil zien 

met het gevaar dat dergelijke wedstrijden voor deelnemers en 

toeschouwers met zich brengt.’ De gemeenteraad van Hum-

melo en Keppel had echter geen aansporing meer nodig van 

de Commissaris van de Koningin in Gelderland. Op 19 augustus 

1970 werd in de Raadsvergadering als volgt besloten: ‘in den 

vervolge worden er geen vergunningen meer verleend om op 

het circuit te Drempt wedstrijden met motoren te organiseren.’ 

De NMB ging na het rampzalige seizoen van 1970 (er wa-

ren meer doden op andere circuits te betreuren) overigens 

door met het organiseren van wegraces. Samen met hen die 

betrokken waren in de racerij op motorvoertuigen, werd alles 

in het werk gesteld om de geliefde sport veiliger te maken 

voor renner en toeschouwer. In 1982 beëindigde de NMB zijn 

activiteiten en keerde als bond weer terug in de armen van de 

KNMV. De conclusie is dat de Nederlandse motorsport met haar 

organisatorisch kader vele grote kampioenen voortbracht die 

ook internationaal hoge ogen scoorden. 

Komt de Zwarte Cross ook voort uit de NMB?

De NMB werd in de volksmond soms wel ‘de Zwarte Bond’ of 

‘de Wilde Bond’ genoemd. Deze geuzennaam sloeg echter 

nergens op want de NMB was wel degelijk een erkende bond. 

Het onderscheid met zware termen als zwart en wild was meer 

gericht op de relatie van de NMB met de KNMV omdat de 

NMB van 1949 tot 1982 een afscheiding was van de KNMV. Er 

waren meer motorsportbonden die toetraden tot de NMB zoals 

bijvoorbeeld de noordelijke motorsportbond De Dwerg, die 

vooral grasbaanraces organiseerde. Maar met het fenomeen 

van een Zwarte Cross had dit alles dus niets te maken. De NMB 

organiseerde al vrij snel regionale afdelingen (Oost, Noord 

en Zuid) maar die afdelingen organiseerden zeer zeker geen 

Zwarte Crosses. 

De échte Zwarte Crosses waren crosswedstrijden die in 

Gelderland, Brabant en Overijssel spontaan werden georgani-

seerd, soms via het verenigingsleven. Zo kon bijvoorbeeld een 

voetbalclub een Zwarte Cross organiseren om de clubkas te 

spekken. Deelnemers konden op allerlei manieren meedoen: 

met een crossmotor, met een brommer of zelfs met de fiets. 

Drempt, 14 juli 1968, 250cc Piet van de Wal standaardklasse Kawasaki -

eerste overwinning
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WARENHUIS
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Onder de bezielende leiding van trainers/leiders Anton Huis-

kamp, Auke Nederhoed en Dirk Jan Kets wordt er, indien de 

studie en de bijbaantjes het toelaten, twee maal per week ge-

traind en op zaterdag een wedstrijd gespeeld. 

Een vaste keeper is er niet, dat lossen de jongedames zelf op 

door om beurten te keepen, met wisselend succes. Indien de 

teams dames 1 of dames 2 op zondag door omstandigheden 

speelsters te kort komen, zetten de B-junioren alles opzij om 

hun vrouwelijke verenigingsleden bij te staan. 

Teamgeest en plezier! Daar gaat het om bij deze jonge dames. 

Meisjesvoetbal is de snelst groeiende sport in Nederland. Bij HC’03 is dat niet anders met twee 

damesteams. Veel mensen weten (nog) niet dat HC’03 ook een zeer succesvol meisjesteam 

heeft, een (h)echt vriendinnenteam in de leeftijd van 13-17 jaar: de meisjes B. 

Vriendinnenteam 
meisjes B kampioen! 

Eind vorig seizoen hebben Henriët Klein Reesink en Yvonne 

Roes een voetbalkamp georganiseerd waardoor de meiden 

nog verder naar elkaar toe zijn gegroeid. Voor begin juli 2016 

staat er weer een voetbalkamp gepland, inclusief een wedstrijd 

tegen de ouders. 

De eerste seizoenshelft, tot de winterstop, werd afgesloten met 

een plek in de subtop. 

De tweede competitiehelft in 2016 leidde langs de clubs AZC, 

Eerbeekse Boys, Klarenbeek, Klein Dochteren, Kon. UD., Oeken-

Brummen, Victoria Boys, VIOS Vaassen en Vorden.

Achterste rij v.l.n.r. Lieke Wolvetang, Chanel Booltink, Cathy Klein Reesink, Julia Meijer en Ruth Seegers. Middelste rij v.l.n.r. Auke Nederhoed, Dian Jansen, Yinde 

Huiskamp, Maureen Nederhoed, Marnel Meulenbeek, Monique Veeneman en Anton Huiskamp. Voorste rij v.l.n.r. Christine ter Stege, Tugce Arik, Dorien Onstenk, 

Sara Kip en Larisa Kayumbi. Op de foto ontbreekt Dirk-Jan Kets.

Tekst: Pierre Seegers 
Foto’s: Epco Schierboom en Pierre Seegers
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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

Zonwering * Rolluiken * Garagedeuren * Veranda-overkapping

Somfy besturing * Raamdecoratie 

TORENALLEE 8 • 6999 DD HUMMELO
TEL: 0314-389393 • www.zONwERiNgAcHTERHOEk.NL

Installatiebedrijf T&I

Keijenborgseweg 30

7021 LW Zelhem

T (0314) 641 717

E info@installatiebedrijfti.nl

I www.installatiebedrijfti.nl

observatie camera’s

poortaandrijvingen

intercominstallaties

alarminstallaties

Slim 
bekeken!
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Wist u dat:

-  koning Edward III van Engeland vrouwenvoetbal in 1355 

heeft verboden?

-  hij vrouwenvoetbal te gewelddadig vond?

-   India zich als eens van de WK terugtrok omdat de FIFA 

blote voeten verbood?

-   er wereldwijd 40 miljoen vrouwen voetballen?

-   België en Nederland de Women’s BeNe League hebben 

opgericht? 

-   het Nederlands dameselftal in 2015 voor het eerst aan 

een WK deelnam?

-   dit de zevende editie van het WK voetbal voor vrouwen 

was?

-   dit WK werd gewonnen door de Verenigde Staten? Zij 

versloegen Japan in de finale met 5-2

-  damesvoetbal/vrouwenvoetbal de snelst groeiende sport 

van Nederland is?

-   wist u dat ongeveer 12% van de leden van de KNVB 

meisje of vrouw is?

Op zaterdag 7 mei 2016 werd het seizoen afgesloten met 

een wedstrijd tegen Kon. UD, één van de oudste amateurver-

enigingen van Nederland. De thuiswedstrijd werd met 1-0 

gewonnen door een doelpunt van Ruth Seegers, met wat 

hulp van de keeper.

Twee dagen later, op maandag 9 mei, verloor directe en eni-

ge concurrent VIOS Vaassen met 3-0 van Kon. UD. Hierdoor 

was ons meisjesteam niet meer te achterhalen voor de con-

currentie en was het kampioenschap een feit! Dit kampioen-

schap is gevierd op zaterdag 21 mei in ‘t Hessenhuus. 

Zoals het er naar uitziet, zal het meisjes B-team volgend jaar 

doorstromen naar een meisjes A-team. Een aantal speelsters 

rondt in juni 2016 hun middelbare schoolopleiding af en 

start een vervolgstudie. Zij zijn daarom mogelijk minder be-

schikbaar voor hun team. Ben je enthousiast geworden door 

dit verhaal en ben je tussen de 13 en 17 jaar? Meld je dan 

aan bij HC’03. Zie de website voor meer informatie.

Wellicht tot ziens!
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De bouwmarkt met vele specialiteiten.

- Persoonlijke bediening en goede service

- Wij denken met u mee en geven graag advies

- Ook uw adres voor propaangasvullingen

- Hout en Plaat op maat

- Vele artikelen per stuk/ per meter verkrijgbaar

- Ongelooflijk veel materialen tegen scherpe prijzen

Emmerikseweg 17

7227 DG Toldijk

T:  (0575) - 45 16 55

F:  (0575) - 45 26 79

E: detolbrug@12move.nl

www.bouwmarktdetolbrug.com

t 4  •  g  •  t 4  •  g  •  

t 4  •  g  •  

t 4  •  g  •  t 4  •  g  •  

t 4  •  g  •  

Meipoortstraat 4  •  Doesburg  •  www.ter-steeg.eut 4  •  g  •  t 4  •  g  •  t 4  •  g  •  
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Anouk Mast (45) is parttime huisarts in 

Doetinchem. Met echtgenoot Jeroen en 

hun vier kinderen woont ze in Laag-Keppel.

Falanga. Synoniem is Falaka. ‘Niet lezen voor het slapen gaan’, 

schrijft mijn collega in haar mail om half twaalf ‘s avonds. Deze 

woorden maken nieuwsgierig. De mail betreft informatie die ik 

nodig heb voor het consult dat ik de volgende dag heb met een 

patiënt. Mijn collega is al langer arts op het Asielzoekerscentrum 

(AZC) in Doetinchem. Sinds 15 oktober 2015 ben ik de huisarts/

praktijkhouder van de bewoners van het AZC en is deze groep 

buitengewone mensen toegevoegd aan mijn praktijk. Sindsdien 

heb ik het idee dat ik de mensen een beetje ken waarover al die 

discussie in de media gaat.  

Het woord falanga dus. Ik open het eerste artikel. Het is in het 

Engels geschreven: ‘Falanga, also referred to as falaka, can be de-

fi ned as the applications of a blunt trauma to the soles of the feet. 

The technique has been practiced throughout history. It is still very 

common, particulary in the Middle East, according to Amnesty In-

ternational in over thirty countries worldwide.’ Een plaatje van een 

man liggend op zijn rug, armen achterop zijn lichaam gebonden, 

benen omhoog, naakt, voeten bij de enkels vastgebonden aan 

een staaf. Voetzolen 

open en bloot. Het 

slachtoff er wordt met 

een stomp voorwerp 

of zweep meermalen 

op de voetzolen ge-

slagen. Daarna wordt 

hij gedwongen te 

lopen, op een ruwe ondergrond, soms met iemand op zijn rug. In 

het volgende artikel staan de gevolgen. De slagen veroorzaken 

interne bloedingen, zwelling van de weke delen, soms breuken 

van de tenen en middenvoetsbeenderen en permanente zenuw-

schade. De bloedingen en acute zwellingen worden door het 

lichaam opgeruimd, de breuken groeien weer aan. Wat overblijft 

zijn pijnen, zenuwpijnen en een beperkte loopafstand. Zo ook bij 

mijn patiënt. Aan het begin van de oorlog heeft hij een week vast 

gezeten en is hij onderworpen aan falanga. Voorzichtig loopt hij 

mijn spreekkamer in. Hij heeft espadrilles aan, met van die dunne 

jute zolen. Andere schoenen heeft hij niet. Hij is van mijn leeftijd, 

goedlachs. Via de tolkentelefoon praten we wat. Hij heeft geluk-

kig geen herbelevingen en hij slaapt goed. Hij is blij dat er nu rust 

is. Rust is een relatief begrip. Het AZC op de Kruisberg is een POL, 

Proces Opvang Lokatie. Mensen komen bij Ter Apel binnen en 

gaan dan naar een POL, zoals het AZC in Doetinchem. Hier zijn ze 

circa zes weken en hebben ze een interview met de IND. Daarna 

horen ze of ze mogen blijven of terug moeten naar hun land van 

herkomst of het land waar ze als eerste binnenkwamen. Dit pro-

ces geeft stress. Op de POL krijgen ze bed en brood van het COA, 

Centrum Opvang Asielzoekers. Het COA organiseert activiteiten 

waar veel vrijwilligers zich voor inzetten. Verder doden ze de tijd 

met het volgen van de nieuwsberichten, gesprekken met hun 

advocaat en met telefoneren met hun familieleden die meestal 

verspreid over Europa vertoeven, of in Libanon of nog in Syrië zijn. 

Ik hoor het zoemen rondom de Kruisberg en ook in ons eigen 

dorp. ‘Ze lopen daar dan maar door de bossen’, ‘Hoe komen ze aan 

die telefoons?’, ‘Ze schijnen ook in Zandewierde te komen’. ‘Alle-

maal mannen.’ Mijn patiënt wou dat hij kon lopen door de bossen. 

Mijn patiënt heeft 

gewoon zijn tele-

foon meegenomen 

uit Syrië; mensen 

hadden daar im-

mers ook een leven. 

Hij zou vast graag in 

Zandewierde willen 

wonen, in afwachting van zijn familie. Ik denk zelfs dat hij wel Prins 

Carnaval van Hummelo zou willen zijn, zoals Gijs Jolink tipte in de 

vorige editie van dit magazine. En oh ja, hij is inderdaad een man, 

maar een man met verbrijzelde voeten.

Vooralsnog wil hij alleen graag een paar schoenen met lekkere 

zachte zolen. Ik geeft hem medicijnen voor zijn voeten en een 

recept voor schoenen. Het COA heeft een kledinguitgifteloket. 

Misschien heeft u nog een paar op de plank liggen die u niet meer 

draagt. Misschien wel in zijn maat 44. U kunt ze afgeven bij de 

receptie van het COA. 

Foto: Wim van Hof

Uit de praktijk

Maat 44 gezocht
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Familie Agterberg begon 35 jaar geleden

met tandzorg in Steenderen 

Mondzorg Steenderen, een 

opmerkelijke familiepraktijk jubileert

Helemaal uniek is het niet dat meerdere familieleden in dezelfde 

tandartspraktijk werken, maar vader, moeder en twee dochters 

in één praktijk is zeker opmerkelijk. De mondzorgpraktijk van 

de familie Agterberg kan daarom met recht een familiebedrijf 

worden genoemd.

Vader Bertjan en dochters Pauline en Marieke zijn alle drie 

tandarts. Moeder Margreet is mondhygiëniste. De praktijk 

is gevestigd in het voormalige Groene Kruisgebouw aan de 

Kerkhofweg. Dit is een gebouw met zelfs een tandheelkundige 

geschiedenis, vertelt Marieke, die er vroeger als baby nog de 

inentingen heeft gehad. 

In de rij

“Toen mijn ouders hier met de praktijk begonnen was in dit 

gebouw één middag in de week een zitdag van de tandarts. Er 

stond een hele oude tandartsstoel en de mensen stonden in de 

rij om aan de beurt te komen. Het was meer een soort eerste 

hulp voor tandproblemen.”

“Toen Bertjan en ik nog in Utrecht op kamers woonden, hoorden 

we dat er in Steenderen plek was voor een tandartspraktijk en 

dat leek ons heel aantrekkelijk. Mijn vader attendeerde ons op 

de voormalige pastorie die in Steenderen te koop stond”, vertelt 

Margreet, die geboren en getogen is aan de Rijksweg in het 

monumentale huis Wydorp. In die tijd bestond een overschot aan 

tandartsen, velen gingen na afstuderen ook in het buitenland 

aan de slag.

Ondanks een negatief vestigingsadvies van de Maatschappij 

Tandarts is een vak dat een dubbel gevoel oproept. Het is fijn wanneer een patiënt 

probleemloos door de controle komt, maar een mooi stukje vakwerk geeft ook veel 

voldoening. Bij Mondzorg Steenderen vinden ze het allebei belangrijk. Bij het opmerkelijke 

familiebedrijf staan persoonlijke aandacht en maatwerk voorop.

Tandheelkunde, want Steenderen zou te klein zijn, zetten ze 

door en vonden in de voormalige pastorie aan de Dr. Alfons 

Ariënsstraat een mooi pand voor een praktijk aan huis. “Er 

hoefde nauwelijks iets verbouwd te worden. We zijn daar in 

september 1981 begonnen, dit jaar dus 35 jaar geleden,”  kijkt 

Margreet terug.

Flinke overgang

Voor de patiënten was het een fl inke overgang, er werd gewerkt 

met nieuwe spullen en nieuwe technieken. “De mensen 

moesten opeens liggen in plaats van zitten in de stoel. Dat 

was wel wennen en we moesten ze ook wel even daarvoor 

waarschuwen.”
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advertorial

Ze begonnen met de 600 patiënten die 

daarvoor op de zittingsdag kwamen. 

In het begin is daar ook heel veel 

aandacht  gegeven aan instructies en 

voorlichting. De praktijk groeide snel. In 

2001 grepen ze de gelegenheid om de 

praktijk, die uit het huis was gegroeid, 

te verplaatsen naar het voormalige 

Groene Kruisgebouw. Daar was ruimte 

voor drie behandelkamers, die werden 

ingericht tot twee tandartsenkamers en 

een kamer voor preventieve hulp. Het 

team bestaat in totaal uit elf mensen. Er 

werken naast de drie tandartsen, een 

mondhygiëniste, drie assistentes, drie 

preventieassistentes en sinds dit jaar ook 

een baliemedewerkster.

Voorkomen

Preventie heeft altijd al hoog in het 

vaandel staan, vertelt Margreet. “Je kunt 

zoveel zelf doen om de mond gezond 

te houden en problemen te voorkomen. 

Mensen zeggen zo gemakkelijk: ‘och, 

ik heb er geen last van.’ Maar tegen de 

tijd dat je wel last krijgt ben je eigenlijk 

te laat. Daarom is een regelmatige 

controle ook zo belangrijk.” Het is ook 

jammer, vult Pauline aan, dat je veel meer 

tandweefsel kwijt raakt als je in een later 

stadium ingrijpt. De tand of kies is dan 

meteen ook een stuk zwakker. Bovendien 

is de controle ook belangrijk om de 

conditie van het tandvlees te controleren. 

Sinds een aantal jaren is bekend dat 

chronisch ontstoken tandvlees mede zelfs 

serieuze lichamelijke klachten kunnen 

veroorzaken, zoals het ontstaan van hart- 

en vaatziekten. 

Marieke is inmiddels 7 jaar tandarts en 

heeft, net als haar zus, nog steeds elke 

dag veel plezier in haar werk. Pauline 

wist al heel vroeg dat ze tandarts 

Mondzorg Steenderen

Kerkhofweg 21,  7221 AE Steenderen

T: 0575-452076

E: info@mondzorgsteenderen.nl

I: mondzorgsteenderen.nl

Openingstijden: ma t/m do: 08:00-17:00;

vr: 08:00-13:00 uur.

wilde worden. “Als 14-jarige stond ik al naast mijn vader in de praktijk, om te helpen 

met de afzuiger.” Na haar VWO kon ze direct in Nijmegen beginnen aan de studie 

tandheelkunde. Daar leerde ze naast vullingen, kroon- en brugwerk en frames ook 

kunstgebitten te maken. “Dat doen we hier zelf. Ik vind dat leuk werk, ook omdat je 

meer met mensen kunt communiceren. Als iemand met de mond open in de stoel ligt 

gaat dat wat lastiger, maar als mensen vragen hebben, is er altijd tijd voor uitleg.

Ouderen

Ze onderstrepen alle drie dat preventie steeds belangrijker wordt, nu de mensen 

gemiddeld ouder worden en langer met hun gebit doen. Het is  tegenwoordig niet meer 

nodig dat een kunstgebit slecht zit. “Als een onderkaak weinig houvast biedt kan een 

klikgebit dat goed oplossen”, zegt Marieke. Voor de gezondheid is dat ook belangrijk, 

vult Pauline aan. “Goed kauwen is belangrijk voor de spijsvertering en het stimuleert de 

hersenen. Bovendien kun je beter articuleren.” 

De speciale aandacht die er nu is voor mondzorg bij ouderen, is belangrijk, onderschrijft 

Margreet. “Mensen kunnen humeurig zijn 

als ze problemen in de mond hebben, 

soms kunnen ze niet aangeven dat ze pijn 

hebben, bijvoorbeeld als ze dementeren. 

Poetsen en controles blijven daarom ook 

op latere leeftijd echt belangrijk, zelfs voor 

mensen met een kunstgebit.”
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De kinderen Van Os uit Voor-Drempt hebben aan de Eldrikseweg in Laag-Keppel een 

ponyhouderij met een kern van negentien pony’s. Ze fokken mini-shetlanders met 

bijzondere kleurslagen en draaien op de jaarlijkse keuring in Gendringen op niveau mee.

Mini-shetlanders in 

Eldrik

Tekst: Leo Tholhuijsen

Foto’s: Wim van Hof

Aan de Eldrikseweg, een paar honderd meter na de rotonde 

Enghuizen, liggen tussen de huisnummers 4 en 6, helemaal in 

het groen vier keurig afgerasterde en verzorgde weilandjes. 

Ze vormen het domein van de familie Van Os uit Voor-Drempt. 

Marcel (47), Mike (40), Branco (35) en Samantha (27) houden 

er hun pony’s, mini-shetlanders om precies te zijn. Ze hebben 

er negentien, dat is zo ongeveer het maximum dat ze op de 

weitjes van totaal 1,2 hectare jaarrond kunnen houden. Maar 

momenteel is het drukker. Met de komst van de veulentjes 

afgelopen april en mei is het aantal opgelopen tot rond de 30. 

Doel van de houderij is, naast het grote genoegen dat de vier 

beleven aan de dagelijkse verzorging van de dieren, het fok-

ken van premiewaardige mini-shetlanders. Kwaliteitspony’s 

die excelleren in de specifieke kleuren Palomino, Créme dun 

en Valk. ‘Dat vinden wij mooi’, vertelt Samantha. ‘Wij fokken 

mini-shetlanders echt voor deze drie kleuren.’

Kinderen Van Os zijn gepassioneerde ponyfokkers. V.l.n.r. Mike, Samantha, Branco en Marcel

De fokkerij is gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit van het 

exterieur. Op de jaarlijkse keuring in Gendringen draait familie 

Van Os op een hoog niveau mee.

30



Met een maximale schofthoogte van 86 centimeter, zijn de 

mini-shetlanders de kleinste categorie binnen het ras. Daar-

boven zijn er nog de categorieën van 86-92 cm, 92-98 cm en 

tenslotte de categorie grootste shetlanders van 99 tot 107 cm.

De vier kinderen Van Os hebben de liefde voor de pony’s 

gekregen van hun vader. Sowieso had die aardigheid in 

paarden, maar vanaf het jaar 2000 werd de liefhebberij een 

echte hobby met de komst van een eerste shetlander. De 

bezigheid sloeg aan. ‘We waren er op een gegeven moment 

met zijn allen mee bezig’, zegt Marcel. ‘Een mooie manier om 

de gedachten te verzetten.’

Van één pony werden het er geleidelijk aan meer. Van zo-

maar een shetlander werden er in de loop der jaren steeds 

meer gefokt in de richting van mini’s met de drie specifieke 

kleurslagen. Met hulp van hengstenhouderij Martin Kramp 

uit Valburg worden in de fokkerij de noodzakelijke keuzes 

gemaakt. ‘Martin Kramp staat ons bij met wijze raad’, vertelt 

Samantha. ‘Ons doel is kwaliteit: premiewaardige pony’s in 

een aparte kleur.’ 

In welke mate de kinderen Van Os daarin slagen wordt 

duidelijk op de jaarlijkse keuring in Gendringen. Dit jaar is die 

keuring op 12 augustus. De afgelopen jaren is al wel duide-

lijk geworden dat de mini-shetlanders van stal Hooge Elmte 

(onder deze naam treden de Van Ossen met hun fokkerij 

naar buiten) op de keuring in Gendringen meedraaien in de 

top. ‘Die keuring is voor ons echt de dag van het jaar’, vertelt 

Marcel. ‘Daar gebeurt het, daar komen 450 tot 500 pony’s bij 

elkaar, van veulen tot en met 12 jaar oud. Een spannende 

dag, heel spannend. Van het idee daar een keer kampioen te 

worden, krijg ik kippenvel, echt kippenvel.’

Opvallend is hoe keurig de weitjes en de omgeving 

aan de Eldrikseweg zijn verzorgd.

In eerste instantie wordt op de keuring bepaald of een pony 

premiewaardig is. In dat geval wordt hij in het veulenboek op-

genomen. Een veulenboek krijgt een veulen bij het aangeven 

van zijn geboorte. Als een veulen 4 maanden oud is, komt de 

paspoortconsulent, deze bekijkt of de doorgegeven gegevens 

kloppen en brengt een chip aan in de hals. Op een leeftijd van 

drie jaar wordt dan bepaald of het dier voldoet aan de voor-

waarden voor opname in het stamboek. Een pony kan dan 

later nog hoger in het stamboek komen, tot aan premiekroon. 

Samantha vertelt dat de periode van veulenen, de voorberei-

dingen om pony’s in een goede conditie te krijgen om maxi-

maal te presteren op de keuring, begint vanaf mei. ‘Zeker gaat 

het om goed fokken, combinatie van de juiste moeder met 

de juiste hengst. Maar ook de conditie van de dieren moet in 

orde zijn. Shetlanders lopen gauw het risico te dik te worden. 

Het is echt opletten ze in goede conditie te houden. Eten ze 

teveel gras, dan worden ze te propperig wat terug te zien is in 

de bewegingen.’

Overigens is het deze maanden met alle veulentjes toch al 

heel druk met de verzorging. Afgezien van de dagelijkse 

verzorging zijn ze er vooral in het weekend erg druk mee om 

te zorgen dat zowel de dieren als het terrein er keurig netjes 

uitzien. Marcel is bijna ieder zaterdag bezig op het perceel om 

onder meer de omheining te checken. Op zondag gaat het 

meer om de dieren, staarten wassen en dat soort dingen. 

‘Het is waar wij zoveel plezier aan beleven. We zitten nog 

niet op het niveau dat we er geld mee verdienen. Het is onze 

grote hobby. Een hobby mag wat geld kosten. We leven sober, 

geven het geld niet in het café uit. Het gaat prima zo’, zegt 

Marcel tot slot.

In april en mei zijn er weer veulens geboren. De pony’s zijn al mini, de schitterende veulens al helemaal.

Voor een goede presentatie op de keuring wordt het 

lopen geoefend. Voor een goede, mooie gang moet de 

conditie van de dieren goed zijn, niet te propperig.

Zaterdag is Marcel doorgaans druk met het terrein. Op 

zondag meer met de dieren.
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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

Op de voetbalvelden van HC’03 in Drempt

komen dat weekend zo’n 50 vliegeraars bijeen 

met de meest uiteenlopende vliegers. 

Een uniek evenement voor het hele gezin.

‘t Hessenhuus organiseert een 

Workshop vliegers

maken voor kinderen 

Luchtfoto’s van de omgeving

Nachtvliegeren op zaterdagavond

(neem je zaklamp mee)

Snoep en knuffels droppen

voor kinderen

Gratis entree

Zaterdag 9 juli
van 10.00 tot 23.00 uur

Zondag 10 juli
van 10.00 tot 17.00 uur

Vlieger-
feest

’t Hessenhuus   Zomerweg 19A  Drempt   www.hessenhuus.nl
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Het sociaal team Bronckhorst Zuid bestaat uit een groep 

participatieconsulenten, elk met hun eigen specialistische 

achtergrond.  ‘De een heeft meer kennis van jeugdzaken, de 

ander is gespecialiseerd in ouderenzorg en zo hebben we alle 

zes  veel  algemene zorgkennis, maar ook ons eigen vakgebied.  

We trekken als team samen op en proberen zo alle inwoners 

een oplossing te bieden voor problemen rondom zorg, welzijn 

en werk’, vertelt Patrice Koster,  aanspreekpunt  van het  sociaal 

team Zuid. ‘Soms is er een thuissituatie waar men zelf niet 

uitkomt.  Financiële problemen bijvoorbeeld of opvoedings-

problemen.  Problemen op school,  problemen in verband 

met slechte mobiliteit en beperkingen, een mantelzorger die 

overbelast raakt, iemand wordt hulpbehoevend of is langdurig 

uit het arbeidsproces en wil graag weer werkervaring opdoen 

maar weet niet hoe. Bij al die problemen denken wij graag mee 

en proberen we met onze kennis en ons netwerk een praktische 

oplossing te bieden.’

Onder één dak in het Gezondheidscentrum

Het sociaal team wil laagdrempelig zijn. ‘Onze inlooplocatie 

hier in het gezondheidscentrum in Hoog-Keppel is perfect. 

We kunnen als zorgverleners onderling sneller contact leggen 

en mensen echt helpen.’ Dat heeft al geleid tot het initiatief 

Sociaal team 
Bronckhorst Zuid 
biedt een praktische 
oplossing

Tekst: Ceciel Bremer

Foto: Gemeente Bronckhorst

‘Welzijn op recept’, een pilot die sinds eind mei draait. Wanneer 

iemand die sociaal minder actief is de huisarts bezoekt met 

vage klachten, kan deze hem doorverwijzen naar het sociaal 

team. Het team zoekt vervolgens naar een passende daginvul-

ling waarbij de persoon weer sociale contacten opdoet wat het 

welzijn bevordert. Ook het project Valpreventie is een resultaat 

van de samenwerking onder één dak.  Patrice legt uit:  ‘FysioPlus 

lanceerde het idee.  De praktijkondersteuner van de huisarts 

kent mensen die mobiel beperkt zijn, wij komen in contact 

met mensen die minder mobiel zijn en de fysiotherapeut helpt 

mensen die gevallen zijn weer op de been.  Zo werd een eerste 

groep geformeerd voor de cursus  Valpreventie die door Marco 

Cornelissen en Anouk Otten  van FysioPlus in de Hessenhal in 

Hoog-Keppel wordt gegeven en begin mei van start is gegaan. 

Een cursus voor mensen om in beweging te komen en stabieler 

te worden waardoor de kans op vallen kleiner wordt.  Heel 

simpel, maar heel  effectief.’ 

Passende oplossing

Het sociaal team benadrukt hun praktische inslag. ‘Een vraag 

om hulp vraagt zo snel mogelijk om een passende oplossing 

als dat mogelijk is. Hulp vragen is echter best lastig.  Kom niet te 

laat bij ons, want in een vroeger stadium kunnen we vaak veel 

meer betekenen en bereiken. Schaam je niet, we zijn er voor 

iedereen, we bieden een luisterend oor en denken graag mee.’ 

Sociaal team Bronckhorst Zuid

Aanspreekpunt voor inwoners van Drempt, Hummelo, 

Keppel en Eldrik

Inlooplocatie: Gezondheidscentrum Hoog-Keppel

Maandag: 08.30 - 12.30 uur

Dinsdag: 13.00 - 17.00 uur

Woensdag: 13.00 - 17.00 uur

Donderdag: 13.00 - 17.00 uur

Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur

T: 0575 - 75 02 50 (ma t/m do van 8.30 tot 16.30 uur,

vrij van 8.30 tot 12.30 uur)

E: info@bronckhorst.nl

I: www.bronckhorst.nl

Binnen de gemeente Bronckhorst zijn de sociale teams werkzaam in vijf gebieden. 

Voor Drempt, Hummelo en Keppel is het sociaal  team Bronckhorst Zuid actief met een 

inlooplocatie in het gezondheidscentrum te  Hoog-Keppel. Wat doet het sociaal team en voor 

wie kunnen ze wat betekenen? 

Het sociaal team Bronckhorst Zuid. Staand v.l.n.r.: Petra Koert, Paul Tiggeloven 

en Peggy Langenhof. Zittend v.l.n.r.: Patrice Koster en Ellen Snelder.
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In 2009 publiceerde het Dagblad Trouw een artikel over vriend-

schappen die in de zeer jonge jeugdjaren worden gesloten. De 

stand van zaken was volgens Elly Singer, ontwikkelingspsycho-

loge en onderzoekster aan de Universiteit van Amsterdam en 

aan de Universiteit Utrecht, op dat moment dat er in Nederland 

weinig longitudinaal onderzoek was gedaan naar het fenomeen 

peutervriendschappen. Nederland had met de ons omringende 

landen een achterstand omdat kinderopvang en crèches hier 

veel later van de grond kwamen dan bijvoorbeeld in Scandina-

vië of in Engeland waar dit type vriendschap al langer bekend 

en onderzocht was. De conclusie van de Nederlandse weten-

schappers was: peutervriendschappen bestaan wis en waarach-

tig! Maar Nederlandse peuters hebben minder vriendjes dan 

hun leeftijdsgenoten elders. Singer zocht uit dat 56% van de 

twee- en driejarigen één of meer vrienden heeft tegen 66% of 

73% in het buitenland. En ze ontdekte ook dat de vriendschap-

pen niet lang stand hielden doordat de peuters en kleuters niet 

lang in dezelfde groep zaten.

Singer en haar nijvere onderzoekers hadden de Zandbakclub in 

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

Bijzonder omdat de geschiedenis vaak al heel lang teruggaat. Of omdat ze iets bijzonders 

doen samen. Of omdat ze heel hecht zijn en lief en leed delen. Dit keer ‘De Zandbakclub uit 

Drempt, Hummelo en Keppel’.

’De Zandbakclub uit 
Drempt, Hummelo 
en Keppel’

Tekst: Henk ten Zijthoff

Foto’s: collectie Zandbakclub

Hummelo en Keppel niet meegenomen in het onderzoek. Want 

zij hadden toen in 2009 kunnen melden dat peutervriendschap 

in onze gemeenschap als fenomeen al evidence-based was aan-

getoond. We hebben het over de hechte vriendschap van vijf 

peutermeisjes die zo rond 1982/1983 met elkaar in de zandbak 

van de peuterklas zaten en later op de kleuterschool in het 

bos in Laag-Keppel onafscheidelijk bleken: Noor(tje) Lourens 

en Ilse Kemperman uit Hummelo, Charis Rooda uit Achter-

Drempt, Ellen Jeninga uit Hoog-Keppel en Annet Maandag uit 

Laag-Keppel. En tot op de dag van vandaag onderhouden de 

vrouwen (nu allen rond de 36 jaar) intensieve vriendschaps-

banden. Ook al is een aantal in de jaren na de zandbak heel 

ver van huis geweest, het onderzoek van Singer geeft aan hoe 

belangrijk groepsvorming is bij peutervriendschappen en dat is 

hier evident. De meisjes streken na de peuteropvang allemaal 

neer in basisschool De Bongerd in Hoog-Keppel. Behalve Noor 

Lourens; zij kwam op De Woordhof in Hummelo terecht. Maar 

de Zandbakclub bleef intact. Als Noortje naar Keppel fietste om 

te gaan spelen bij Ellen Jeninga, dan bracht haar moeder haar 

Van links naar rechts: Annet Maandag, Noor Lourens, Ellen Jeninga, Charis Rooda, Ilse Kemperman

Bijzondere vriendengroepen
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met haar fiets naar het begin van de Hessenweg. Aan de andere 

kant stond dan de moeder van Ellen klaar om Noortje op te van-

gen. De kinderen kwamen regelmatig bij elkaar op feestjes rond 

verjaardagen, ontmoetten elkaar bij het zwemmen, op de gym 

en later op de ponyclub. 

Na de basisschoolperiode vertrokken de meisjes tegelijk naar 

het Ludgercollege in Doetinchem. Daar kwamen ze in één klas 

terecht. Er werd dagelijks afgesproken bij de Hummelse Draai 

aan de Rijksweg en van daaruit werd gezamenlijk naar het 

Ludger gefietst. Die tijd op de middelbare school is een verhaal 

apart. De meisjes kwamen na de brugklas in verschillende klas-

sen terecht. Nadat ze allemaal gestart waren in een vwo-klas, 

bleek bij de één de afleiding wat groter dan bij de ander. Charis 

en Annet volgden de mavo, Ilse de havo en Noor en Ellen het 

vwo. Ondanks (tijdelijke) andere interesses, bleef de groep 

bij elkaar. Ze bleven elkaar ontmoeten via sport en natuurlijk 

maakten ze samen het Doetinchemse uitgaansleven onveilig. 

Om dit te kunnen financieren, werkten ze allemaal als hulp bij 

De Gouden Karper in de bediening en in de keuken. Ondanks 

de verschillende opleidingstrajecten waren ze echter allemaal in 

het magische jaar 1998 tegelijk klaar met de middelbare school: 

Charis en Annet waren doorgestroomd naar de havo en Ilse had 

een jaar gedubbeld. De hele Zandbakclub in hetzelfde jaar klaar 

met hun middelbare school. Dat werd gevierd met een reisje 

Salou, dat was weer eens wat anders dan de jeugdcamping in 

Noordwijk in de jaren daarvoor.

De wegen scheidden zich opnieuw maar de Zandbakclub bleef 

bestaan. In verschillende studentensteden werd er al dan niet 

gestudeerd, vriendjes kwamen en gingen, nieuwe vrienden 

kwamen erbij, maar oude vriendschappen bleven in stand. Ze 

zochten elkaar op, ook als studie en/of werk hen in verre landen 

bracht. Noor kreeg in Australië tijdens haar stage bezoek van 

de Zandbakclub. Ellen zat in Milaan en in Zwitserland voor pro-

motieonderzoek en de Zandbakclub zocht haar in die landen 

op. Prachtige ontmoetingen, ook al hadden ze elkaar lang niet 

gesproken, het gesprek ging altijd gewoon verder waar het de 

vorige keer geëindigd was. Ook was er elk jaar wel een geza-

menlijke vakantie van Duinrell tot Ibiza (met een hoogzwangere 

Noor). Memorabel was ook de trip naar de Champagne-streek 

waar Ellen in bruidsjurk (ontvoerd van haar werk) naar toe werd 

gereden voor haar vrijgezellenfeest. Ze steunen elkaar natuur-

lijk ook in moeilijke tijden, bijvoorbeeld toen de vader van An-

net enkele jaren geleden overleed. Lief en leed wordt gedeeld, 

niet alleen in real life, maar ook via Skype als het moet.

Charis woont en werkt namelijk op dit moment in Hong Kong. 

De Zandbakclub had het voornemen om haar daar in volle 

sterkte te bezoeken. Alleen werd Noor helaas vlak voor vertrek 

geveld door een kaakontsteking en mocht niet vliegen. De 

club was dus niet compleet. Maar Noor gaf het plan niet op. 

Afgelopen april vertrok zij alleen naar Hong Kong en hebben de 

meiden de schade met zijn tweetjes ingehaald. Zelfs de tweede 

generatie wordt met het virus besmet want de oudste dochter 

van Noor, tevens de oudste van deze tweede generatie, kreeg 

op haar eerste verjaardag een bedelarmband van haar vier 

suikertantes. Elke verjaardag komt er een bedeltje bij, een mooi 

symbool van liefde en verbondenheid. 

Even terug naar het onderzoek van Singer. Bij het turven en 

meten kwam haar onderzoeksteam er achter dat peuters in 

een groep per uur gemiddeld vijf irritaties en zes menings-

verschillen hebben. Plus één ruzie. Zo’n ruzie duurt gelukkig 

maar kort: gemiddeld 20 seconden. Dat de Zandbakclub het 

zo lang met elkaar uithoudt, is dus een prestatie van formaat! 

De dames vertelden dat mensen (zeker in de Randstad) het 

soms zelfs niet geloven dat ze elkaar al zo lang kennen, maar ze 

krijgen er vaak complimenten voor. Ongetwijfeld mede dankzij 

de betrokken ouders. Dat moet hebben meegewerkt om de 

hechte vriendschapsband door de jaren heen te onderhouden. 

Wel is met het bestaan van de Zandbakclub aangetoond dat 

peuters en kleuters een duurzame en serieuze band met elkaar 

kunnen opbouwen. Een fenomeen waar volgens Singer en haar 

onderzoekers wel eens te weinig aandacht voor is bij ouders en 

pedagogisch medewerkers.

Van Pallandt kleuterschool, najaar 1984: Noor tweede rij van onder, helemaal links, twee 

daarnaast Ilse met brilletje. Ellen op dezelfde rij helemaal rechts zittend met rode tuinbroek

Bruiloft Ellen en Sipke, 2013

Eerste vakantie alleen met zijn vijven, 1995, Noordwijk (station Dieren)
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Ooit had ik het over het lied ‘De zusters Karamazov’ van

Drs. P. waarin hij verhaalt over de oude zusters Constance en 

Mathilde en het oog dat beiden hadden laten vallen op één 

en dezelfde japon, met doodslag tot gevolg. Er is ook een ver-

gelijkbaar lied van Jaap Fischer, waarin de jonge man trouwt 

met de oude rijke weduwe. ‘Het was niet uit liefde, het was om 

je geld, je was niet mooi maar welgesteld’. Dit plan viel echter 

in duigen omdat de weduwe nogal hardnekkig bleek, zelfs tot 

aan zijn laatste levensnacht: ‘zij was honderd, hij bijna dood’. 

In de praktijk heeft men echter niet altijd zoveel geduld.

Veel in zijn leven was al mislukt, maar nu had hij een idee dat 

niet mis kon gaan: als niet-vermogende man trouwde hij - in 

gemeenschap van goederen - met een (veel oudere) welge-

stelde dame en beroofde haar al na vijf weken van het leven. 

In een vrij unieke uitspraak zei de Hoge Raad dat verdeling 

van de gemeenschap van goederen bij helfte niet redelijk is 

en dat de man daarnaast ook geen erfgenaam kon zijn. En dus 

zag hij ook dit plan in duigen vallen. 

In de Nederlandse wetgeving staat dat men ‘onwaardig’ is om 

te erven wanneer men de overledene zelf heeft omgebracht, 

dan wel een ernstig misdrijf tegen hem of haar heeft ge-

pleegd. Deze onwaardigheid kan echter worden voorkomen 

indien men door het slachtoff er wordt ‘vergeven’. 

Het klinkt zo logisch: wanneer men iemand tracht om te bren-

gen, of dit daadwerkelijk doet, zou men toch geen erfgenaam 

moeten kunnen zijn. Maar ook over deze ogenschijnlijk niet-

discutabele regeling bestaat een aanzienlijke hoeveelheid 

rechtspraak.

Zo ook nog onlangs: De man en vrouw waren hun hele leven 

samen geweest. Maar nu, op respectabele leeftijd aanbeland, 

was mevrouw ernstig ziek. Samen besloten de geliefden hun 

reis voort te zetten. Zij schreven een liefdevolle afscheidsbrief 

en hij nam een mes ter hand. Hij was hiermee echter blijkbaar 

niet erg handig, want hij bracht haar om, en verwondde zich-

zelf fors, maar overleed vervolgens niet.

De gevolgen van deze klassieke tragedie waren voor hem 

dramatisch. Hij werd veroordeeld voor moord en kreeg een 

gevangenisstraf. De rechter zei dat de afscheidsbrief sprak 

van het ‘samen overlijden’, dus het ombrengen van de vrouw 

waarbij hij vervolgens in leven bleef, was hem niet ondub-

belzinnig vergeven. Kortom: de man werd in dit geval dus ook 

nog onterft. De wetgeving is duidelijk. Maar is de uitspraak 

redelijk? U mag het zeggen.

Of het geval waarin de man had geprobeerd zijn echtgenote 

om te brengen met een fl ink mes. De man was echter van 

rechtsvervolging ontslagen omdat hij leed aan vergaande 

vasculaire dementie, waardoor hem de daad niet kon worden 

toegerekend. 

En ieder heeft natuurlijk wel iets meegekregen van de zoon 

die door middel van euthanasie het leven van zijn moeder 

op haar uitdrukkelijke verzoek beëindigde omdat niemand 

anders dit wilde doen. Uitspraken in zaken die vooral getuigen 

van persoonlijke drama’s. 

Ook hier blijkt weer dat het doen van een rechterlijke uit-

spraak bepaald niet altijd eenvoudig is, hoe éénduidig de 

regelgeving ook lijkt.

Het kan ook anders uitvallen. Zo is er ook de uitspraak uit 

2007 waarin de rechter zegt dat de moord van de vrouw op de 

man niet was gepleegd ‘met het oog op de verkrijgen van het 

fi nanciële voordeel’ en dus bleef in dat geval de verdeling van 

de gemeenschap van goederen in stand. Kortom: een goede 

levensverzekering is belangrijk, maar overdrijf het niet, het zou 

een partner maar op ideeën kunnen brengen.

Tekst: Jeroen te Lindert

Foto: Wim van Hof

van de notaris
Onwaardig

Mr. Jeroen te Lindert (43) is 

notaris te Doesburg. In zijn vrije 

tijd is hij zanger/pianist in een 

‘jaren 50 rock-‘n-rollband’
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Op één van de mooiste plekjes van de gemeente, op de dode arm van de Oude IJssel in Laag-Keppel 

liggen acht woonboten op een rij. Het uitzicht is prachtig:  wuivende rietkragen, dobberende 

Wonen op het water

38



Tekst: Erna van Zadelhoff

Foto’s: Wim van Hof

aalscholvers en kabbelend water. Wonen op het water: een paradijs of zijn er ook nadelen?  De 

bewoners geven een inkijkje in hun leven op het water. Lees verder op de volgende pagina’s.
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Tekst: Erna van Zadelhoff

Foto’s: Wim van Hof

‘Als je eenmaal op een boot woont, wil je nooit meer anders’

Mevrouw Jagerman (93) is de oudste en langst bewonende 

van de acht woonboten aan de dode arm van de Oude IJssel. 

Haar liefde voor het water maakte dat ze al vrij jong wist dat ze 

op een woonboot wilde wonen. ‘Ik woonde destijds op kamers 

in Leiden toen ik en mijn vriend, later mijn man, besloten een 

boot te laten bouwen. De vader van een vriendin van mij was 

architect en die hield toezicht op de bouw van de boot. Toen 

mijn man een groothandel begon in Doetinchem, verhuisden 

we naar de Achterhoek en in 1954 lieten we onze boot met 

een trekboot vanuit Leiden hierheen varen. Vroeger was dit 

de enige vaargeul en was het ophaalbruggetje in Laag-Keppel 

nog volop in gebruik. Toen ze de nieuwe geul gingen graven, 

ontstond deze dode arm. Wij waren de derde woonboot die 

hier kwam te liggen. In het begin hadden we geen stromend 

water en moesten we elke dag bij boer Peters met emmers 

water halen. We hadden ook geen stroom en zelfs geen adres. 

Eigenlijk hoorden we nergens bij. Na verloop van tijd kwam er 

waterleiding, stroom en kregen we een heus adres: Rijksweg 94 

in Laag-Keppel.’  Gezinsuitbreiding zorgde ervoor dat de boot 

te klein werd en dat ze op zoek moesten naar een grotere. Me-

vrouw Jagerman vertelt verder: ‘Toen ik zwanger was van onze 

oudste dochter Tineke, vonden we via de Waterkampioen een 

boot in Dordrecht. Ik wist meteen: ‘Dit is hem, ruim en gebouwd 

van degelijk materiaal. Het was een boot met twee dekken, later 

hebben we één dek opgeofferd voor een derde slaapkamer. 

Zo hadden we met ons gezin voldoende ruimte.‘ Mevrouw 

Jagerman vertelt dat de kinderen altijd volop hebben genoten 

en heerlijk konden spelen: zwemmen in de zomer en schaat-

sen in de winter. Er kwamen steeds meer boten bij en dus ook 

vriendjes. Haar kinderen zijn inmiddels uitgewaaierd over heel 

Nederland. ‘Mijn dochter en zoon wonen in Zuid-Holland en de 

jongste dochter in Arnhem. Nee, niet op een boot maar gewoon 

in een huis. Ik heb echter nooit in een huis willen wonen. Ik wil 

hier dan ook niet weg, dit is mijn plek. Och ja, nadelen zijn er 

ook wel. Als je zoals ik een ijzeren boot hebt, moet die zo één 

keer per tien jaar naar de werf gesleept worden voor reparatie 

en controle. Eerst was dat in Doesburg, later moesten we naar 

Angeren. Maar toch, als je eenmaal het leven op een woonboot 

bent gewend, wil je nooit meer iets anders. Ik heb altijd een 

passie voor wonen aan het water gehad, heb vroeger veel geka-

nood. Ik hou alleen niet van zwemmen, want dan word je nat’, 

zegt ze met een stralende lach. 

‘Een stukje paradijs op het water’

Ria Besselink (74) en haar man Jan (75) zijn in 1964 in Laag Kep-

pel komen wonen. Ria vertelt hoe ze hier terecht kwamen: ‘Er 

stond een advertentie in de Graafschapbode waarin een kleine 

woonboot werd aangeboden. Aangezien mijn man op een 

passagierschip werkte en het water belangrijk voor hem was en 

ikzelf regelmatig zei dat het wel fijn zou zijn om op het water te 

wonen, gingen we onderhandelen met de familie die er toen 

woonde. En zo kwamen we hier terecht. Wij waanden ons in een 

paradijs! Na veel klussen en schilderen konden we er eindelijk 

gaan wonen. In het najaar werd ons geluk ook nog bezegeld 

met ons huwelijk. Het was wel even wat anders dan in een 

‘gewoon’ huis wonen. Als het stormde, merkte je dat behoorlijk, 

omdat het zo’n klein bootje was. We besloten daarom snel om 

groter te gaan wonen. Op onze tweede boot woonden we maar 

vijf jaar, vanwege de slechte constructie. Men zegt wel eens ‘drie 

maal is scheepsrecht’, nou dat klopt voor ons wel. Een boten-

bouwer in Friesland heeft voor ons een boot gebouwd, onze 

derde, en in 1971 kwam deze ark de sluis binnenvaren. Op die 

boot wonen we nog steeds, en met veel plezier.

Toen onze dochter nog thuis woonde, hadden wij regelmatig 

jeugd over de vloer. Een woonboot  was toch anders, hier kon je 

roeien, zwemmen en schaatsen. Jaren terug, toen er nog echte 

winters waren, werd er door iedereen uit de buurt geschaatst 

nadat eerst de oudste bewoner het ijs getest had. Ook deden 

we aan ijshockey, dat was een mooie tijd. Inmiddels is de jeugd 

vertrokken en is het heel wat rustiger geworden. Nu genieten 

wij volop van alles wat leeft op het water en er omheen. De 

meerkoeten, futen, waterhoentjes en eenden zijn onze huisdie-

ren. Ook zien we regelmatig een ijsvogel, wat wel heel bijzonder 

is. Ze heeft haar nestje in de oever gemaakt en dat hele ritueel 

van uithollen en broeden daarin volgen we iedere keer met heel 

veel belangstelling.’

Het weer speelt hier op het water een grote rol. Ria: ‘Het kan 

erg waaien en dat merk je wel, ondanks dat we  een betonnen 

casco hebben en geen ronde ijzeren bodem. Bij extreem hoog 

Johan en Gerie Verbraeken
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water kan deze  oude tak van de IJssel afgesloten worden, dan  

legt het Waterschap er schotten in. Een paar jaar geleden was 

het een erg warme zomer en was er niet genoeg zuurstof in 

het water waardoor er een grote vissterfte was. Militairen heb-

ben toen met bootjes de dode vissen eruit gehaald. Het stonk 

enorm. Maar ondanks deze dingen, zijn we heel gelukkig dat 

wij destijds besloten op het water te gaan wonen. Midden in de 

natuur en het water geeft je rust. Toch wonen we ook dichtbij 

de grote weg, de bushalte en het dorp, dus wat wil je nog meer? 

Het is een uniek stukje Nederland, vandaar dat we onze ark dan 

ook El Paradiso hebben genoemd!’

‘Het was liefde op het eerste gezicht’

Johan (57) en Gerie Verbraeken (56) woonden jaren langs het 

water in Noord-Brabant en leidden een druk bestaan. Een paar 

jaar geleden besloten ze echter het roer om te gooien en gingen 

op zoek naar een woonbestemming op het water. In de zomer 

van 2008 vonden ze deze boot.  Johan: ‘Via www.zoekwekker.

nl  hebben we gezocht naar een woonboot. Zo zijn we terecht 

gekomen bij een huizenmakelaar, die toevallig deze woonboot 

aanbood. Het toeval wil dat ik ’s nachts gedroomd had over een 

woonboot, die achter een sluisje lag. Bij de eerste bezichtiging 

van de omgeving en de ligplaats waren we meteen verkocht. 

Vandaar dat we bij de overdracht van het schip de naam heb-

ben gewijzigd in ‘Coup de Foudre’, oftewel ‘Liefde op het eerste 

gezicht’. Tijdens een feest hebben we onze familie en vrienden 

met  een diapresentatie op de hoogte gebracht van de aankoop 

van de boot. De presentatie werd heel toepasselijk begeleid 

door het lied ‘De Woonboot’ van Stef Ekkel.‘ 

Als je de 25 meter lange woonboot van Johan en Gerie binnen-

komt, valt meteen de enorme lengte op. Bovendien is het veel 

groter dan je denkt door de vele ruimtes achter elkaar. Johan 

geeft een omschrijving: ‘Het is een stalen schip dat in een onder-

houdsvrije betonnen bak is geplaatst met daarop een houten 

opbouw. De motor is verwijderd. Het is in 1981 gebouwd door 

Spruyt Arkenbouw in Heerenveen. De oorspronkelijke indeling 

was: een loopbrug, hal met toegang tot bergruimte onderin, 

woonkamer met terras, keuken, toilet, badkamer met douche/

bad, drie slaapkamers en achterterras. We hebben echter twee 

van de slaapkamers omgebouwd tot opslag- en kantoorruimte. 

Het achterterras hebben we overkapt om zoveel mogelijk van 

het buitenleven te kunnen genieten.’ De boot is voorzien van 

alle nutsvoorzieningen en aangesloten op het riool. Op de 

walkant is nog een kleine strook die ingericht is als tuin en een 

schuurtje voor opslag. Johan: ‘We vinden het fijn dat alles gelijk-

vloers is, dus daardoor toekomstbestendig. Het is een compleet 

huis, maar wel op het water en midden in de natuur.’ Natuur is 

belangrijk voor Johan en Gerie: ‘Het buitenleven is binnen hand-

bereik en we genieten van het uitzicht op de natuur en de vele 

(water)vogels. Een prettige bijkomstigheid is dat we vanaf de 

boot kunnen vissen. Ondanks dat we midden in de natuur wo-

nen,  is het toch niet afgelegen van winkels en voorzieningen. 

Ook leef je hier veel meer met de jaargetijden. In het voorjaar 

vierden we ons eigen ‘paasfeest’: er bleek een eend zes eieren 

in onze plantenbak te hebben gelegd. Vol verwachting dachten 

we eendenkuikens te kunnen verwelkomen. Helaas mocht het 

niet zo zijn, een woelrat had het op de eieren voorzien en liet 

een verdwaasde eend achter met haar kapotte en verdwenen 

eieren.’  

‘Spannende momenten bij harde wind’

Max Maas (73) en Diny Veenstra (73) wonen sinds begin 2000 op 

deze bijzondere plek op het water. Max vertelt: ‘Ik ben echt wa-

terminded. Ik ben opgegroeid in Friesland aan het water, mijn 

ouders hadden een zeilboot en ik heb mijn leven lang geroeid. 

Toen ik na mijn studie naar Doetinchem verhuisde om te gaan 

werken als ziekenhuisapotheker, miste ik het water enorm. Ik 

ben daarom lid geworden van watersportvereniging De Ank, 

daar roei ik nog steeds.’ Het was dan ook geen verrassing dat 

Max op zoek ging naar een woonboot, die hij uiteindelijk via 

internet vond. Max: ‘Ik heb in 2000 een oude boot hier in Laag-

Keppel gekocht. Mijn vrouw is hier drie jaar later komen wonen, 

en samen besloten we om zelf een nieuwe boot te ontwerpen. 

Dat was een leuke klus, je kon je eisenpakket erin kwijt, we wil-

den bijvoorbeeld een open haard en vloerverwarming. De boot 

is een betonbak met daarop een houtskeletbouw. Doordat de 

Diny Veenstra en Max Maas

41De Hessencombinatie | juni 2016



advertorial

Charles Naves verlaat na 48 jaar 

De Gouden Leeuw Groep
In 1968 begon Charles Naves als zeven-

tienjarige zijn loopbaan als ober bij De 

Gouden Leeuw. Hoewel het zorghotel en 

restaurant sindsdien twee keer van eige-

naar wisselde, bleef hij De Gouden Leeuw 

trouw. Nu hij de pensioengerechtigde 

leeftijd heeft bereikt, is het mooi geweest. 

Eind mei nam hij afscheid van het bedrijf 

waar hij 48 jaar lang heeft gewerkt. 

‘Charles is onvervangbaar, een kanjer’, zegt Hans Horstik, 

directeur van De Gouden Leeuw Groep. ‘Hij herkende 

zijn gasten en kende hun wensen. Een echte gastheer die 

voor iedereen aandacht had. Er zijn gasten die speciaal 

voor hem naar het restaurant kwamen. Vooral ook om zijn 

specialiteit: het aan tafel bereiden van verse stroganoff-

saus.’ Het is al snel duidelijk dat de 65-jarige Dremptenaar 

een geliefde ober èn werknemer was.’ Charles werkte hier 

al toen het hotel-restaurant aan de overkant van de weg 

bij het water nog een terras had, de zogenaamde over-

tuin. Dat kun je je nu haast niet meer voorstellen als je de 

verkeersdrukte hier ziet.’ Hans Horstik roemt zijn oud-me-

dewerker vooral ook om zijn positieve instelling. ’Hij was 

altijd vrolijk en altijd in de weer. Als er even geen gasten 

waren, dan ging hij glazen polijsten of zilver poetsen.’ 

Op woensdag 18 mei beleefde Charles Naves zijn laatste 

werkdag. In een polonaise met allerlei keukenattributen 

nam hij met al zijn collega’s afscheid. Twee dagen later 

stond er een afscheidsreceptie gepland waarbij hij met 

zijn vrouw in een oldtimer taxi thuis werd opgehaald en bij 

De Gouden Leeuw feestelijk werd onthaald door fami-

lie, vrienden en bekenden. Met een buffet met broodjes 

warm vlees en uiteraard stroganoffsaus nam de ober met 

bijna een halve eeuw dienstverband op passende wijze 

afscheid van De Gouden Leeuw.

De Gouden Leeuw werd in het jaar 2000 door de familie 

Horstik overgenomen en omgebouwd tot zorghotel, de 

eerste in Nederland. Met de missie ‘Voor iedere zorgvraag 

een passende oplossing’ is De Gouden Leeuw Groep 

inmiddels uitgegroeid tot een zorgaanbieder van formaat. 

Niet alleen in Laag-Keppel maar ook in Zelhem en Rheden 

wordt in luxe appartementen professionele zorg op maat 

aangeboden aan cliënten die dat tijdelijk of permanent 

nodig hebben. Daarnaast biedt De Gouden Leeuw Groep 

dagverzorging aan in het gezondheidscentrum in Hoog-

Keppel en op de locatie in Laag-Keppel. Ook de thuiszorg 

van het bedrijf biedt ruime mogelijkheden afgestemd op 

de persoonlijke wensen van de cliënt. De dienstverlening 

van het bedrijf is sinds kort uitgebreid met vakantie met 

zorg op Landgoed De Valkenberg in Rheden.

De Gouden Leeuw Groep

Postbus 607, 7000 AP Doetinchem

T: 0314-62 82 00

F: 0314 – 62 82 01

E: info@degoudenleeuwgroep.nl

I: www.degoudenleeuwgroep.nl

    www.stichtingdevalkenberg.nl
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boot behoorlijk hoog is, wil het nog wel eens flink heen en weer 

schommelen als het hard waait. Visite merkt dat, maar wij zijn 

er inmiddels al redelijk aan gewend.’ Er zijn ook wel spannende 

momenten, vertelt Max. ‘Over het algemeen is de waterstand 

erg stabiel doordat er in Doesburg een stuw zit. Eén keer werd 

deze gerepareerd. Daardoor werd de waterstand zo laag, dat 

onze boot zo scheef kwam te hangen dat mijn vrouw in haar bu-

reaustoel naar de andere kant roetsjte. Dat was wel even schrik-

ken. Dat is dan ook mijn enige angst, dat de sluis in Doesburg 

kapot wordt gevaren, want dan kan de waterstand zomaar vijf 

meter zakken. Je wil er niet aan denken wat er dan met je boot 

gebeurt.’ Maar verder zegt Max gewoon erg te genieten: ’Het is 

hier schitterend, zo dicht bij de natuur en we hebben altijd een 

vrij uitzicht. Verder genieten we enorm van de vogelrijkdom, 

zoals de ijsvogel. We kunnen vanuit de boot roeien, kanoën 

en zwemmen. We hebben naast onze boot een skifje en een 

kano liggen en ik ga vaak ’s ochtends even een stukje varen. En 

als onze kleinkinderen bij ons zijn, zie je ze alleen maar met de 

bootjes op het water.‘ Dat het lastig is dat de meters van de nuts-

voorzieningen op de wal zijn en dat de ligplaats en de tuin geen 

eigendom zijn, nemen ze op de koop toe. 

‘Voor woonboten is er weinig wettig geregeld’

Max Noordhoek en zijn vrouw Ellen Paardekooper wonen sinds 

1990 op de woonboot: ‘Omdat ik werk had gekregen in Doe-

tinchem, gingen we in deze omgeving op zoek naar een huis. 

We lazen een kleine advertentie waarin een woonschip werd 

aangeboden. Het bleek een vrachtscheepje te zijn, gebouwd in 

1905, en omgebouwd tot woonschip. Over de koop hebben we 

niet lang nagedacht. Er bleek echter nogal wat aan opgeknapt 

te moeten worden en daar begon ik als niet-vakman liever 

niet zelf aan. We gingen toen samen met de arkenbouwer een 

nieuwe ark ontwerpen. Eind 1989, tussen Kerstmis en Oud en 

Nieuw, werd onze nieuwe woonark van Heerenveen naar Laag-

Keppel gesleept. Het was een tocht van drie dagen. Het laatste 

stuk, vanaf Doesburg, ben ik meegevaren. De ark was wind- en 

waterdicht, dat wil zeggen dat onder meer de binnenwanden, 

het leidingwerk, de keuken en badkamer nog moesten worden 

aangebracht. Dit is de maanden daarna gedaan door een lokale 

aannemer en installateur. Eind maart 1990 was alles klaar en 

konden we erin. Het inrichten daarna was leuk en spannend 

om te doen. De ark heeft een betonnen drijvende bak van vijf 

bij achttien meter die tevens als bergruimte dient. Daarop staat 

een opbouw in houtskeletbouw. Het platte dak op het zuiden is 

ideaal voor onze zonnepanelen.’ Inmiddels zijn Max en Ellen met 

pensioen, maar stilzitten is er niet bij. Max: ’Van 2005 tot 2014 

waren we actief in de gemeentepolitiek, ik als gemeenteraadslid 

in de raad van Bronckhorst. Vooral de eerste periode, waarin de 

nieuwe gemeente moest worden opgebouwd, was een boei-

ende tijd. Sinds vorig jaar ben ik bestuurslid van de Landelijke 

Woonboten Organisatie (LWO) die de belangen behartigt van 

de woonbootbewoners in Nederland. Deze belangenbeharti-

ging voor woonboten is nodig omdat er nogal wat verschillen 

zijn in wetten en regels voor woningen en voor woonboten. 

Voor woonboten is er weinig wettelijk geregeld. Omdat er 

weinig landelijk is geregeld vallen we onder regels van de ge-

meente Bronckhorst en van het Waterschap Rijn en IJssel. Sinds 

een aantal jaren zijn we opgenomen in het bestemmingsplan 

en zijn er goede huurcontracten met het Waterschap voor de 

ligplaatsen. Niet overal in het land is het even goed voor elkaar 

of is de verstandhouding goed.’

Ze wonen hier nu ruim vijfentwintig jaar met veel plezier. Max: 

‘In tegenstelling tot woonschepen, meestal omgebouwde 

vrachtscheepjes, kunnen woonarken met hun betonnen bak 

alleen drijven, niet zelf varen. Toch ervaar je ook op een woonark 

het gevoel van vrijheid dat eigen is aan een varend schip. Het 

ingevroren raken bij vorst, de lichte schommeling bij harde wind 

maken dat je je dicht bij de natuur voelt. Het is fijn wonen in 

deze prachtige gemeente.’

‘Het is een prima buurtje’

Marijke Hesselink-van Goch en Rein Hesselink (beiden de 80 

gepasseerd) wonen sinds mei 2007 op de woonboot Parador. 

Marijke: ‘Voordien woonden we 34 jaar op een boerderij in 

Hummelo, ook aan de Rijksweg. Toen we besloten kleiner te 

gaan wonen, hoorden we dat deze woonboot te koop kwam. In 

het begin van ons huwelijk hadden we al drie jaar op een kleine 

woonboot in Enschede gewoond, dus we hadden ervaring met 

wonen op het water.’

De boot van Marijke en Rein is ruim: ‘De boot is twintig bij vijf 

meter en heeft twee verdiepingen. Boven hebben we een 

woon- en keukengedeelte met een groot balkon en beneden 

een grote hal met twee slaapkamers, een badkamer en een 

kamertje die in gebruik is als berging.  Op de wal hebben we 

een leuk tuintje die we huren van kasteel Keppel. Verder zijn we 

aangesloten op alle openbare voorzieningen en gebruiken we 

een tv-schotel. Sinds een paar jaar hebben we zonnecellen en 

daarmee zijn we volledig zelfvoorzienend in ons elektriciteits-

gebruik.’

Marijke en Rein zijn echte watermensen:  ‘We hebben ons hele 

leven gezeild. Wonen op het water en kijken naar de golfjes 

en de watervogels is altijd leuk en afwisselend, zeker als er een 

ijsvogel voorbij komt. In de zomer varen we met de Canadese 

kano en kunnen we lekker vanuit ons huis het water in plonzen 

Marijke Hesselink-van Goch en Rein Hesselink 
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om te zwemmen. Het is hier heerlijk vrij wonen, we hebben 

geen inkijk en/of last van geluid van de buren. Het is een prima 

buurtje.’

Leven op het water betekent ook dat je je wat meer bewust 

bent van de weersomstandigheden. Marijke: ‘Als het hard waait, 

schommelt de boot een beetje en maakt de stalen afhouder 

lawaai in onze slaapkamer. In de eerste winter dat we hier woon-

den, konden we zo vanuit huis het ijs op en lekker schaatsen. 

Dat was wel een heel bijzondere ervaring.’

´Het waren gezellige tijden op het ijs´

Gerard Bolder (67) woont alleen op de woonark, zijn vrouw is in 

2011 overleden. Gerard vertelt hoe hij in 1971 in Laag-Keppel 

terecht is gekomen:  ‘Mijn vrouw kwam oorspronkelijk uit Hum-

melo en zij wilde graag daar weer gaan wonen. Helaas was er 

op dat moment niks te koop in Hummelo. Toevallig kwam er in 

Laag-Keppel een woonark te koop en we zijn  gaan kijken, dat 

beviel ons wel. En zo kwamen wij toch dicht bij Hummelo te 

wonen wat mijn vrouw zo graag wilde.’

In 1981 hebben Gerard en zijn vrouw de huidige woonark laten 

bouwen. Gerard: ‘We besloten een nieuwe woonark met een 

betonnen bak te laten bouwen omdat de oude een ijzeren bak 

had en daar heb je veel onderhoud aan. De woonark is 25 meter 

lang en vijf meter breed, met drie slaapkamers, een badkamer, 

keuken en woonkamer. Via de schuifpui in de woonkamer kom 

je op het terras. Mooie bijkomstigheid van deze plek is niet 

alleen de ligplaats van de woonark maar ook de grote tuin op 

de wal. In Nederland zijn er namelijk niet veel ligplaatsen voor 

woonarken met een tuin.’ 

Ondanks dat het zo dichtbij het dorp is, heeft Gerard toch het 

gevoel van ‘buitenaf wonen’: ‘Het is een mooie plek. Mensen die 

voor de eerste keer bij ons op bezoek kwamen, zeiden dan ook 

vaak: ‘Jullie hoeven nooit meer op vakantie, jullie wonen hier zo 

mooi!’ De ligplaats van de woonark is heerlijk rustig, in de zomer 

kun je lekker een duik nemen in de IJssel, en in de winter kun je 

hier schaatsen. Maar helaas komt dat schaatsen de laatste jaren 

weinig voor. Dat is jammer, want dat waren altijd gezellige tijden 

op het ijs. Ik kan me herinneren dat je dan bij het ene keuken-

raam een kop erwtensoep kreeg, bij het andere een kop warme 

chocomelk en bij weer een andere boot dronk je een kruiden-

bitter om op temperatuur te blijven. De vrienden van onze kin-

deren kwamen dan ook altijd graag bij ons over de vloer. In de 

zomer om te ‘klooien’ op het water, te zwemmen of een stukje 

met een bootje te varen, en in de winter om te schaatsen.’

Als enige minpunt noemt Gerard dat hij niet met de auto bij zijn 

woonark kan komen. Gerard: ‘Met de boodschappen en andere 

aankopen, moet je altijd een flink stuk sjouwen.’

‘Later besefte ik pas hoe bijzonder het was om hier te 

wonen’

Tessa Bolder (33) woont sinds ongeveer een jaar op deze woon-

boot. Ze woont naast vader Gerard en dus ook naast de boot 

waar ze zelf als kind is opgegroeid. Tessa vertelt waarom ze weer 

terug is op haar geboorteplek: ‘Hoe ik op deze woonark terecht 

ben gekomen is een wat minder leuk verhaal. Eigenlijk zou mijn 

broer hier gaan wonen. Hij had de boot gekocht en de ligplaats 

stond op zijn naam. Hij werd echter ziek en is helaas in 2012 

overleden.’ 

Op deze ligplaats lag destijds een andere ark, deze heeft haar 

broer laten slopen. Tessa: ‘Mijn broer heeft toen een andere ark 

gekocht in Aalsmeer, die is vervolgens met een sleper naar Laag-

Keppel gebracht. Dat is de ark waar ik nu woon. Ik had natuurlijk 

liever gezien dat mijn broer er zou wonen, maar desondanks 

ben ik wel blij dat ik op dit mooie plekje mag wonen.’

Tessa heeft ook een tijd in een woonwijk gewoond en besefte 

toen eigenlijk pas dat ze op een bijzonder plekje is geboren en 

getogen. Tessa; ‘Als ik dan bij mijn ouders op de koffie kwam, 

zag ik pas écht hoe mooi, vrij en rustig mijn ouders woonden. 

Als kind vond ik het heel normaal dat ik op een woonboot 

woonde, maar dat is het natuurlijk niet! Mijn vriendjes en vrien-

dinnetjes vonden het maar wat interessant om bij mij te spelen. 

Toen we klein waren, was onze tuin helemaal afgezet, want als 

je met kleine kinderen bij het water woont, moet je als ouders 

ogen in je rug hebben. Ik zat dan ook al erg jong op zwemles. 

Mooi was natuurlijk dat als vroeger de IJssel bevroren was, we 

zo vanaf het terras het ijs op gingen.‘

Een paar minpunten van wonen op het water ervaart ze wel. 

Tessa: ‘Mijn ark heeft een plat dak waardoor het in de zomer bin-

nen snel erg warm wordt en we dan veel last van muggen heb-

ben. Verder loopt de waterleiding door de IJssel naar binnen de 

ark in. Zodra de IJssel in de zomer opgewarmd is door de zon, 

komt er daardoor meer lauw dan koud water uit de kraan.’ Maar 

bovenal zijn het de bijzondere herinneringen die ze heeft aan 

het hier wonen. Tessa: ‘ Ik weet nog dat mijn ouders een keer 

schoorsteenbrand hadden. Mijn vader, lichtelijk in paniek, stond 

te wachten in de keuken tot zijn emmer eindelijk gevuld was 

met water uit de kraan. De buurman kwam er aan om te helpen 

en zei: ‘Wat ben je aan het doen? Je woont op het water… Is 

het misschien een idee om water uit de IJssel te scheppen?’ Een 

verhaal waar we later nog vaak om gelachen hebben.’ 
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‘Ik vond in Hummelo een 
schat voor het leven’

Tekst: Henk ten Zijthoff

Beeldmateriaal: collectie Henk ten Zijthoff, Loes Vels

Op 29 januari 1943 wordt een groep van 120 kinderen van het Haagse Weeshuis na een 

lange reis opgevangen in de zaal van Café Wassink in Hummelo. Na een beetje op adem 

te zijn gekomen, wordt de groep naar kasteel Enghuizen gebracht. Het is de bedoeling dat 

de kinderen daar de komende jaren verblijven. We spreken met twee weeshuiskinderen 

die nu de leeftijd van 80 jaar zijn gepasseerd: Gerrit van Zeijl uit Den Haag en Fred W. 

Hierck uit Enschede. Ze verschillen ruim een jaar in leeftijd, kennen elkaar wel maar 

onderhouden geen contact met elkaar.

Haagse weeskinderen vonden tijdens 

WOII onderdak in Hummelo

Een groep weeskinderen voor het kasteel Enghuizen in de zomer van 1943, met o.a. Gerrit van Zeijl en Fred Hierck
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De weeskinderen Gerrit van Zeijl en Fred Hierck

De moeder van Gerrit van Zeijl overlijdt vlak voor de 

Tweede Wereldoorlog aan longontsteking. Gerrit’s vader 

is een net gepensioneerde KNIL-militair die meteen na de 

capitulatie in mei 1940 onderduikt omdat hij zich niet voor 

krijgsgevangenschap bij de Duitse bezettingsmacht wil 

melden. Gerrit heeft na de oorlog alles geprobeerd om het 

lot van zijn vader te achterhalen. Het is hem niet gelukt. Hij 

weet dat vader op circa 15 adressen heel kort heeft gewoond 

en dan eindigt het spoor. Gerrit vermoedt dat zijn vader is 

omgebracht door de bezettingsmacht. Fred Hierck vertelt 

dat zijn moeder bij zijn geboorte is overleden en dat zijn 

vader daarna spoorloos verdween. Ook Fred heeft zijn vader 

nooit meer gezien. En zo kwamen deze beide jongetjes in het 

Haagse Weeshuis terecht.   

Onderdak in Hummelo

Er zijn twee lezingen hoe de evacuatie van het weeshuis 

verliep. De eerste lezing is dat op 12 januari 1943 het 

weeshuis in Den Haag aan de Hooftskade 1 wordt gevorderd 

door de Rijksgebouwendienst voor huisvesting van een 

Duits troetelkindje: de Rijksrecherche-centrale. Dit gebeurt 

zo abrupt dat er noodmaatregelen moeten worden 

getroffen. Kinderen worden op diverse plaatsen in Den 

Haag ondergebracht. De directeur van het weeshuis is de 

heer Wiersma. Hij heeft contact met een medewerkster 

die connecties in Hummelo heeft. Zij weet dat het kasteel 

Enghuizen in Hummelo leeg staat. Zij meldt dit aan Wiersma 

en zo komt de evacuatie van Den Haag en Scheveningen naar 

Hummelo op gang.

De tweede lezing is iets anders. In de uitgave Bont Verleden, 

Boeiend Heden (1960) ter gelegenheid van het 300-jarig 

bestaan van het Haags Hervormd Weeshuis, wordt opgemerkt 

dat het pand aan de Hooftskade 1 al in 1942 was gevorderd 

en het moest per 1 maart 1942 worden ontruimd. De kinderen 

werden toen in allerijl ondergebracht in Vlaardingen, Delft 

en een andere Haagse locatie. Maar de kinderen keerden 

na een tijdje weer terug naar de locaties in Den Haag 

en Scheveningen. Vroeg in 1943 moesten de panden in 

Scheveningen definitief worden ontruimd en zo kwam de 

evacuatie van Scheveningen naar Hummelo op gang. Er is dus 

volgens de officiële geschiedschrijving tweemaal ontruimd 

en verhuisd in deze periode. Hoe dan ook, er komen 120 

kinderen naar Hummelo. Er blijft een groep van 45 grotere 

jongens achter op het kasteel Binckhorst in Den Haag. Fred en 

Gerrit herinneren zich dat zij in Den Haag en Scheveningen 

nooit buiten het weeshuiscomplex waren geweest. Voor hen 

is het een verbijsterende ervaring dat zij ineens in een andere 

wereld belanden. Gerrit is 7 jaar als hij in Hummelo arriveert 

en Fred is 8 jaar oud. In de uitgave Bont Verleden, Boeiend 

Heden wordt vermeld dat de groep oudere jongens op het 

kasteel Binckhorst in Den Haag via briefwisselingen contact 

onderhoudt met de oudere meisjes op kasteel Enghuizen 

in Hummelo. De brieven worden ondertekend met de 

‘hartelijkste groet van kasteel tot kasteel’. 

Naar school in Hummelo en Keppel

De kinderen van het Haags Hervormd Weeshuis volgen 

onderwijs bij scholen in de omgeving. Gerrit van Zeijl gaat 

naar de Van Schuijlenburgschool in Hoog-Keppel. Ook 

Fred Hierck gaat hier naar school. De school voor christelijk 

onderwijs staat onder leiding van meester Hendrik Jan ten 

Zijthoff. Dat was volgens Gerrit een erg strenge man die als 

‘t nodig was een trucje had om je bij de les te houden: ‘Hij 

pakte je dan onder je kin vast. Nou, dan wilde je echt wel even 

luisteren naar wat hij te zeggen had!’

Contact met Duitse militairen

In 1944 landen de geallieerde legers in Normandië. Na hevige 

gevechten in Frankrijk raken de Duitse troepen in het nauw 

en trekken ze steeds verder terug. Op kasteel Enghuizen in 

Hummelo worden naast de groep weeshuiskinderen nu ook 

Duitse militairen ingekwartierd om op verhaal te komen. In die 

periode gebeurt het dat deze Duitse militairen zich hammen 

toe-eigenen die in de kelder van het kasteel hangen. Gerrit 

vertelt dat een paar kinderen dat inpikken van hammen te 

gortig wordt: zij pikken een deel van die hammen terug. De 

militairen zijn woedend. Ze willen er speurhonden bijhalen 

om de hammen terug te vinden. Wat te doen? Het vernuft 

van de kinderen wint! In de keuken staat een grote elektrisch 

aangedreven aardappelschraper. De schillentroep komt onder 

in een bak terecht en die massa wordt dagelijks met een 

kruiwagen het bos in gereden en daar gedumpt. De hammen 

verdwijnen eerst in de schillentroep en worden vervolgens in 

het bos begraven. Het incident loopt met een sisser af.

Na september 1944 wordt het grimmig

In september 1944 strandt de luchtlandingsoperatie Market 

Garden bij Arnhem. Nederland wordt nog niet bevrijd. De 

hevige gevechten bij de slag om Arnhem leveren ook voor 

de Duitse troepen veel ellende op en kasteel Enghuizen 

wordt gevorderd voor de inkwartiering van gewonde Duitse 

militairen. De weeskinderen weten dan al dat het er grimmig 

aan toe gaat. Er zijn voortdurend beschietingen vanuit de lucht 

door geallieerde toestellen. Gerrit herinnert zich dat er bij zo’n 

beschieting op een Duitse militaire vrachtauto (dat is op 18 

oktober 1944 nabij kasteel Enghuizen aan de Z.E.weg-Torenal-

lee) ineens een enorme explosie is. Alle ruiten van het kasteel 

liggen eruit. Hij is acht jaar en panisch voor het oorlogsgeweld.  

Omdat de Duitsers steeds meer ruimte in het kasteel vorderen, 

moeten de weeskinderen hun verblijf op Enghuizen beëindi-

gen. Op een zondag in oktober 1944 roept dominee Goedhart 

de kerkgangers in Hummelo op om pupillen onder te brengen 

bij particulieren in de omgeving. Gerrit belandt voor één nacht 

op een boerderij richting de stad Arnhem. Deze boerderij staat 

pal aan de IJssel, maar Gerrit weet niet meer waar dat was. Na 

deze ene nacht vertrekt hij naar een ander adres. Hij is daar 

nog niet aangekomen of er vindt een luchtaanval plaats. Gerrit 

vlucht in paniek de hooiberg in en wacht de aanval diep in het 

hooi af. Als de aanval voorbij is, ligt de boerin dood op het erf 

en Gerrit moet meteen weer vertrekken naar een ander adres. 

Dat wordt bij boer Hebink aan de Bakerwaardseweg in de 

gemeente Steenderen. 

Ook Fred Hierck wordt na Enghuizen elders ondergebracht. 

Eerst naar de familie Jansen van de Beuten en later bij de fami-

lie Legters in Achter-Drempt. 

Een schat voor het leven

Fred Hierck beschrijft dat hij door mevrouw Legters wordt ont-
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vangen met een kop thee en een koekje. Haar zoontje bekijkt 

Fred alsof hij van een andere planeet komt. Mevrouw Legters 

(tante Bertha) neemt de kleine Fred bij haar op schoot om hem 

gerust te stellen. Ondanks alle jaren die voorbij gingen, kan 

Fred zijn ontroering nog steeds nauwelijks de baas. ‘Voor het 

eerst in mijn leven zat ik als jongetje bij een vrouw op schoot 

die mij gerust probeerde te stellen.’ Deze herinnering is onuit-

wisbaar. Fred noemt het voorval een schat voor het leven.

    

De dood van meester Wagelaar 

Op de christelijke Van Schuylenburchschool in Hoog-Keppel 

van meester Ten Zijthoff wordt in 1944 onder andere les 

gegeven door Jan Wagelaar. Wagelaar is van geboorte een 

Twent maar hij komt met de groep kinderen mee uit Scheve-

ningen. Gerrit van Zeijl en Fred Hierck hebben beiden les van 

hem. Meester Wagelaar is met zijn echtgenote en zijn kinderen 

ondergebracht op boerderij Mulra te Hoog-Keppel die wordt 

bewoond door de familie Netjes-Koersen. Jan Wagelaars echt-

genote is hoogzwanger als Jan op dinsdag 24 oktober 1944 

door een kogel wordt getroffen onder de perenboom die toen-

tertijd voor het woongedeelte van boerderij Mulra stond. Jan 

Wagelaar is zeer zwaar gewond. Hij wordt met een ambulance 

naar het ziekenhuis in Doetinchem gereden en overlijdt daar 

’s avonds om 20.30 uur. Slechts 35 jaar oud. Zijn echtgenote 

gaat mee in de ambulance. Zij wordt na het overlijden van haar 

echtgenoot door iemand achterop de fiets naar huis gebracht. 

Meester Ten Zijthoff schakelt een bevriende predikant in om 

aangifte van het overlijden te doen in Doetinchem: dominee 

Ko Israël uit Bemmel neemt deze droeve taak op zich. Deze 

predikant is met zijn echtgenote als evacuee uit de Betuwe 

opgenomen in het gezin Ten Zijthoff-Eshuis omdat Bemmel pal 

in de oorlogszone was gekomen. De bevalling vindt later plaats 

in het schoolmeestershuis in Hoog-Keppel met assistentie 

van mevrouw Ten Zijthoff-Eshuis. Het kindje wordt geboren in 

het kamertje van onderwijzeres Dien Hooijer. Na de geboorte 

ontfermt onderwijzeres juf Tine Jansen zich over het gezin. De 

kinderen Wagelaar noemen haar tante Tine. De echtgenote van 

Jan Wagelaar overlijdt in 1980 en zij is naast haar man begra-

ven in Hoog-Keppel.  

Wat is er gebeurd met meester Jan Wagelaar?

Iedereen is ontdaan door de dood van meester Jan Wagelaar. 

Ook Gerrit en Fred. Onder de kinderen doen veel verhalen de 

ronde over de dood van meester Wagelaar. Fred vertelt dat zijn 

fantasie in zijn kinderwereld een compleet eigen verhaal voort-

bracht. In het boek Er op of Er onder (1946) wordt vermeld dat 

Jan Wagelaar wordt gedood door roekeloze Duitse militairen 

die ‘onder Eldrik zogenaamd aan het jagen zijn.’ Wat is er nu 

precies gebeurd? Volgens veel direct betrokkenen was het een 

ongeluk, ook al is bekend dat Jan Wagelaar eerder problemen 

had met Duitse militairen omdat hij een oranje goudsbloem 

droeg. Dat werd gezien als een provocatie. Jan had die gouds-

bloem opgedaan omdat ‘Der Bauer Geburtstag hatte’ en dat 

klopt. Boer Hendrik Netjes was op 23 oktober jarig. Of het hier 

om een uit de hand gelopen wraakactie ging of een ongeluk? 

Die vraag blijft onbeantwoord. De zoon van Hendrik Netjes, 

Derk, houdt in die periode een aantekeningenboek bij. Derk 

schrijft dat het om een afgedwaalde kogel gaat en dat de Duit-

sers die dag in de omgeving veel aan het jagen zijn op eenden, 

fazanten en konijnen. Jan Wagelaar wordt op 28 oktober 1944 

onder grote belangstelling begraven in Hoog-Keppel. 

Meester Jan Wagelaar, 16 januari 1909 - 24 oktober 1944

De bewuste passage uit het aantekeningenboekje van Dirk Netjes: 

24 Oct - Mooi weer zonnig. Weer in de aardappels. 4 kampjongens en 8 

Doesburgers. Veldkamp Valkenburg. Vader haalde met Cor aardappels van 

het land. Simon rooide met Emma en Gusta.   

In de namiddag was tegen half vier toen waren Louis en Berendje met mr 

Wagelaar hier bij het huis de eerste Pereboom aan het peren rapen toen de 

meester door een verdwaalde kogel getroffen werd zoodanig dat hij gebukt 

stond de kogel zoo van achteren inging in de buik. Alles duurde evenlang 

voor hij in het Ziekenhuis was, ook daar was alles traag zoodat hij tegen half 

acht is overleden. Een heel droevig geval. Mevrouw die mee was gegaan werd 

tegen een uur of negen thuisgebracht door 2 Doetinchemmers. De Duitschers 

zijn veel aan het schieten op eenden, fazanten en konijnen. Een paar jagers 

verder niet.
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Gerrit van Zeijl en Fred Hierck keren na de bevrijding terug 

naar het westen. Gerrit weet nog goed dat hij naar de Wilhelmi-

naschool aan de Korendijkstraat in Scheveningen ging. Toen hij 

daar zijn klaslokaal binnenging, hing daar tot zijn grote verba-

zing een portretfoto van meester Jan Wagelaar. Als eerbetoon 

voor zijn verzetswerk… in Den Haag.    

Een paar belevenissen

Gerrit van Zeijl had een vriendje toen hij in Hummelo verbleef. 

Met dat vriendje werkte hij vaak op een boerderij. Om stipt 

twaalf uur hield het werk op en dan werd er gegeten. En dan 

duurde de pauze tot één uur. Dat vond Gerrit te lang duren. Hij 

was al best bedreven in het boerenwerk, dus er kon al wel vast 

wat worden voorgewerkt. Op het veld stonden de korenscho-

ven en Gerrit manoeuvreerde met paard en wagen om half 

één het veld op. Korenschoven laden kon hij zelf ook wel. Met 

de gavel prikte hij de eerste schoof in de rij op. Maar onderin 

de korenschoven zat zijn vriendje: die lag daar te slapen… 

“Au!” Gerrit heeft hard moeten lopen en hij krijgt ook nog eens 

ongelooflijk op zijn donder van de boer. Ze bedenken een straf 

voor hem. Hij moet bij het paard slapen en Gerrit is erg bang 

voor paarden. Hij wordt samen met het paard opgesloten in de 

paardenstal. Maar Gerrit overwint zijn angst en slaapt ’s nachts 

met zijn hoofd op de buik van het liggende paard. Zeer rustge-

vend. Hij wordt nog net even wakker van een paar stemmen 

op de deel. De boerin en haar dochter zien Gerrit liggen slapen 

bij het paard en zeggen tegen elkaar dat ze in het vervolg 

andere straffen moeten bedenken. Dit is geen straf zo!  

Na afloop van de oorlog wordt de groep weeshuiskinderen 

gerepatrieerd naar het westen. Onder hen ook 8 Joodse 

weeshuiskinderen die allemaal de oorlog hebben overleefd. 

Het gebouw dat was gevorderd aan de Hooftskade 1 wordt 

niet teruggegeven door de Rijksgebouwendienst. De groep 

uit Hummelo wordt op andere locaties ondergebracht in Den 

Haag en Scheveningen.  

Kinderen van het Haags Weeshuis komen ook na de oorlog in 

de zomerperiode terug in Hummelo. Op boerderij De Kleven-

horst worden na de winterperiode de stallen schoongemaakt 

en gewit. Er wordt dan stro op de vloeren aangebracht en daar 

slapen de pupillen op als ze op bezoek komen. Dat gaat drie 

jaar goed en dan gaat ’t mis. Want wat gebeurt er? 

De oudere jongens van de groepen verlaten tegen twaalf uur

’s nachts stiekem de boerderij en gaan op zoek naar de kelder-

deuren van het inmiddels afgebroken kasteel Enghuizen. Ze 

forceren een deur en ontdekken daar een partij wapens. Enkele 

Hummeloërs betwijfelen dit laatste: het is misschien waar-

schijnlijker dat de jongens zelf bedachte wapens gebruikten! 

De pret is er niet minder om. Meteen wordt in het holst van de 

nacht oorlogje gespeeld. Dat verrast boswachter Veldkamp die 

zijn bed uitkomt door het lawaai en poolshoogte gaat nemen. 

De zaak loopt op de spits. Politie en burgemeester komen er 

aan te pas en de graaf vindt het welletjes. De pupillen mogen 

in het vervolg in het westen blijven want op Enghuizen zijn ze 

niet meer welkom.  

Hoe ging het verder met Gerrit van Zeijl en Fred Hierck? 

Gerrit van Zeijl vindt na de oorlog een baan in de bouw. Het 

land ligt in puin en de woningnood is enorm. Bouwvakkers 

zijn niet aan te slepen. Hij hoeft daarom nog maar kort naar 

school en ook het leger heeft hem niet lang nodig. Na een 

jaar dienstplicht mag Gerrit uit het leger vertrekken om in 

de bouw aan de slag te gaan als timmerman. Gerrit komt 

nog steeds graag naar de Achterhoek. Hij en zijn echtgenote 

passen al jaren op een huis in Laag-Keppel als de bewoners 

vakantie vieren. En die bewoners kennen zij via lijntjes tus-

sen Den Haag en Laag-Keppel. 

Ook Fred Hierck vergeet zijn jonge jaren in Hummelo nooit 

meer. In december 2014 ontvangt de kerk in Hummelo een 

brief van Fred W. Hierck. Daarin dankt hij de gemeenschap 

van Hummelo voor hun inzet in de jaren 1943-1945 voor de 

groep weeshuiskinderen. In een andere ontroerende brief 

van maart 2015 beschrijft Hierck dat hij de tijd in Hummelo 

als de gelukkigste tijd in zijn leven heeft ervaren. Na 6 jaar 

lagere school was voor hem de schooltijd afgelopen. Pas in 

1960 lukte het hem om een opleiding te volgen bij Middel-

loo in Amersfoort; een in 1946 opgerichte onderwijsinstel-

ling met eerst een sociaal-pedagogische opleiding en later 

ook een kunstacademie. Na een aantal fusies is Middeloo 

opgegaan in de Hogeschool Utrecht. Fred Hierck had aanleg 

voor creatief werken en werd creatief therapeut. Hij had een 

eigen praktijk die verbonden was aan de psychiatrische afde-

ling van het Julianaziekenhuis in Apeldoorn.

In het najaar van 2014 ontving de PKN kerk in Hummelo een brief van de heer F.W.Hierck. Hij 

maakte deel uit van de groep kinderen van het Haags Weeshuis. Hij schreef de brief aan "de 

burgerij van het Dorp Hummelo" en gebruikte daarvoor de kerk in Hummelo als postadres.  

 

 

In het najaar van 2014 ontving de PKN kerk in Hummelo een brief van de heer 

F.W. Hierck. Hij maakte deel uit van de groep kinderen van het Haags Wees-

huis. Hij schreef de brief aan “de burgerij van het Dorp Hummelo” en gebruikte 

daarvoor de kerk in Hummelo als postadres. 
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Bij ons bezoek aan de B&B’s die in onze regio in bedrijf zijn, 

geven de gastvrouwen en gastheren aan  zich nauwelijks  

te herkennen in de afleveringen van de tv-reeks van MAX. 

Het plezier van het voorschotelen van een ontbijt met een 

extraatje uit eigen tuin of streek herkennen ze. Ook dat gasten 

komen voor een romantisch weekend met hun geliefde 

om Valentijnsdag te vieren is hun niet vreemd. Maar om de 

whirlpool, de open haard en het copieuze ontbijt waarvoor de 

gastvrouw al in alle vroegte is opgestaan, moeten ze toch echt 

even grinniken. 

Bij de B&B’s die we in dit artikel aan u voorstellen, viel het 

woord ‘uitbaten’ slechts een enkele keer. Belangrijker dan 

het financiële gewin blijkt namelijk het plezier te zijn dat het 

runnen van een B&B geeft. De spanning van de kennismaking 

bij het welkomstdrankje, de onverwachte gesprekken, de 

complimenten over het ontbijt, de verhalen ’s avonds over de 

belevenissen overdag en vooral het gevoel dat je gasten zich 

prettig voelen zijn belangrijker dan de centen. Het grootste 

compliment is dat gasten een jaar later nog eens terugkeren. 

Nee, rijk word je er niet van. Dat blijkt wel uit de prijs per 

overnachting. Gemiddeld betaal je voor een kamer per 

overnachting 65 euro. De meeste B&B’s hebben niet meer dan 

twee kamers in de verhuur. Alle zijn het hele jaar geopend en 

ook gasten voor één nacht zijn welkom. De hoogste bezetting 

zie je in de maanden juli en augustus. In de winter willen er 

nog wel eens gasten zijn tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

Den Olde Akker, Bed en Boterham

Binnenweg 9, Achter-Drempt

Bed & Breakfast 

populairder dan ooit

Tekst: Herman Pelgrom

Foto’s: Wim van Hof

Het voormalige boerderijtje aan de Binnenweg mag er dan 

van buiten nog als vanouds uitzien, toen Johanna en Gerard 

Oudakker in 1999 van Velp naar Drempt verhuisden, is het in 

z’n geheel gesloopt en opnieuw opgebouwd. Gerards gouden 

handen kwamen daarbij goed van pas. Sinds 4 jaar voeren ze 

er nu een B&B. Het voormalige bakhuis naast hun woning is 

daartoe omgetoverd tot gastenverblijf. Er is een slaapkamer 

met twee eventueel uit elkaar te schuiven boxsprings, een 

badkamer met douche en toilet, een zitkamer met tv en 

bedbank en een vide-slaapkamer met een tweepersoonsbed. 

In de volledig ingerichte keuken kunnen gasten naar hartelust 

kokkerellen. De aanwezigheid van een kinderbedje en dito 

stoel maakt het geheel ook zeer geschikt voor gezinnen.

Johanna was voorheen voedingsdeskundige in Het Dorp. 

Als gast krijg je dan ook een niet alleen lekker maar ook 

verantwoord ontbijt. Zij is niet tevreden als niet alles er spic en 

span uitziet. Gelukkig kan ze het werk goed aan.

Bovendien is er buiten het hoogseizoen tijd genoeg om op 

adem te komen en zelf op vakantie te gaan. Via hun eigen site 

www.denoldeakker.nl promoten ze hun B&B. Ze zijn bekend 

bij de VVV in Doesburg en weten van wanten als het gaat om 

propaganda voor hun ‘Bed en Boterham’. 

Met smaak vertelt Gerard hoe hij kan genieten van de 

spelende kinderen op zijn erf. Hij troont ze mee naar zijn 

kippen. Daar mogen ze dan een ei uit het nest halen. En dan 

het plezier van het zelf koken of bakken! 

Een ongedwongen omgang met de gasten staat voorop. Maar 

dat betekent niet dat alles maar kan. Roken binnenshuis is niet 

toegestaan en huisdieren mogen niet. Bezoek voor de gasten 

is welkom, maar niet meer na middernacht en moet altijd 

gemeld worden. 

Locaties voor Bed & Breakfast zijn helemaal in. De populaire tv-reeks B&B van ompoep MAX 

heeft er vast een steentje aan bijgedragen want in Nederland zijn er inmiddels 4500 B&B’s 

geregistreerd. De redactie bracht een bezoek aan de Bed & Breakfast locaties in Drempt, 

Hummelo en Keppel en stelt ze graag aan u voor.

De vide-slaapkamer van Den Olde Akker

Gerard en Johanna Oudakker voor hun B&B
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bezoek aan bijvoorbeeld Nederlands kleinste stadje Bronkhorst 

of de historische bezienswaardigheden van Doesburg en 

Zutphen. Liefhebbers van brocante volgen de zogenaamde 

‘BrocanteRitjes ‘ die te vinden zijn in de Achterommetjes, een 

handig boekje vol ideeën voor toeristen van het Toeristisch 

Informatiepunt Drempt, Hummelo en Keppel. Gasten die liever 

dicht bij huis blijven, volgen een wandelroute of trekken de 

bossen van het Hekenbroek en de Ulenpas in. 

B&B Holtin

Tolstraat 4, Hummelo

Stel je voor: een boerderij met luiken in de bekende roodgele 

kleuren van kasteel Enghuizen. Bij de verbouwing, 3 jaar 

geleden, stond het voor Alice Bredenbeek vast dat zij een B&B 

zou gaan runnen. Om de ‘fun’, zegt ze. Het prettigste in de tijd 

dat ze in de horeca werkzaam was, vond zij de omgang met 

mensen. Die ervaring wilde ze laten voortduren. Het duurde 

niet lang of ook haar partner Loek werd enthousiast. 

Via een monumentale trap in de hal leidt Alice ons naar de 2 

tweepersoonskamers die dienen als gastenverblijf, elk met 

eigen douche en toilet en uitzicht op het coulisselandschap 

dat hun huis omgeeft. Er gaat haast geen avond voorbij of je 

ziet in de avondschemering groepjes reeën laveien. En met 

een beetje geluk vertonen jonge vosjes hun kunsten. Boven 

is er voor de gasten een gemeenschappelijke zitkamer. Hier 

gebruiken de gasten hun ontbijt. Voor wie op een mooie 

zonnige morgen liever buiten ontbijt, is er een rustiek hoekje 

ingericht tegen de schuur achter het huis. 

Alice en Loek Bredenbeek hebben aan hun gasten al 

verscheidene keren verteld dat Holtin betekent: ‘het hout in’, 

waarbij hout ‘bos’ betekent. De Holtin was een veilige plek 

om je te verschansen voor rondtrekkend gespuis. Volop bos 

vind je vlak voor hun deur: het Hekenbroek, een bijzonder 

wandel- en natuurgebied. Overigens komen lang niet alle 

gasten voor de natuur. Zeer in trek zijn de nabijgelegen 

Hanzesteden Doesburg en Zutphen. Ook Museum MORE in 

Gorssel, Nederlands grootste museum voor modern realisme, 

scoort hoog. 

Hoewel beiden enorm genieten van hun B&B willen ze niet dat 

het werk hiervoor hun hele leven in beslag neemt. Ze kunnen 

de drukte goed aan en dat willen ze zo houden. Ze vinden het 

Ideeën voor leuke activiteiten dichtbij huis vinden gasten op 

www.achterommetjes.nl.  Veel gasten  vermaken zich met een 

tochtje naar de Posbank, een dagje  naar Mañana Mañana, 

watersport op de IJssel -  vooral bij Duitsers in trek  -  of op een 

mooie zomerse dag lekker luieren op het ruime gazon. 

’t Heekenbroek

Tellingstraat 7, Drempt

De wijngaard ’t Heekenbroek geniet in de wijde omtrek 

bekendheid. Herhaaldelijk vallen de wijnen van Job en Neeltje 

Huisman in de prijzen. Minder bekend is dat de locatie ook 

beschikt over een gezellige tweepersoons gastenkamer, 

compleet met eigen badkamer, toilet en uitzicht op de 

wijnstokken. Na de verbouwing, zo’n vijftien jaar geleden, 

bleef op de begane grond een deel van de ruimte onbenut. 

Ideaal voor een gastenverblijf. Ontbijt wordt op die kamer 

geserveerd. Wie liever in de bezoekersruimte of buiten op het 

terras zit, kan ook daar terecht. Neeltje en Job promoten hun 

B&B via hun eigen website  www.heekenbroek.nl. Ook vind je 

een wervende tekst over hen in de folder  ‘Overnachten met 

karakter’, een uitgave van de Stichting Achterhoek Toerisme. 

Doorverwijzingen naar hun B&B via de VVV van Doesburg 

komen ook wel voor. 

De vraag onder welke voorwaarden ze gasten aannemen, 

verrast hen beiden. Het blijft even stil. Wat voor hinder zouden 

zij kunnen verwachten? Mensen komen vanwege de rust die 

hier heerst. Vertrouwen en gemoedelijke omgang met elkaar 

staan voorop. Herrieschoppers en nachtbrakers komen hier 

niet. Gasten hebben een eigen ingang en krijgen daarvan de 

sleutel. Voor wie wil fietsen, staat er altijd wel een karretje klaar. 

Een hond mag mee. 

Voor gasten die tips willen voor een uitstapje liggen er folders 

en routes klaar. Bij terugkeer volgen dan verhalen over hun 

Neeltje Huisman in de tuin van boerderij ‘t Heekenbroek

De kamer biedt uitzicht op de wijnstokken

B&B Holtin met de karakteristieke roodgele luiken
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Ceciel Bremer
Kruijsakker 12
6996 DL Drempt

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

  Wil je jouw klanten graag 
vertellen wat je te bieden hebt?

Ik schrijf graag een pakkende tekst voor jouw 
brochure, advertentie of website.

Bel of mail me en ik ga voor je aan de slag!

 

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

 

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s
Reparatie

Onderhoud en schadeherstel
APK keuringsstation

Airco service
Total tankstation
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dan ook niet nodig veel aan promotie te doen. Wel hebben ze 

een eigen site: www.benbholtinhummelo.nl. Gasten komen 

geregeld terug, voor hen een teken dat hun B&B in de smaak 

valt. Van strakke regels houden ze niet. Een fiets mag je gratis 

gebruiken, een hond mag mee (maar niet op de kamer!). 

Dromen in Drempt

Kerkstraat 91, Drempt

Dromen. Dat woord hoort helemaal bij de locatie van Irma 

Landsman-Kemperink die binnenkort haar deuren opent. 

Een droom wordt werkelijkheid. Zij heeft er zin in het haar 

toekomstige gasten naar de zin te maken. De naam ‘Dromen 

in Drempt’ houdt de belofte in dat haar logés verrukt zullen 

zijn van het Dremptse landschap en de mogelijkheden die 

de omgeving biedt. Als alles meezit, kan ze nog net een 

graantje meepikken van het hoogseizoen 2016. Dan moet de 

verbouwing van de kapschuur achter haar huis wel op tijd 

klaar zijn. Beeldend vertelt Irma welke gestalte haar droom 

krijgt. In de schuur komen twee kamers: Ballerina en Tulpen, 

naar schilderstukken van haar hand. Tot in detail beschrijft ze 

de outillage van de ontbijtruimte tussen beide kamers. Haar 

eigen site www.dromenindrempt.nl gaat binnenkort in de 

lucht en ze somt het toeristische propagandamateriaal op 

waarin ze vermeld wil worden. Precieze prijzen kan ze nog niet 

noemen. Vast staat wel dat zij niet de goedkoopste locatie in 

deze omgeving gaat worden. ‘Maar daar kríjgen mijn gasten 

dan ook wat voor’, zegt Irma. En ze noemt: een eigen ingang, 

een eigen douche en toilet, een zonnig terras met weids 

uitzicht, wifi, een flesje wijn van de zaak. En daarmee is de lijst 

nog lang niet ten einde. Veel vrijheid voor de gasten, dat vindt 

Irma belangrijk. Huisdieren mogen niet en ook binnen roken is 

er niet bij. Vol verwachting klopt ons hart…

De gemeenschappelijke zitkamer in de Holtin waar de gasten kunnen ontbijten

Irma Landsman hoopt binnenkort haar droom te realiseren

Aan B&B Dromen in Drempt wordt nog druk gebouwd
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Hockeysticks maken plaats voor zwarte kicks

Jeroen begon op zijn elfde met voetballen. Vanuit Dieren 

vers komen wonen in de metropool Hoog-Keppel gooide de 

kleine Jeroen de hockeystick in het hoenderhok en verruilde 

deze voor mooie zwarte voetbalschoenen en meldde zich 

aan bij voetbalvereniging H&K. Jeroen beschikte over talent 

en doorliep de jeugdelftallen van H&K met veel plezier en 

wisselend teamsucces. Een carrière in het eerste van H&K lag 

in het verschiet, maar Jeroen prefereerde het tweede boven 

het eerste omdat hij daar meer plezier in had. Uiteindelijk 

belandde hij in het derde van de groen-witten, een elftal 

met goede voetballers waaronder ook Arend. Daarna volgde 

de overstap naar het zevende van H&K (de voorloper van 

het huidige vijfde van HC’03) en dit elftal is Jeroen vanaf die 

overstap trouw gebleven. Uiteindelijk heeft Jeroen toch nog 

wedstrijden voor het vlaggenschip van H&K gespeeld; als 

gevolg van personele problemen maakte Jeroen in 2001 op 

37-jarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal onder voor-

malig H&K- en HC’03-trainer André Simmelink. ‘Dat was wel 

heel bizar, maar ook heel mooi om in de herfst van mijn voet-

balloopbaan toch nog een keer in het eerste te spelen!’

Van 1 tot 7 en uitsmijters

Als inwoner van Laag-Keppel startte Arend op 13-jarige leef-

tijd zijn voetbalcarrière. In 1970 deed hij mee aan selectie-

trainingen bij De Graafschap en daar speelde hij in de C- en 

B-junioren. Op zijn zeventiende ging Arend naar H&K en 

speelde hij twee seizoen in de A-junioren onder leiding van 

Henk Kosstede en Jan van Dillen. In die tijd ging hij steevast 

met Jan van Dillen een uitsmijtertje eten bij Café Schreurs in 

Hoog-Keppel en dan ’s middags een wedstrijd spelen met de 

A. En in zijn tweede seizoen bij H&K werd Arend zelf ook lei-

der van de pupillen samen met de huidige verzorger van het 

eerste, Koos Bloemendaal (‘Wat een geweldige vent!’). Ook 

Arend beschikte over talent (prima schot en balbehandeling, 

goede koptechniek, tactisch sterk) en na 1 jaar in het tweede 

Zondag 22 mei jl. nam een vijftal spelers afscheid van HC’03. Willem Lieftink, Raymond Hel-

mink (Bengel), Bart Weusten, Jeroen Verheul en Arend Jan Jansen stoppen na vele jaren met 

voetballen bij het vijfde elftal van HC’03. De twee laatste genoemden willen we extra in het 

zonnetje zetten en uitlichten: Jeroen (52) en Arend (59). Van de genoemde vijf het langst actief 

binnen H&K/ HC’03 en zowel binnen als buiten het veld iconen van het vijfde. 

Het afscheid van 
twee iconen

speelde hij zijn tweede seizoen bij de senioren in het eerste. 

Vrienden van hem speelden echter in het zesde en Arend zag 

met hoeveel plezier en saamhorigheid zij speelden.

Tekst: Erik Dreteler
Foto’s: eigen collectie

Jeroen Verheul en Arend Jan Jansen 

hangen de schoenen in de wilgen

Jeroen Verheul neemt na 41 jaar afscheid van het voetbal
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Dat wilde hij ook en ging daarom daar spelen: ‘Ik heb sinds-

dien altijd plezier in het voetbal voorop gesteld en heb 

daar nooit een moment spijt van gehad!’ Na het zesde heeft 

Arend nog in het derde, vierde, vijfde en zevende van H&K 

gespeeld en daarmee in alle elftallen gespeeld. 

Saamhorigheid en plezier!

Midden jaren tachtig werd het zevende van H&K opgericht 

en één jaar later sloten zowel Jeroen als Arend zich aan bij dit 

elftal. Samen met Frank Nieuwhart zijn Jeroen en Arend de 

laatste drie overgebleven spelers van het zevende. ‘Frank is in 

deze de echte vaandeldrager van ons elftal, hij was er vanaf 

het begin bij!’, aldus Jeroen. In dit elftal ontpopten beide 

mannen zich als belangrijke pionnen. Voetballend beiden 

kartrekkers op het veld en aan de stamtafel nadrukkelijk 

aanwezig en onmisbaar. Jeroen was buiten het veld de grote 

aanjager en leider van het elftal. Arend was als nestor van 

het geheel de rustgevende factor, althans, dan wel buiten de 

kalklijnen. In het zevende lieten Arend en Jeroen niet alleen 

hun schoenen spreken, maar ook met grote regelmaat hun 

mond. Gezegend met een mediterraan temperament werd 

menig scheidsrechter door Arend verbaal uitgedaagd, daar 

waar Jeroen de (soms nietsvermoedende) kantinebezoekers 

wekelijks wist te verrassen met zijn onnavolgbare poëtische 

speeches. Beiden kwamen elke wedstrijd weer vanuit het 

westen van het land naar Hoog-Keppel (Arend vanuit Hou-

ten en Jeroen vanuit Amsterdam en Arnhem) om een lekker 

potje te voetballen met hun voetbalmaatjes. Ook na de fusie 

bleven zij hun elftal trouw en waren ze ieder seizoen ook in 

Drempt te bewonderen vanwege hun grote drijfveer: saam-

horigheid en plezier!

Na een actief voetballeven van 46 jaar (Arend) en 41 jaar 

(Jeroen) hebben de mannen nu besloten dat het mooi is 

geweest. Graag willen beiden nog wel van de gelegenheid 

gebruik maken om al die trainers en vrijwilligers die tijdens 

hun loopbaan de revue zijn gepasseerd te bedanken: ‘Dank-

zij hen hebben wij hier met zoveel plezier zo lang kunnen en 

mogen voetballen.’

En ondanks hun lange staat van dienst en hun afscheid heb-

ben beide iconen hun passie voor voetbal nooit verloren en 

blijven zij onoverwinnelijke Galliërs. Of om te eindigen met 

de speech van Jeroen op het afscheid op zondag 22 mei jl.: 

“Mannen!!!

De laatste speech zal niet zijn, verder rolt de bal

heeft tegenstanders doen beven, vriendschappen verbonden

Vervlogen de bewogen jaren, gelijk een pruik van de ronde hoofden

Arend, jong Graafschap talent, kijkt met scherpe blik om de beste pass te geven

Willem, H&K talent, geeft vooruit verdedigen met het grote lichaam op hoog niveau vorm

Bart, stylist pur sang, voor zandgrond geboren, de klei toch liefdevol bespeeld

Bengel, één keer raken als hoogste doel; bal, tegenstander of eigen goal

Jeroen, leiderschap door Wegbert in de schoot geworpen, bespeelt team en linkerflank

Afscheid nemen bestaat niet, talent komt altijd bovendrijven

In welke kweekvijver dan ook, Frank en vrij

Het mooiste ligt voor ons, lonkend als een schone vrouw

Laat de 3e helft maar komen, de vuren branden

Nieuwe veldslagen in het verschiet, onoverwinnelijk ben je voor het leven!

Galliërs Proost!!”

Arend Jan Jansen hangt na 46 jaar zijn voetballenschoenen in de wilgen
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De band tussen Tuincentrum Bloemendaal en de Hes-

sencombinatie gaat terug tot 1 september 1987, toen 

Henk Bloemendaal de stap zette om met zijn eigen 

bedrijf te beginnen aan de Rijksweg in Drempt. Meteen 

vanaf het begin stond hij in elke uitgave van de toen 

nog op krantenpapier verschijnende Hessencombinatie 

met de seizoensaanbiedingen. 

Bijna 30 jaar later is het adres nog hetzelfde maar is 

er verder uit de beginperiode weinig meer te herken-

nen. De ene kas met winkelruimte is uitgegroeid tot 

een verkoopruimte van 2000 vierkante meter, met nog 

eens 1800 vierkante meter overdekte kweekruimte. De 

0,7 hectare waarop Henk en Christine de eerste jaren 

vooral heide en coniferen kweekten, is nu 3,2 hectare 

grote bedrijfsruimte, waarvan een fl ink deel in beslag 

wordt genomen voor de eigen kweek van planten.

Coniferen

Er was veel nieuwbouw en er werd veel verhuisd in 

de tijd toen het bedrijf begon, vertelt Henk. “Voor de 

tuinen waren heideplanten en bielzen helemaal in. Die 

konden ze bij ons krijgen, net als perkplanten. En co-

niferen natuurlijk, want in de nieuwbouw had je hagen 

als afscheiding nodig.”

De eigen kweek van plantmateriaal was de bakermat 

van het bedrijf en is nog steeds voor veel klanten reden 

om naar Drempt te komen. “Wij zijn daarin een uit-

zondering, het grote aanbod aan eigen kweekplanten 

onderscheidt ons van andere tuincentra”, zegt Henk, 

die in zijn jeugd al een kleine kas had waar hij tuinplan-

ten opkweekte en vervolgens aan huis verkocht.

Drempts tuincentrum groeit in bijna 35 jaar naar breed familiebedrijf

Eigen kwekerij is de trots van   

Tuincentrum Bloemendaal
De eerste zelf gekweekte  plantjes die de jonge Henk Bloemendaal vanuit huis verkocht 

bleken de basis te zijn voor het veelzijdige tuincentrum aan de Rijksweg in Drempt. 

Ook zoon Herbert en dochter Daphne wisten net als vader al vroeg dat ze in die 

richting verder wilden. En nog altijd onderscheidt het Dremptse tuincentrum zich met 

het brede aanbod aan zelf geweekt plantgoed.

advertorial
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Tuincentrum Bloemendaal

Rijksweg 14 , 6996 AC Drempt

T: 0313 47 30 33

E:  info@tuincentrumbloemendaal.com

W: www.tuincentrumbloemendaal.com

T

Bl

 

Tuincentrum Bloemendaal heeft zich in de loop der ja-

ren ontwikkeld tot een echt familiebedrijf, waarin ook 

zoon Herbert en dochter Daphne volop meedraaien. 

Herbert volgde de hoveniersopleiding bij het AOC in 

Doetinchem en Daphne specialiseerde zich op het 

Helicon in Nijmegen in bloemschikken en bloemsier-

kunst. Beiden volgden ook een aanvullende cursus 

voor tuincentra.

Vier facetten

Tuincentrum Bloemendaal telt vier facetten, wordt 

duidelijk tijdens een rondleiding met Daphne: de 

kwekerij, het tuincentrum, de bloemsierkunst en het 

hoveniersbedrijf. Dat laatste is het terrein van Her-

bert. Bloemendaal Hoveniers werkt voor particulieren, 

die soms incidenteel, soms vast in voor- en najaar 

professionele hulp willen met de tuin. Voor bedrijven 

en instellingen wordt veel gewerkt op contractbasis, 

waarbij de zorg voor onderhoud van het groen hele-

maal uit handen wordt genomen.

Naast diervoeding, met bekende merken en ook met 

een uitgebreid assortiment van plaatsgenoot Garvo, 

biedt het tuincentrum woondecoratie in diverse arti-

kelen. Veel aandacht is er voor snijbloemen, boeket-

ten en gelegenheidsbloemwerk. Bijvoorbeeld voor 

bedrijven, die bij speciale gelegenheden een mooie 

aankleding willen, scholen en verenigingen. “Ver-

enigingen die bloemenactie houden lopen ook geen 

risico. Als ze viooltjes, zomerbloeiers of bloembollen 

verkopen en ze houden wat over kunnen ze dat weer 

terugbrengen”, zegt Daphne.

Open Bloemen(daal)dagen op 18 en 19 juni

In het vaderdagweekend van 18 en 19 juni 

houdt  Bloemendaal voor de eerste keer de 

Open Tuindagen. Bezoekers kunnen dan 

uitgebreid kennis maken. Er komt onder 

meer een route over het bedrijfsterrein, 

waarbij ook het kwekerij-gedeelte kan 

worden bezocht. Diverse andere bedrijven 

zijn present, zoals Goossens Atomica uit 

Keijenborg met onder meer tuinmeubilair, 

een imker en een proeverij van insecten.

Spectaculaire bloem 

De trots van het bedrijf is het assortiment vaste 

planten, dat het hele jaar door gekweekt en verkocht 

wordt. Vroeg in het voorjaar de viooltjes, wat later 

het perkgoed en de zomerbloeiers zoals Cosmea en 

millionbells. Een primeur is dit jaar een nieuw soort 

hangpetunia met een spectaculaire blauwe bloem 

met witte sterretjes. 

In het aanbod aan planten en zaden voor de moes-

tuin kunnen ook klanten die biologisch tuinieren bij 

Bloemendaal terecht. 

Opmerkelijk is het ruime aanbod aan tomatenplant-

jes. Er zijn maar liefst 28 soorten waaruit gekozen kan 

worden. “Dit is ook mijn hobby, ik vindt het mooi om 

al die verschillende vormen en smaken aan te kun-

nen bieden.” Daaronder bijvoorbeeld zwarte tomaten 

en tomaten die rood van buiten zijn maar geel van 

binnen. Ze merkt dat het zich rond 

spreekt, recent kreeg Daphne nog 

een telefoontje uit Utrecht met de 

vraag of ze al konden komen voor 

de tomatenplantjes.
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E V E N T  C A T E R I N G

HOOGWAARDIGE  •  EVENEMENTENCATERING 
FESTIVALCATERING  •  PARTYCATERING

met advies
& service
voor uw

event

T E L .  0 6  2 0  2 7  9 7  1 7  •  W W W . K E R M E X . N L

Kermex Adv staand 137x94 FC.indd   1 25-11-2014   9:45:48

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 
 

 
 

 

Alles op gebied van smering!

 

www.petersolie.nl

www.innoself.nl  

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

kapsalon

eintjes

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

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

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

Voor perfect verzorgd haar!
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Naam: Patricia Hulsman (39) uit Hoog-Keppel

Gezinssamenstelling: samenwonend met Eugene Mulling (49), samen twee dochters, 

Ninke (10) en Tooske (7), en een zoon, Pepper (4).

‘De opvang hebben we goed kunnen regelen dankzij de oppashulp van de opa’s en oma’s’ 

opent Patricia het gesprek. Ze werkt drie dagen bij Kinderdagverblijf Nijntje in Laag-

Keppel. Zij heeft nu nog een halve dag ouderschapsverlof en is op maandag en woens-

dag thuis. ’s Ochtends kunnen zij en Eugene de kinderen zelf naar school brengen. ‘Op 

donderdag vangen onze ouders de kinderen op, omdat de Klimtoren een continurooster 

heeft, zijn de kinderen van half negen tot twee uur op school en dat is wel prettig voor 

onze ouders. Zij nemen de kinderen uit school mee naar hun huis, ze wonen gelukkig in de buurt’, legt Patricia uit. Eugene heeft een eigen 

staal- en constructiebedrijf, een drukke baan maar heeft op dinsdag een papa-dag geregeld. Patricia kan op vrijdag de kinderen zelf opha-

len uit school. ‘Voor ons is een continurooster een ideale oplossing. In de schoolvakanties is het puzzelen. Dan regelen we de opvang met 

de opa’s en oma’s en samen met andere ouders, we helpen elkaar. Tot nu toe hebben we het altijd goed kunnen regelen.’

Naam: Sabine Jansen (35) uit Hummelo

Gezinssamenstelling: samenwonend met Ronald Hilferink (42), samen dochter Marit (8) 

en zonen Lars (5) en Jens (3) 

’De twee oudsten gaan drie dagen in de week naar de buitenschoolse opvang, die zit in de 

school dus dat is makkelijk. En de jongste, Jens, gaat drie dagen naar Nijntje’, licht Sabine 

toe. Ze werkt zesendertig uur als logopediste in Deventer en heeft werkdagen van acht en 

een half uur. Een dag per week is zij thuis en soms werkt ze op zaterdag. Ronald is assistent 

accountant in Etten en werkt tweeëndertig uur, ook hij is een dag thuis bij de kinderen. 

Omdat de kinderen ook hun sportactiviteiten hebben en dit altijd aan het eind van de mid-

dag is, neemt Sabine regelmatig een paar vrije uren op, zodat zij ze op tijd bij de opvang kan ophalen en ze naar de sport kan brengen. ‘We 

hebben er bewust voor gekozen dat Jens dan de hele dag op het kinderdagverblijf is en aan het eind van de dag wordt opgehaald. Op deze 

manier hoeft hij niet mee als de andere twee gebracht en gehaald moeten worden voor hun sport. Hij kan dan lekker blijven spelen.’ Zolang 

er niets bijzonders gebeurt, is het een goedlopende machine. Er moet geen kink in de kabel komen, gelukkig fungeert oma uit Keppel als 

noodopvang. In de schoolvakanties gaan de kinderen ook naar de opvang en dat vinden ze erg leuk, er is altijd wel iets bijzonders te doen 

vertelt Sabine. Zolang de kinderen het naar de zin hebben, is er voor Sabine en Ronald geen reden om het anders te regelen.

Naam: Vera Arendsen (34) uit Hummelo

Gezinssamenstelling: getrouwd met Thijs Arendsen (35), samen zoon Teun (4), dochter 

Cato (2) en zoon Chiel (5 weken).

’Omdat ik nu nog zwangerschapsverlof heb, ben ik thuis en Thijs kan tussendoor de kin-

deren ook wegbrengen of ophalen’, vertelt Vera. Ze woont met Thijs en hun drie kinderen 

naast de ouders van Vera. Samen met haar ouders hebben ze een maatschap en Thijs 

werkt fulltime in het melkveebedrijf. Daarnaast heeft hij ook nog een bestuursfunctie bij 

Friesland Campina. Vera werkt op drie vaste dagen in het praktijkonderwijs in Zutphen, 

op deze dagen past haar moeder op de kinderen. Teun gaat sinds oktober naar de basis-

school en Cato gaat één dag in de week naar Kinderdagverblijf Nijntje. ‘Sociale contacten en de interactie met andere kinderen vinden wij 

belangrijk voor onze kinderen en omdat wij buitenaf wonen, hebben wij bewust voor dagopvang gekozen en niet voor de peuterspeel-

zaal. Anders blijven we heen en weer rijden. Zeker nu de school van Teun een continurooster heeft, komt dat goed uit’, licht Vera verder 

toe. Als ze na haar verlof weer aan het werk gaat, past haar moeder op drie kinderen. ‘Dat is wel een hele verandering met een baby erbij 

maar gelukkig kan Thijs bijspringen als dat nodig is.’ In de schoolvakanties is Vera thuis, maar de kinderen zijn dan ook regelmatig bij opa 

en oma te vinden. 

Zeven inwoners over… 
kinderen en werk. Hoe combineer je dat? 

Vroeger bleven de moeders thuis om op de kinderen te passen. Ze wilden misschien wel werken 

maar oppas vinden was lastig. Voor de kinderopvang zijn er nu wettelijk geregelde mogelijkheden 

zoals kinderopvang en gastouders. Daarnaast krijgen veel werkende ouders hulp van opa’s en 

oma’s en buren. Wij stelden willekeurig zeven inwoners de vraag hoe zij de opvang voor hun 

kinderen hebben geregeld.

Samenstelling en foto’s: Irma van Hof
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Naam: Herma Veldhorst (36) uit Laag-Keppel

Gezinssamenstelling: samenwonend met Patrick Godschalk (44), samen zonen Thijs (6) 

en Luuk (3)

’Dan moet ik beginnen om mijn moeder in het zonnetje te zetten want zonder haar 

zouden we het niet redden.’ De moeder van Herma woont twee huizen verderop en zij is 

bijna de tweede moeder voor Thijs en Luuk. Herma is verloskundige en echoscopiste en 

heeft sinds afgelopen januari samen met twee andere verloskundigen een eigen praktijk 

in Zevenaar. Omdat alle drie verloskundigen kleine kinderen hebben, hebben ze de dien-

sten goed verdeeld in vaste werktijden zodat er nog tijd over is voor het gezin. Patrick 

is audicien in Borculo en werkt sinds de geboorte van Luuk vier dagen. ‘Dat is prima zo, dan heb ik nog tijd voor de kinderen.’ Thijs gaat 

naar de basisschool en Luuk gaat twee dagen naar Kinderdagverblijf Nijntje in Laag-Keppel. Patrick en Herma kunnen de kinderen zelf 

wegbrengen en oma Joke of de andere oma haalt ze weer op. Herma werkt ook ’s avonds, dan is ze overdag thuis en kan ze de kinderen 

zelf opvangen. Als zij weekenddienst heeft, is Patrick thuis en oma staat altijd klaar voor het gezin om bij te springen. Zij is veel meer dan 

achtervang. In de schoolvakanties kunnen ze het samen met hun ouders goed regelen. 

Naam: Ilse Dimmendaal (41) uit Achter-Drempt

Gezinssamenstelling: getrouwd met Gerwin Dimmendaal (41), samen twee dochters, 

Femke (11) en Esmee (8)

‘We hoeven niets te regelen want we hebben een eigen installatiebedrijf en ik werk in 

het bedrijf’, vertelt Ilse. Ze heeft twee jaar geleden haar baan in de zorg opgezegd en 

werkt nu bewust slechts twee ochtenden als oproepkracht in de thuiszorg. ‘Zo kan ik 

zelf bepalen wanneer ik werk, soms werk ik in het weekend en dan is Gerwin thuis.’ Ilse 

wil haar werk bijhouden en vindt het heerlijk om er even tussenuit te zijn. ‘Het levert mij 

ook energie op. We kunnen de kinderen zelf naar school brengen en weer ophalen.’ De 

oudste, Femke, fietst ook al alleen naar school. Ook het brengen naar de sportclub is geen probleem. Ingewikkelde oppasconstructies 

zijn voor de familie Dimmendaal dus niet nodig. Gerwin is druk in het goedlopende bedrijf en kan zijn werktijden aanpassen aan die van 

Ilse als dat nodig is. Ook in de schoolvakanties hebben ze geen extra oppas nodig voor hun kinderen. ‘Vergeleken met de tijd dat onze 

kinderen klein waren, zijn er tegenwoordig veel meer opvangmogelijkheden. Wij hadden toen gelukkig veel hulp van onze ouders, maar 

die willen nu ook genieten van hun vrije tijd’, vertelt Ilse tot slot.

Naam: Silke Nickmann (31) uit Voor-Drempt

Gezinssamenstelling: samenwonend met Sander Memelink (40), samen dochter Laura 

(3), zoon Thijs (1½) en de derde is op komst.

‘De kinderen gaan één dag naar het kinderdagverblijf in Angerlo, de andere dagen van-

gen onze ouders de kinderen op’, vertelt Silke. Ze is werkzaam in de zorg en heeft onre-

gelmatige diensten. Ze werkt twintig uur verdeeld over twee of drie dagen. Sander werkt 

vier en een halve dag en heeft één papa-middag. Omdat Silke geen vaste werkdagen 

heeft, was het lastig om een geschikt kinderdagverblijf te vinden. Het kinderdagverblijf in 

Angerlo heeft de mogelijkheid van flexibele opvang. ‘Wij kunnen per dag en zelfs per uur 

de opvang daar regelen en dat is voor onze situatie ideaal’, legt Silke uit. In het weekend is Sander thuis, dus dan hoeft er geen opvang 

geregeld te worden. Als de baby is geboren, wordt het wat lastiger want er is slechts voor een beperkt aantal kinderen plaats binnen de 

flexibele opvang. ‘Daar zijn we nu mee bezig om dat op te lossen.’ Met de schoolvakanties hoeven ze nu nog geen rekening te houden, 

dat is een probleem voor later.

Naam: Tamara Bosman (37) uit Hummelo

Gezinssamenstelling: samenwonend met Joost van Campen (45), samen zoon Jaan (7) 

‘Wij kunnen de opvang heel goed regelen met hulp van onze ouders en de buurvrouw’, 

zegt Tamara. Zij werkt vier dagen maar dit jaar heeft ze een dag studieverlof en een dag 

ouderschapsverlof. Joost heeft een volledige baan en werkt vijf dagen. Vanwege hun 

werktijden kunnen zij Jaan ’s morgens niet naar school brengen. Ze brengen hem om 

kwart voor acht naar de buurvrouw en zij brengt hem dan naar school. ‘De school heeft 

een continurooster dus tussen de middag hoeven we geen opvang te regelen, dat is wel 

prettig. Op maandag wordt Jaan opgehaald door oma en op dinsdag wordt hij door de 

andere opa en oma opgehaald.’ Omdat Tamara en Joost beiden werkzaam zijn in het onderwijs is de opvang tijdens de schoolvakanties 

geen probleem. ‘Jaan vindt het allemaal wel goed, hij is daar heel erg makkelijk in en dat is ook veel waard’, voegt Tamara eraan toe. In 

september gaat zij weer vier dagen werken en moet de opvang van Jaan anders geregeld worden. ‘Dan neemt Joost ouderschapsverlof 

op en gaat Jaan een dag naar de buitenschoolse opvang. Wij zijn erg blij met de hulp van onze ouders en natuurlijk met de buurvrouw.’
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Expert Eliesen
Nieuwstad 45, Zutphen, (0575) 543202

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

Zutphen-Emmerikseweg 46, Baak, (0575) 551000

3 winkels in de regio

Ruim assortiment inbouw

Eigen Technische Dienst 
voor wit- en bruingoed

IT specialist (networking)

EXPERT ELIESEN 
NU OOK IN HENGELO!

Grietstraat 4, 

6984 AD  Doesburg

t. 0313 - 484342

m. 06 - 55192474

• Rijksgediplomeerd
• Lid ABHB
• Gespecialiseerd in Westy’s
• Poedels
• Cairn Terriërs
• Briards en langharige rassen
• Grand - Petit Basset Griff on Vendéen
• Engelse Cocker Spaniel
• Katten

www.hondentrimsalondedeel.nl

Honden en Kattentrimsalon de Deel ligt aan de rand van Doesburg en 

Drempt aan de Grietstraat 4.

Elke dag worden daar Honden (alle rassen) maar ook Katten en 

Konijnen getrimd. 

In 1996 werd de salon geopend, ik werkte toen ook nog als 

paravetarinaire.

De Trimsalon ging zo goed lopen dat ik een moeilijke keus moest 

maken, stoppen als paravetarinaire maar de Trimsalon verder 

uitbreiden, zo heb ik menig trimster opgeleid en neem ik nu examens 

af van beginnende trimmers.

Doe mee aan internationale trimwedstrijden, leerzaam leuk en 

gezellig. Helemaal als er een podiumplaats in zit.

Er wordt met veel liefde gewerkt op de salon aan uw hond of kat, 

knippen plukken effi  leren, wassen, nagels, oren, anaalklieren en 

tanden zijn de meest voorkomende werkzaamheden.

Alles rassen zijn welkom en kunnen getoiletteerd worden. 

De salon bestaat dit jaar 20 jaar, hierbij wil ik alle klanten met hun 

trouwe viervoeter bedanken, op naar de 25 jaar!

www.hondentrimsalondedeel.nl

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
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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 

Toon Nijman (93) uit Hoog-Keppel.

Ik bun Toon Nijman en now 93 joor. De mensen uut Keppel 

kent mi-j wel van de kerk in Hoog-Keppel. Door verzörgn ik 

40 joor, samen met mien vrouw Hentje, de grafdelving, de 

begrafenissen en was ik ook köster. Ik nam de grafdelving en 

de verzörging van begrafenissen aover van mien schoonvader 

Van den Barg: die had dit wark 27 joor gedaon. In die tied 

dejen wi-j de begrafenissen nog met peerd en wagen. De 

peerden kwammen van Van Zadelhoff  an de Dubbeltjesweg. 

Zo’n 45 joor gelejen wier de wagen vervangen deur een 

liekauto: Monnereau uut Dörrekum was de eerste. De olde 

liekwagen stong altied in de schuur bi-j ‘t karkhof. Woor 

dén gebleven is, wet ik niet. Mien vrouw en ik hebben zo’n 

vierhonderd begrafenissen verzörgd. Ik kan d’r niet zo völ 

aover vertellen want dit wark doe’j altied in vertrouwelijkheid 

met de familie. Er waren gin aparte gebruken hier in de streek 

zoas in Friesland, woor een stoet soms eers drie keer um de 

kark hen geet. 

Veur mien was den oorlog een mijlpaol. Ik was 17 joor toen de 

ellende begon. Dat was een gevoorleke laeftied naormate den 

oorlog vorderde. Ik mos mi-j melden veur de Arbeidseinsatz, 

maor dat verdommen ik. Alles wa’k toen heb metgemaakt, tot 

an de bevrijding toe, he’k ‘n keer verteld aan Henny Dokter uut 

Hoog-Keppel. Die hef alles opgeschreven in een boek. (Even 

gaan onze gedachten terug, uitgave mei 1990, red). 

Wat mien nog heel goed bi-jsteet, is de keer dat de Hollandse 

SS mien op een aovond bienao te pakken had toen ik 

terugkwam van de zang in Drempt. In het boek steet dat 

verhaal ok vermeld. Dat gong zo. Ik zat op de fi etse en door 

stongen in ‘t duuster inens drie Hollandse SS-ers op de weg. 

Zi-j vroegen um mien papieren. Ik zeg: die he’k niet bi-j mien. 

Die zitten in mien zondagse pak. Now ha’k gin zondags pak, 

maor dat hoeven zi-j natuurlijk niet te wetten. Dus op huus 

an met die drie keerls achter mien an. Ik denk, verdomme, 

hoe raak ik die luj kwiet. Ik fi etste naor Van Zadelhoff , woor ik 

völ had gewarkt. De boerderi-j kende ik as mien boksezak. Ik 

zette de fi etse op een slimme plek neer die ik onderweg had 

bedacht. De SS-ers bleven buten bi-j mien fi ets staon wachten. 

Ik bun naor binnen gegaon, aover de dael gelopen en an de 

andere kant rap de deur bi-’j ‘t washok d’r weer uut gekneppen 

richting ‘t Sterrebos…

Maor die keerls hadden al gauw in de smiezen dat d’r wat loos 

was umda’k gin licht had angemaakt. Zi-j kwammen achter 

mien an. Op het kleine paedjen heuren ik één van de keerls 

schreeuwen: ‘Halt, stao of ik schiet’. En meteen fl aot mien een 

kogel aover de kop hen. Bi-j den heg maakte ik een sprong um 

aover de weg deur de wei naor ‘t Sterrebos te ontsnappen. In 

die wei liepen koeien. Deur ‘t spektakel sprongen die allemaol 

aover-end. Dat kwam mi-j deksels mooi van pas. Die SS-ers 

waren ok al an de weg en eentjen reren nog ’n keer: ‘Halt, 

stao of ik schiet’. En baats-baats: nog twee kogels fl aoten mi-j 

um de kop. Maor ‘t was duuster en ze konnen mi-j niet goed 

zien, ok al deur al die rennende koeien. Zo kwam ik toch 

bi-j ‘t Sterrebos en bun door den nacht gebleven. Um vief 

uur heuren ik in ‘t Hekenbroek den hond bi-j Van Zadelhoff  

blökken. Dat was umdat melkmonsternemmer Gerrit 

Oortgiesen ‘t erf opkwam. Die SS-ers hadden de hele nacht 

achter den heg liggen wachten tot ik terug zol kommen. Zi-j 

pakken Gerrit meteen bi-j de kladden! Hi-j zal de schrik van 

zien laeven hebben gehad, maor hi-j had papieren dus de SS-

ers visten achter ‘t net.

Met de bevrijding zat ik bi-j de BS. (Binnenlandse Strijd-

krachten, red.) Op ‘n dag heuren ik dat ze disse Hollandse 

SS-ers hadden gepakt. Ze kwamen uut Doesburg en waren 

berucht in de hele streek. Ik had toen een geweer en had den 

grootste ellendeling van ‘t stel wel kapot kunnen schieten. 

Mien maoten zeien: doe dat maor niet, Toon. Zi-j hadden 

geliek: ik zol d‘r echt met in de grootste problemen gekommen 

zun. Maor vergetten: dat kan’k niet…

Schot in ‘t duuster 

Tekst: Toon Nijman   

Foto’s: collectie Rinus G.M. Rabeling
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Drempt, Hummelo 
en Keppel in de ban 
van de Giro

Tekst: Ceciel Bremer

Er werden foto’s ontvangen van: Erna Dokter, Wim van Hof, Gerrit Kempers, Frank Lambertz, Harold Pelgrom, Maarten Rabeling en Henk ten Zijthoff

Zo af en toe kiest de organisatie van een grote internationale 

wielerronde een stukje buitenland als startpunt uit. Zo af en 

toe valt die keuze op Nederland en heel af en toe is dat heel 

dichtbij. In de derde etappe van de Giro d’Italia, op zondag 

8 mei, reden de renners in 190 kilometer van Nijmegen 

naar Arnhem. Via Bemmel, Huissen en Doesburg kwamen 

circa 200 wielrenners direct na het middaguur door Voor-

Drempt, Laag-Keppel en Hummelo om vervolgens verder de 

Achterhoek in te fietsen. Een bijzondere gebeurtenis die niet 

onopgemerkt voorbij is gegaan. Onze dorpen  kleurden roze 

en iedereen vierde feest. Veel dorpsgenoten stonden langs het 

parcours in de hoop een glimp van de renners op te vangen.  

Dankzij enkele inwoners ziet u op deze twee pagina’s een 

fotoimpressie van de Giro 2016, voor even heel dichtbij.
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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

Administratie

Belastingadviseurs

O r a n j e s i n g e l   4   t e   D o e s b u r g
w w w . h e n d r i k s d o e s b u r g . n l
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Vond u de vorige column pittig? Nu gaan we pas echt even diep. 

Met hoeveel inwoners neemt per dag de wereldbevolking toe? 

Doe maar eens een gokje. Als je het weet, krijg je een biertje van 

me bij Steef. Op alle van de honderden miljarden planeten is 

er maar op één van die planeten ooit leven ontdekt. Eén op de 

honderd miljard! Maar we hebben nog veel meer geluk, want 

van de miljarden levende soorten op aarde (eigenlijk is het bijna 

een biljoen, maar laten we het niet te ingewikkeld maken) is de 

mens als enige de onbetwiste leider geworden. Dat is dus een 

bestaanskans van honderd miljard x honderd miljard is een 1 

met 22 nullen. Dat is geen kattenzeik, broezerd! De kans dat je 

de jackpot in de Staatsloterij wint is, ter vergelijking één op 4,4 

miljoen, dus die kans hierop is dus meer dan duizend miljard 

maal zo groot dan dat we bestaan. Toch vindt niemand dat zo 

bijzonder dat men ’s ochtends naast het bed euforisch begint 

te juichen. Terwijl het echte lot uit de loterij, namelijk dat we 

bestaan, per mens dus een biljoen keer zo bijzonder is als de 

Staatsloterij winnen. Dat u het even weet.

Wij zijn dus de allerslimste 

van alle soorten op honderd 

miljard planeten, ook al zou je 

dat zo niet zeggen als je een 

willekeurige Action binnen 

loopt of een kijkje neemt in de 

Megatent op de Zwarte Cross. 

We vergaren steeds meer 

kennis over de allergrootste 

en allerkleinste delen (we 

kunnen bijvoorbeeld dunne 

materialen maken van slechts 

één atoom: minder dan een 

duizendste millimeter!), ook al weten we het meeste nog steeds 

niet. Maar die kennis maakt ons als mensen helaas niet slimmer 

en het bewustzijn of de onderlinge betrokkenheid of het besef 

dat we one in a million zijn, wordt er ook niet groter van. Wist 

u trouwens dat er per week bijna 200 soorten uitsterven, de 

meeste door toedoen van de mens. Waarom niemand dat weet? 

Omdat het niemand interesseert of zoals ze in Jamaica zeggen: 

Yahman, no problem! Klinkt toch net wat positiever dan: interes-

seert mien geen fuck!

Vanavond ben ik naar de dodenherdenking geweest, de dead-

line van deze column is inderdaad nogal vroeg: een respectvolle 

bijeenkomst voor degenen die het leven hebben gelaten voor 

onze vrijheid. Op de fi ets terug door de Hessenweg deed ik 

korte refl ectie op de soort mens. We zouden kunnen zeggen dat 

we ons als mensdom niet bepaald bewust zijn van ons ultieme 

geluk en er bovendien met al die oorlogen een aardig zooitje 

van hebben gemaakt. Die weinige kans op leven dat ook nog 

eens heel kort is, zouden we eigenlijk beter moeten besteden 

dan een beetje klagen, zeiken en oorlog voeren. Anderzijds is er, 

ondanks alle oorlogen die er nog steeds gevoerd worden, nog 

nooit zoveel vrede geweest, worden we steeds rijker (ook al is 

het nog niet helemaal eerlijk verdeeld), gezonder, hoger opge-

leid, ouder en krijgen we steeds meer vrije tijd. Het gaat zelfs zo 

goed met de mens dat er per dag 250.000 bij komen. Een kwart 

miljoen, elke dag! U hoeft dit getal nu niet meer te googelen. 

Net zoals niemand zich gelukkig lijkt te prijzen met zijn unieke 

gewaarwording dat hij bestaat, zo maakt niemand zich zorgen 

om de explosieve en progressieve bevolkingsgroei die zo gigan-

tisch is dat je er geen professor voor hoeft te zijn om te kunnen 

begrijpen dat dit zo niet goed komt met dat scheve planeetje 

van ons als we deze lijn door-

trekken. Dat er zaken belang-

rijker zijn of in ieder geval 

wezenlijker dan uw nieuwe 

meubels. Zit die Jolink nu 

alles kapot te relativeren? 

Jazeker. Eigenlijk is niets be-

langrijk meer in vergelijking 

met het universum. Doet het 

altijd goed op verjaardagen. 

Ik geloof dat ik nu pas begin 

te begrijpen waarom ik altijd 

als laatste naar huis ga op 

feesten; omdat we zo’n ongelofelijk geluk hebben en dat moet 

gevierd worden, dus we hebben geen seconde te verliezen! En 

nu snap ik waarom bij ons thuis de slingers na elke verjaardag 

een maand blijven hangen. Van het bevolkingsoverschot is op 

het platteland weinig te merken, er is al zoveel krimp dat de 

scholen in de problemen komen. Laten we het volgende afspre-

ken. Iedereen in de Achterhoek die dit kan, maakt er snel een 

kind bij om de krimp tegen te gaan. Mijn vriendin en ik doen 

mee! En in ruil hiervoor neemt iedereen in alle steden ter wereld 

waar te veel mensen wonen twee kinderen minder. En dan nog 

even beseff en dat je leeft (you lucky bastard!). Hoppa, alle proble-

men opgelost voor vandaag. Fijne dag nog en geniet ervan!

van Gijs
Hoera, alles leeft. 

Nu u nog.

Gijs Jolink (45) 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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Tekst: Ceciel Bremer

Foto’s: Wim van Hof

VARIA

Afscheid Erna van Zadelhoff bij de redactie
Met haar enthousiasme en ervaring als redacteur was zij vorig jaar een welkome aanvulling op de redactie van De 

Hessencombinatie. Goed voorbereid en altijd vol nieuwe ideeën heeft ze meegewerkt aan de afgelopen edities. Helaas is het 

in combinatie met haar drukke baan niet meer mogelijk deze functie nog langer te vervullen en nemen we afscheid van Erna 

binnen de redactie. Erna, bedankt voor je bijdragen!

Driemaal koninklijk onderscheiden
Rondom Koningsdag werden maar liefst drie heren uit 

Laag-Keppel en Hummelo koninklijk onderscheiden. Henk 

Maalderink uit Hummelo werd benoemd tot Ridder in de 

Orde van Oranje-Nassau voor onder andere zijn inzet bij het 

Volksfeest Hummelo, basisschool De Woordhof in Hummelo, 

oranjevereniging Hummelo en Oranje en het Comité 4 mei 

herdenking Hummelo, Keppel en Drempt. Hummeloër Jan 

Addink werd Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor o.a. 

zijn vrijwillige inzet voor wijk De Zuylenkamp in Hummelo, 

Protestantse Gemeente Hummelo, Stichting Openluchtspel 

Hummelo ‘Het Enghuizen’, Hummelo’s Gemengd Koor en de 

Klaas-Jan Huntelaar Foundation in Hoofddorp. De Keppelse 

molenaar Dirk Minor werd eveneens benoemd tot Lid in 

de Orde van Oranje-Nassau en maakt zich verdienstelijk als 

vrijwilliger in zijn dorp door onder andere de Dorpsstraat 

schoon te maken, het gras langs de Oude IJssel te maaien, 

het voorbereiden en beheren van en het toezicht houden op 

de ijsbaan, het onderhouden van de molen, het opleiden van 

molenaars en het uitleg geven aan bezoekers. 

Dirk Minor krijgt zijn lintje opgespeld door de burgemeester

Jan Addink (links) en Henk Maalderink (rechts) werden door burgemeester Marianne Besselink koninklijk onderscheiden
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Zomer in Gelderland komt 

naar Hummelo en Drempt! 
Hummelo en Drempt doen dit jaar mee in de strijd om de mooiste plaats van Gelderland te worden. Op donderdag

4 augustus komt het populaire tv-programma van Omroep Gelderland naar het Evenementenplein in Hummelo en op 

donderdag 18 augustus naar het Dorpshuis in Voor-Drempt. Met verschillende opdrachten kunnen de inwoners punten 

verdienen die later worden omgezet in geld voor een zelf te kiezen goed doel. Voor de voorbereiding van het programma 

zijn in beide dorpen teams samengesteld van 10 personen. Deze teams krijgen ’s ochtends vroeg een opdracht waar de hele 

dag aan gewerkt kan worden. Om die opdracht tot een goed einde te brengen, zijn 10 personen natuurlijk niet genoeg. De 

organisaties in beide dorpen zijn daarom op zoek naar handige mensen zoals timmermannen, schilders en naaisters die 

daarbij kunnen helpen. Kom je uit Hummelo en lijkt het je leuk om de eer van Hummelo hoog te houden? Stuur dan een 

mail naar zomerinhummelo@gmail.com. Contactpersonen zijn Jan Addink en Martine Rexwinkel. Kom je uit Drempt en wil 

je graag dat Drempt in de prijzen valt? Doe dan mee en stuur een mail naar zomerindrempt@gmail.com. Contactpersonen 

voor Drempt zijn Bertram Larink en Anne Steintjes. Daarnaast is het de opdracht om minimaal 300 mensen op deze data in 

Hummelo en Drempt te hebben maar het zou natuurlijk geweldig zijn als het hele plein tjokvol staat met mensen. De telling is 

om 18.00 uur dus zorg dat je dan sowieso aanwezig bent.

Peuteropvang Hummeloord bestaat 45 jaar
In januari 1971 richtte mevrouw Arendsen als eerste in de 

gemeente Hummelo en Keppel een peuterklasje op: peuterop-

vang Hummeloord. Dit jaar viert de Hummelose peuterklas haar 

45-jarig jubileum. 

Na als juf gewerkt te hebben, stopte mevrouw Arendsen met 

werken toen ze ging trouwen en vervolgens kinderen kreeg. 

Maar ze vond het werken met kinderen zo leuk dat ze, toen haar 

eigen kinderen groter werden, een peuterklasje aan huis begon. 

De peuters genoten van de huiselijke sfeer in het klasje. Er was 

een bouwhoek, leeshoek, ontwikkelingshoek en een grote tuin 

met klimrekken en fietsjes. 

De peuterklas voor kinderen vanaf drie jaar begon met acht 

kinderen maar als snel kwamen er zoveel aanmeldingen dat 

Hummeloord vier ochtenden per week open was met twee ver-

schillende groepen. Er kwamen zelfs kinderen op doktersadvies. 

Mevrouw Arendsen gaf de kinderen veel individuele aandacht 

en werd daarbij geholpen door ouders en stagiaires. Van de 

ouderbijdrage werd verantwoord speelgoed gekocht want in 

tegenstelling tot de andere peuterspeelzalen in de gemeente 

kwam Hummeloord niet in aanmerking voor gemeentelijke 

subsidie omdat de accommodatie een strikt particulier karakter 

had en er geen ouders in het bestuur van de peuterklas zaten. 

Pas na vijf jaar kreeg Hummeloord een gemeentelijke aanmoe-

digingssubsidie.

Inmiddels waren in Drempt en Laag-Keppel ook peuterklasjes 

ontstaan en werd in 1974 de Stichting Peuterspeelzalen Hum-

melo en Keppel opgericht. De stichting deed herhaaldelijk een 

beroep op mevrouw Arendsen zich aan te sluiten en toen haar 

man met de vut ging, besloot zij hier gehoor aan te geven. Het 

peuterklasje werd toen gehuisvest in ’t Wissel. 

Na 22,5 jaar peuterklas is mevrouw Arendsen in 1993 gestopt. 

Daarna hebben verschillende leidsters peuterspeelzaal Hum-

meloord draaiende gehouden waaronder Jannie Reinders, 

Bouwien Oosting, Loes ter Riele, Gizela Cichoszewska en Wilma 

Lovink die er inmiddels alweer 23 jaar werkt. 

Peuteropvang Hummeloord is tegenwoordig gehuisvest in ba-

sisschool De Woordhof en is onderdeel van Markant Kinderop-

vang. Alle peuters vanaf twee jaar zijn drie ochtenden per week 

welkom. Wilt u uw kind aanmelden of wilt u meer informatie? 

Stuur een mail naar info@markantkinderopvang.nl of loop 

gerust even binnen.
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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

...een eigen visie, een eigentijds karakter!

Wij zijn voor u niet alleen uitvaartverzorger,

maar vooral begeleider.

Wij staan voor u klaar,

voor, tijdens en na de uitvaart.

www.huismanuitvaart.nl

Wilt u meer informatie of een overlijden melden?

0314 - 39 22 12  of  0316 - 28 59 11

6996 DA  Drempt
Mob. 06 50502168
Fax. 084 2269615

. bemuco .n l

www.bemuco .n l

Webcreatie, Pc onderhoud, verkoop nieuwe Pc’s,

randapparatuur en installeren (draadloze) netwerken

Veldweg 5
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Activiteitenkalender Drempt,
Hummelo en Keppel t/m oktober 2016

Aanvullingen en wijzigingen kunnen worden doorgegeven via het e-mailadres watisertedoenindhk@gmail.com.

Voor het septembernummer van De Hessencombinatie kan dit tot uiterlijk 1 augustus 2016

juni 2016

za 11 •  Pontifi caal 2.0, terrein hoek Torenallee/Kipstraat Hummelo, 

aanvang 20.30 uur

zo 12 •  Viering rond het thema Barmhartigheid in de

   H. Willibrordkerk, muzikaal ondersteund door het 

Willibrordkoor, Achter-Drempt. Aanvang 9.30 uur

 •  9e editie van de Keppelrun, hardloopevenement vanuit 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

19 t/m 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

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

 •  Haringparty bij camping Het Zwarte Schaar, Eekstraat 17. 

Met haringhappen en een optreden van zeemanskoor De 

Iesselbrassers uit Doesburg, vanaf 20.00 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

vr 1 en za 2
 • Jeugdkamp HC’03 voor D-, E- en F-pupillen

za 2 •  Open dag St. Joriskerk Voor-Drempt met kunst- en/of 

muziekactiviteit, 11.00-16.00 uur

 • Sparerib-avond bij FF naar Steef in Hummelo,

  vanaf 18.00 uur

za 2 en zo 3
 •  Beachvolleybaltoernooi, evenemententerrein t/o 

dorpshuis Voor-Drempt, vanaf 10.00 uur 

zo 3 •  IVN-wandeling door en rondom Hoog-Keppel, vertrek 

vanaf Burg. van Panhuysbrink, 14.00-16.00 uur

 •  Finale Veltins Pubs Darts Championship bij FF naar Steef, 

Hummelo. Aanvang 19.30 uur 

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

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 in Hummelo, 

plein Dorpsstraat/Van Heeckerenweg, aanvang 22.00 uur

za 9 •  Vliegerfeest bij ’t Hessenhuus en de voetbalvelden van  

HC’03, Achter-Drempt, 10.00-23.00 uur 

 •  Open dag St. Joriskerk Voor-Drempt met kunst- en/of 

muziekactiviteit, 11.00-16.00 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

za 16 •  Open dag St. Joriskerk Voor-Drempt met kunst- en/of 

muziekactiviteit, 11.00-16.00 uur 

wo 20 •  Rondleiding met wijnproeverij, ’t Heekenbroek, Achter-

Drempt, 15.00-17.00 uur

za 23 •  Open dag St. Joriskerk Voor-Drempt met kunst- en/of 

muziekactiviteit, 11.00-16.00 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

za 30 •  Open dag St. Joriskerk Voor-Drempt met kunst- en/of 

muziekactiviteit, 11.00-16.00 uur 

za 30 en zo 31 juli

 •  De jaarlijkse fancy fair/zomermarkt bij camping Het Zwarte 

Schaar, Eekstraat 17, 10.00-16.30 uur

zo 31 •  Kerkcafé van de Protestantse gemeente Drempt en 

Oldenkeppel, ’t Kerkhuis in Hoog-Keppel, vanaf 16.00 uur 

augustus 2016

wo 3 •  Rondleiding met wijnproeverij, ’t Heekenbroek, Achter-

Drempt, 15.00-17.00 uur

do 4 •  Zomer in Gelderland van Omroep Gelderland, de hele dag 

op het evenementenplein t/o FF naar Steef in Hummelo. 

Vanaf 18.00 uur opnamen voor de live uitzending van het 

tv-programma 

 •  Fietstocht voor 50-plussers, afstand 25-30 km. Start vanaf 

Burg. van Panhuysbrink Hoog-Keppel, 13.30 uur

za 6 •  Open dag St. Joriskerk Voor-Drempt met kunst- en/of 

muziekactiviteit, 11.00-16.00 uur

wo 10 •  Rondleiding met wijnproeverij, ’t Heekenbroek, Achter-

Drempt, 15.00-17.00 uur

za 13 •  Open dag St. Joriskerk Voor-Drempt met kunst- en/of 

muziekactiviteit, 11.00-16.00 uur 

wo 17 •  Rondleiding met wijnproeverij, ’t Heekenbroek, Achter-

Drempt, 15.00-17.00 uur

do 18 •  Zomer in Gelderland van Omroep Gelderland, de hele 

dag op het evenemententerrein t/o Dorpshuis in Voor-

Drempt. Vanaf 18.00 uur opnamen voor het tv-programma. 

Aansluitend optreden van Kaliber. Einde ca. 23.00 uur

za 20 •  Concours Rijvereniging Hummelo met dressuur en 

springen voor paarden, terrein Holsen, Broekstraat 33, 

Hummelo, 9.00-17.00 uur 
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Activiteitenkalender vervolg

za 20 •  Open dag St. Joriskerk Voor-Drempt met kunst- en/of 

muziekactiviteit, 11.00-16.00 uur

zo 21 •  Concours Rijvereniging Hummelo met dressuur en springen 

voor pony’s, terrein Holsen, Broekstraat 33, Hummelo, 9.00-

17.00 uur 
 •  Puzzeltocht per fi ets in het kader van Volksfeest Keppel en 

Eldrik, vertrek vanaf de Hessenhal, 13.30 uur

wo 24 •  Rondgang Kleine Schutterij in het kader van Volksfeest 

Keppel en Eldrik, vertrek vanaf obs De Bongerd, 12.30 uur

 •  Rondleiding met wijnproeverij, ’t Heekenbroek, Achter-

Drempt, 15.00-17.00 uur

vr 26 •  Volksfeest Keppel en Eldrik, met zeskamp aanvang 19.00 

uur. Ter afsluiting vuurwerk nabij Van Panhuysbrink, 22.00 

uur 

za 27 •  Volksfeest Keppel en Eldrik: 8.00 uur ontbijt in Laag-Keppel, 

vanaf 9.30 uur optocht, gevolgd door activiteiten

 •  Open dag St. Joriskerk Voor-Drempt met kunst- en/of 

muziekactiviteit, 11.00-16.00 uur 

 •  Filmavond voor leden van Jeugdvereniging Drempt, 

Dorpshuis Voor-Drempt, 18.30-19.30 uur en 20.00-21.30 uur

za 27 en zo 28
 •  Rondje tuinen & natuur, opentuinenweekend in Drempt, 

Hummelo, Keppel en omliggende plaatsen, 11.00-17.00 uur 

zo 28 •  16e Keppeltoertocht voor oldtimertractoren, vertrek vanaf 

Burg. Vrijlandweg bij de Rijksweg in Hoog-Keppel, 10.30 uur

 •  Open podium georganiseerd door Stichting Dorpshuis 

Hummelo in de tuin achter de kerk, aanvang 14.00 uur 

 •  Kerkcafé van de Protestantse gemeente Drempt en 

Oldenkeppel, ’t Kerkhuis in Hoog-Keppel, vanaf 16.00 uur

wo 31 •  Rondleiding met wijnproeverij, ’t Heekenbroek, Achter-

Drempt, 15.00-17.00 uur

 •  Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur

september 2016

do 1 •  Fietstocht voor 50-plussers, afstand 25-30 km. Start vanaf 

Burg. van Panhuysbrink Hoog-Keppel, 13.30 uur

wo 7 •  Lezing ‘Begraven door de eeuwen heen’ i.v.m. Open Monu-

mentendag, 20.00 uur Petrus en Pauluskerk Hoog-Keppel

vr 9 •  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

 •  La Dolce Vita, Italiaanse maaltijd in de wijngaard van ’t 

Heekenbroek, Achter-Drempt, vanaf 18.30 uur

za 10 en zo 11
 •  Open Monumentendag 2016 rond het thema Iconen en 

symbolen

zo 11 t/m wo 14 
 •  Volksfeest Hummelo, start traditiegetrouw met puzzeltocht 

per fi ets, aanvang 13.00 uur

ma 12  •  Volksfeest Hummelo, vogel wegbrengen vanaf obs De 

Woordhof naar het feestterrein, 19.30 uur

di 13 •  Volksfeest Hummelo, de optocht vertrekt om 13.15 uur 

vanuit de Dorpsstraat, rondgang door het dorp, gevolgd 

door volksspelen op het feestterrein

wo 14 •  Laatste dag Volksfeest Hummelo, met reveille, rondgang 

met vaandelslaan, kinderactviteiten, volksspelen en optocht 

naar het Tuinhuis

 •  Maaltijd voor alleengaanden, Dorpshuis Voor-Drempt, 

17.00-19.00 uur 

do 15 •  Seizoenstart Dameskrans Hummelo in dorpshuis De 

Ruimte, 14.00-16.00 uur

za 17 •  Rondleiding met wijnproeverij, ’t Heekenbroek, Achter-

Drempt, 15.00-17.00 uur

za 17 en zo 18
 •  Sterke Bollendagen met verkoop van stinzenplanten en 

verwilderingsbollen én advies, De Warande, Laag-Keppel, 

11.00-17.00 uur

zo 18 en ma 19
 •  Dremptse Kermis, met op zondag optocht en op maandag 

vendelzwaaien, kinderactiviteiten en volksspelen

wo 21 •  Hoe veilig is je huis? Open avond Vrouwen van Nu, De 

Gouden Karper, aanvang 19.45 uur

za 24 •  Kunstzinnige middag voor de leden van Jeugdvereniging 

Drempt, Dorpshuis Voor-Drempt, 13.30-16.00 uur 

zo 25 •  Anders Vieren, viering rond het thema Vrede, muzikaal 

ondersteund door het koor Feeling, in de H. Willibrordkerk 

te Achter-Drempt. Aanvang 9.30 uur

 •  Kerkcafé van de Protestantse gemeente Drempt en 

Oldenkeppel, ’t Kerkhuis in Hoog-Keppel, vanaf 16.00 uur

 •  Open dag met wijn en kunstmarkt op wijnboerderij ‘t 

Heekenbroek, Achter-Drempt, 11.00-18.00 uur

wo 28 •  Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur

oktober 2016

za 1 •  Après-ski party, Dorpshuis Voor-Drempt, 20.30-24.00 uur

za 8 •  Kinderkledingbeurs (najaars- en winterkleding), Dorpshuis, 

Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

 •  Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood, inzameling in 

voorportaal obs De Woordhof Hummelo, 10.00-12.00 uur 

za 8 en zo 9
 •  ‘De Grote Vriendelijke Reus’, opvoering door de 

toneelgroep Oranjevereniging Hummelo en Oranje 

wo 12 •  Maaltijd voor alleengaanden, Dorpshuis Voor-Drempt, 

17.00-19.00 uur 

vr 14 •  Koffi  emorgen Dorpshuis i.s.m. diaconie Drempt en 

Oldenkeppel, Dorpshuis Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

 •  Inbrengen van spullen voor de Alles-behalve-rommelmarkt 

in dorpshuis De Ruimte, Hummelo, 19.00-21.00 uur

za 15 •  Alles-behalve-rommelmarkt voor 2e hands 

woonaccessoires in de dorpskerk, 10.00-16.00 uur

wo 19 •  Middagbijeenkomst Vrouwen van Nu, Kerkhuis in Hoog-

Keppel, aanvang 14.00 uur

do 20 •  Bijeenkomst Dameskrans Hummelo, dorpshuis De Ruimte, 

14.00-16.00 uur

za 22 •  Korenavond in St. Joriskerk te Voor-Drempt

za 22 en zo 23
 •  Sterke Bollendagen met verkoop van stinzenplanten en 

verwilderingsbollen én advies, De Warande, Laag-Keppel, 

11.00-17.00 uur 

ma 24 •  Vrouwen van Nu, presentatie over De  zeven 

wereldwonderen door Rob van Eck, De Gouden Karper, 

aanvang 19.45 uur

wo 26 •  Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur

za 29 •  Rondleiding met wijnproeverij, ’t Heekenbroek, Achter-

Drempt, 15.00-17.00 uur

 •  Halloween voor de leden van Jeugdvereniging Drempt, 

Camping Remmelink in Achter-Drempt, 16.00-19.00 uur 

zo 30 •  Kerkcafé van de Protestantse gemeente Drempt en 

Oldenkeppel, ’t Kerkhuis in Hoog-Keppel, vanaf 16.00 uur
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DremptDICHTERBIJ
DAN U DENKT!

Apeldoorn
± 30 min

Arnhem
± 20 min

Doetinchem
± 10 min

Zutphen
± 20 min
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Broekstraat 1a – 6999 DE Hummelo 
Tel: 0314-38 18 42 –  info@pelgrom.nl www.pelgrom.nl 

PELGROM, uw land- en 
tuinbouwspecialist 
voor verkoop, onderhoud en reparatie...

we zijn o.a. 
dealer van:

B.V.


