
Chris Boumeester:

naar de Himalaya in Nepal

en verder in dit nummer o.a.:

In gesprek met

Jan Markvoort te Hummelo

Doe mee aan onze

Appeltaart Bakwedstrijd

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

De Hessencombinatie

Jette Beek,

aanstormend

skeelertalent

uitgave 24 | september 2016



Nieuwbouw

Verbouw

Onderhoud

Renovatie 

Timmerwerken

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

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! 

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

•

Groente, fruit 

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

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

Prinsenmaatweg 3 | 7224 NE | Rha/Steenderen
www.fruitbedrijfhorstink.nl

za 17 en 24 september

LANDELIJKE 

APPELPLUKDAG
Leuke dag uit voor jong en oud!

2



05

07

08

12

16

23

24

27

28

36

38

40

42

48

55

58

61

64

67

70

74

77

Colofon

Column Mart de Kruif

Bart Maandag, Commandant van de Bereden
Brigade van de Koninklijke Marechaussee

‘Zomer in Gelderland’ in Hummelo en Drempt

Chris Boumeester: Als expeditieleider naar de 
Manaslu in de Himalaya (Nepal)

Column Jeroen te Lindert

Nieuwe dorpelingen, Maryse Lindeman

Appeltaart Bakwedstrijd

In gesprek met Jan Markvoort

Column Gijs Jolink

Mijn zoon moet in de E1 

Fotospread kasteel Ulenpas

De Ulenpas in Hoog-Keppel,
meer dan 600 jaar historie

Klasgenoten van toen,
wat is er van hen geworden?

In het dialect: Glashelder

Jette Beek, aanstormend skeelertalent 

Column Anouk Mast: Uit de praktijk

HC’03 viert ‘150-jarig jubileum’

Acht inwoners over…
een bijzondere plek in onze oude gemeente!

Het Keppelse Sterrebos
bij de mysterieuze Wrangebult

Varia

Kalender
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redactie 
Een fl inke val, wangedrag en tegenvallende prestaties. In de 

eerste week van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro moe-

ten we de verwachtingen voor het aantal medailles al fl ink naar 

beneden bijstellen. Desondanks blijft sportminnend Nederland 

aan de buis gekluisterd want alle wedstrijden van onze sporters 

zijn 24 uur per dag op NPO1 te volgen. En als u niet in de 

gelegenheid bent geweest om te kijken of als u er ’s nachts uw 

bed niet voor uit wilt, dan ziet u  zodra u ontwaakt  de presta-

ties wel voorbij komen. Het nieuws bereikt ons razendsnel via 

Facebook, Twitter, Nos.nl, Nu.nl of andere informatiesites. Op 

Facebook posten de sporters of hun sponsors berichten over 

de verrichtingen waarbij u ze via een like kunt feliciteren of 

steunen of in eigen woorden uw reactie kunt geven. Journalis-

ten verspreiden hun columns over de Olympiërs direct online 

en via likes en shares vragen ze uw reactie. Met name het naar 

huis sturen van turner Yuri van Gelder en het kort geding dat 

volgde, leverde daarbij een golf van reacties op.

Contact zoeken met de achterban en interactie genereren is 

een belangrijk doel van duizenden merken. Niet alleen van 

bekende sportmannen en -vrouwen, ook bedrijven proberen 

hun klant te bereiken door zowel offl  ine als online contact 

met ze te zoeken. Door successen te delen, nieuwe producten 

of diensten te promoten of juist extra onder de aandacht te 

brengen. Ook De Hessencombinatie zoekt sinds het allereerste 

nummer in december 2010 de interactie met u als lezer op. 

In onze activiteitenkalender aan het eind van ieder magazine 

vindt u een uitgebreide lijst met activiteiten in Drempt, Hum-

melo en Keppel. Open dagen, sporttoernooien, evenementen, 

feesten, koffi  euurtjes en nog veel meer activiteiten waar u van 

harte welkom bent. Stuk voor stuk een bewijs van een actief 

verenigingsleven waar we trots op kunnen zijn. De teams van 

Zomer in Hummelo en Zomer in Drempt die meestreden om de 

titel het mooiste dorp van Gelderland maakten ook via fl yers, 

Facebook en WhatsApp veelvuldig contact met hun mede-

dorpsbewoners in de aanloop naar de uitzending. In dit num-

mer vindt u een fotoverslag van deze bijzondere evenementen.

Door middel van een ouderwetse oproep in dit september-

nummer kondigen wij bij u onze heuse Appeltaart Bakwed-

strijd aan. Bakt u altijd een bijzondere appeltaart of is uw recept 

al jarenlang een goed bewaard familiegeheim? Dan roepen wij 

u op om begin oktober mee te doen met onze bakwedstrijd 

en niet alleen de eeuwige roem te verwerven maar ook een 

leuke prijs te verdienen. En doet u het daar niet voor, dan wel 

misschien voor de bewoners van de bejaardencentra en verzor-

gingstehuizen in onze regio die na het proeven en beoordelen 

van  de jury getrakteerd worden op een heerlijk vers gebakken 

appeltaart.

Wij wensen u veel leesplezier en succes met bakken!
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De Hessencombinatie is een uitgave van 

voetbalvereniging HC’03 en verschijnt 4 keer per 

jaar, in een oplage van 2600 exemplaren, in het 

verspreidingsgebied: Voor-Drempt, Achter-Drempt, 
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Langerak en een gedeelte van Toldijk.
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5De Hessencombinatie | september 2016



• • •

• Wij  repareren voor a l le  verzeker ingsmaatschappi jen

• Vervangend vervoer •  Ruitservice

• Uitdeuken zonder spuiten •  24 uur bereikbaar

• • •

• Wij  repareren voor a l le  verzeker ingsmaatschappi jen

• Vervangend vervoer •  Ruitservice

• Uitdeuken zonder spuiten •  24 uur bereikbaar

• • •

• Wij  repareren voor a l le  verzeker ingsmaatschappi jen

• Vervangend vervoer •  Ruitservice

• Uitdeuken zonder spuiten •  24 uur bereikbaar
• • •

• Wij  repareren voor a l le  verzeker ingsmaatschappi jen

• Vervangend vervoer •  Ruitservice

• Uitdeuken zonder spuiten •  24 uur bereikbaar

• • •

• Wi j  repareren voor a l le  verzeker ingsmaatschappi jen

• Vervangend vervoer •  Ruitservice

• Uitdeuken zonder spuiten •  24 uur bereikbaar

• • •

• Wij  repareren voor a l le  verzeker ingsmaatschappi jen

• Vervangend vervoer •  Ruitservice

• Uitdeuken zonder spuiten •  24 uur bereikbaar
• • •

• Wij  repareren voor a l le  verzeker ingsmaatschappi jen

• Vervangend vervoer •  Ruitservice

• Uitdeuken zonder spuiten •  24 uur bereikbaar

• • •

• Wij  repareren voor a l le  verzeker ingsmaatschappi jen

• Vervangend vervoer •  Ruitservice

• Uitdeuken zonder spuiten •  24 uur bereikbaar

FABRIEKSTRAAT 20B • 7005 AR DOETINCHEM • TEL.0314-340637 • WWW.FRITSBLOEMEN.NL

Univé Schade Service

Achmea

Schadeservice

• Wij  repareren voor a l le  verzeker ingsmaatschappi jen

• Vervangend vervoer •  Ruitservice

• Uitdeuken zonder spuiten •  24 uur bereikbaar

Henk T
eunisse

n

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

Restauratie / renovatie
Binnen- en buitenwerk

Wandafwerking
Beglazing, enkel en isolerend

woonmode en 

zonweringspecialist

All-round 

Schoonheidsspecialiste

Kleuren consulente

Nagelstyliste

●

●
●

Hulsevoortseweg 7

6996DG Drempt

T: 0313-479002

M: 06-12694970

E: info@dinekepelgrom.nl

I:  www.dinekepelgrom.nl

6



Column Mart de Kruif
Voorzitter HC‘03

De overgang naar een nieuw seizoen is altijd een mooie gelegenheid om de balans op te maken 

en vooruit te kijken. Sportief hebben we een goed seizoen gedraaid, met voor het eerste elftal 

handhaving in de vierde klasse. We hebben in de jeugd kampioenschappen gevierd waaronder 

die van ons meisjes B-team en de C1 en de B1 hebben de beker gewonnen. We hebben veel 

mooie evenementen gezien zoals de Nieuwjaarsbijeenkomst, de rommelmarkt, het jeugdkamp en 

het vliegerfeest. Met de inzet van veel vrijwilligers zijn alle eindjes weer aan elkaar geknoopt en 

ook fi nancieel hebben we tot nu toe goed binnen de begroting kunnen blijven. De accommodatie 

is verder verbeterd met meer faciliteiten en sfeer in ‘t Hessenhuus, een mooi nieuw scorebord en 

een dito materiaalhok (dank aan de MFA!). En dankzij onze sponsoren hebben volgend jaar alle 

elftallen een nieuw tenue. Hoewel het allemaal vanzelfsprekend lijkt, is het dat niet. Veel clubs 

worstelen met de beschikbaarheid van vrijwilligers, hebben problemen met de accommodatie of 

komen fi nancieel nauwelijks rond. We kennen allemaal voorbeelden van clubs die zijn op-

geheven of partners zoeken om door te kunnen gaan. Kortom, genoeg reden om soms even 

beperkt tevreden te zijn.

Maar het kan altijd beter. We hopen volgend jaar met de selectie stappen naar boven te kunnen 

maken. We hebben moeilijke keuzes moeten maken bij de begeleiding van de damesteams om 

op termijn te kunnen blijven groeien. Na de winter hebben we weinig gebruik kunnen maken van 

onze eigen velden en de velden 1 en 2 moeten na komend seizoen op de schop. We hebben nog 

vacatures in het bestuur en nooit een overschot aan trainers en leiders. Dus uitdagingen genoeg.

Als bestuur proberen we dit allemaal zo goed mogelijk op te lossen, maar wel op een wijze die 

past in de toekomst. En dat roept de vraag op waar wij als vereniging naar toe willen. Willen we 

bijvoorbeeld de beschikbaarheid van de velden verbeteren, moeten we dan niet nadenken over 

een kunstgrasveld? Hoe willen wij ons onderscheiden van andere verenigingen? Wat maakt ons 

uniek en hoe behouden we dat? Allemaal vragen op lange termijn waar wij ons als bestuur op 

richten. We hebben in de vereniging ook andere fora die zich hiermee bezighouden en die gaan 

we hier op termijn ook bij betrekken. Kortom, we staan niet stil.

Maar ik hoop dat u in de afgelopen weken wel even uw rust heeft gepakt. Wellicht heeft u van een 

heerlijke vakantie genoten, bent u weer op adem gekomen en voelt u weer langzaam het verlan-

gen opkomen naar een mooi en vers gemaaid veld en het leren monster. Als u straks weer achter 

de kerk komt, is het gras groen en kort, de verf net droog en het terras uitnodigend. Alles ademt 

weer de geur van ambitie, verwachting en hoop. Op naar een nieuw seizoen!   

We houden ons 

bezig met de 

vraag waar we 

als vereniging 

naar toe willen. 

Hoe willen wij ons 

onderscheiden 

van andere 

verenigingen? Wat 

maakt ons uniek 

en hoe behouden 

we dat? Allemaal 

vragen op lange 

termijn waar wij 

ons als bestuur op 

richten. 

Foto: Wim van Hof

Ambitie, hoop en 
verwachting 

7De Hessencombinatie | september 2016



Bart Maandag
Commandant van de Bereden Brigade 

van de Koninklijke Marechaussee

Tekst: Henk ten Zijthoff

Foto’s: eigen collectie en Rinus G.M. Rabeling

Bart Maandag (55) uit Hummelo is gehuwd met Hendrien Minkhorst. Samen hebben ze 

twee zoons, Tom en Luuk. In het dagelijks leven is Bart Commandant van de Bereden Brigade 

van de Koninklijke Marechaussee. Hij heeft de rang van Majoor. Op dinsdag 20 september 

aanstaande is het Prinsjesdag en de marechaussee heeft daarbij een belangrijke ceremoniële 

rol. En daar weet Bart alles van.

Bart Maandag ontvangt mij in zijn huis aan de Broekstraat. 

Buiten loopt een aantal paarden in de wei, waaronder een veu-

len. Het zijn paarden van Bart, maar er loopt ook een logé bij. 

Prachtige dieren om te zien. En in combinatie met een ruiter van 

de Koninklijke Marechaussee (KMAR) zijn ze ronduit imposant. 

‘En dat is precies de bedoeling’, lacht Bart. Maar voordat we 

ingaan op zijn functie vraag ik aan Bart hoe hij aan zijn passie 

voor paarden komt. Dat blijkt een verhaal op zich. 

Bart vertelt: ‘Mijn zusje Hansje is daarvan de oorzaak. Zij reed in 

de toenmalige manege van Zandewierde aan de Keppelseweg 

in Hummelo. Zandewierde werd gesticht door huisarts Van 

Donselaar met als doel om kinderen met een beperking in con-

tact te brengen met paarden. Daarnaast voorzag de manege in 

de behoefte van dorpsgenoten om te leren paardrijden. Ik ging 

een paar keer met haar mee en raakte vrijwel meteen verslin-

gerd aan de paardensport. Een bijkomend geluk was dat ik als 

kind veel bij het echtpaar Jo en Gerda Veldkamp-Migchelbrink 

over de vloer kwam. Gerda was huishoudster bij Jan Tenkink 

en zij woonde met hem en haar echtgenoot Jo in Villa De 

Zuylenkamp, later in het pand daarnaast, De Wagenschuur, 

aan de Dorpsstraat in Hummelo. Het echtpaar was kinderloos 

maar veel dorpskinderen waren altijd welkom bij het echtpaar 

en voor de kinderen was Gerda gewoon tante Gerda. Meneer 

Jan kocht een keer een Gelders paard en dat moest worden 

bereden. Of ik dat wilde doen? Nou, dat leek me een prima plan. 

Voor zadel en tuig werd gezorgd en ik heb er een aantal jaren 

met heel veel plezier op gereden. Ik kreeg de onmisbare hulp 

van Willem van der Heijden uit Hummelo, die er echt verstand 

van had. Ik was lid van AKL, de paardensportvereniging Angerlo, 

Keppel en Langerak, en heb tot mijn achttiende jaar gereden 
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en toen was het voorbij. Ik was dienstplichtig en werd sergeant 

bij de infanterie. Na afloop van de dienstplicht kwam ik bij de 

marechaussee terecht en deed daar de opleiding. Ik ben in heel 

veel taakgebieden van de KMAR werkzaam geweest.’

Ceremoniële taken als blikvanger

We nemen de indrukwekkende staat van dienst van Bart door. 

Hij werkte bij de politiedienst, was betrokken bij de grensbe-

waking en werkte bij de BSB (Brigade Speciale Beveiligingsop-

drachten). Hij werd uitgezonden in het kader van de VN-missie 

naar de Sinaï en vervulde daarna taken in Warschau en Rome. 

Bart was ook docent en Landelijk BPV-coördinator (BPV is de 

afkorting voor Beroepspraktijkvorming). En sinds 2008 is hij 

Commandant van de Bereden Brigade van de KMAR. Maar je 

was toch gestopt met paardrijden? ‘Klopt,’ lacht Bart. ‘Ik had tien 

jaar geen paard meer gereden maar op mijn achtentwintigste 

stak de paardenkoorts weer op. Ik raakte opnieuw enthousiast 

voor alles wat met paarden te maken had. Deed de opleiding 

tot allround paardensportinstructeur in Deurne met als speci-

alisatie het politiepaard. Dat bleek voor mij een gouden greep 

want ik ben inmiddels lid van het managementteam Landelijke 

Eenheid Bereden Politie. Mijn functies brengen mij in contact 

met buitenlandse bereden eenheden in Europa. Maar ook in 

Amerika, Canada, Chili en Argentinië. We wisselen kennis uit 

met deze landen en dat is een machtig interessant aspect van 

mijn vak.‘

Bart legt uit wat de taken van de KMAR op dit moment zijn. 

Allereerst is er de militaire politietaak bij onder andere oefe-

ningen en uitzendingen. Daarnaast heeft de KMAR de taak van 

grenspolitie, het bewaken van de paleizen van de leden van het 

Koninklijk Huis maar ook het beveiligen van De Nederlandsche 

Bank. Ze verleent bijstand voor de openbare orde en veiligheid, 

doet recherchewerk in samenwerking met de nationale politie, 

politiewerk in het Caribisch gebied (onder andere ondersteunen 

bij de bestrijding van drugssmokkel), doet politiemissies (zoals 

het opleiden van politiemensen in Afghanistan) en tot slot heeft 

de KMAR ook een belangrijke ceremoniële taak waarvoor het 

trompetterkorps beschikbaar is en het bereden ere-escorte.

Staat het bij de KMAR nog bol van traditie? ‘Nou’, zegt Bart, ‘het 

staat er niet zozeer bol van. Kijk maar naar het lijstje taakgebie-

den waar we net bij stilstonden. Daar zit weinig ceremonie bij. 

Maar de ceremoniële taken zijn natuurlijk wel enorme blikvan-

gers waarbij ik aanteken dat deze taak maar één aspect is waar-

bij de rol van de paarden belangrijk is. We hebben ook te maken 

met een steeds grotere vraag naar de operationele inzet van 

ruiters en daar is de Bereden Brigade voor. En ja, ik ben Com-

mandant van deze Bereden Brigade. Eén van mijn aandachts-

gebieden is om de training van ruiters goed te organiseren voor 

ceremoniële taken maar vooral dus ook voor de operationele 

inzet. Daar trainen we onze mensen op en je kunt, als je goed 

bent, het certificaat Politieruiter halen. Bij de Marechaussee heb 

je sowieso de Integrale Beroepsvaardigheden Training (IBT). 

Maar voor politiediensten te paard is er een speciale training 

voor IBT want stel je voor, de politie te paard kan met een korte 

wapenstok niet zoveel doen. Daarom trainen de politieruiters 

met langere wapenstokken. En arrestaties door politie te paard 

verlopen ook op een andere manier dan je ziet in de media bij 

de collega’s te voet. Daar trainen we onze ruiters op. Militaire 

ruiterkampioenschappen maken deel uit van deze trainingen.’ 

De taken van de Bereden Brigade

Hoeveel paarden hebben jullie in dienst? Ik val van mijn stoel als 

Bart me olijk aankijkt en zegt: ‘We hebben bij de KMAR helemaal 

geen paarden, ook niet bij mijn Bereden Brigade. Tot aan de 

Tweede Wereldoorlog was de KMAR inderdaad een bereden 

militaire eenheid. Na 1945 was het paard niet langer meer het 

vervoermiddel voor de KMAR. Voor de inzet en de training van 

paarden voor de huidige taken doen we een beroep op de 

paarden van de Landelijke Eenheid Bereden Politie. En als er 

echt grote ceremoniële escortes nodig zijn, dan lenen we paar-

den bij de Federale Politie in Brussel. Bij deelname aan militaire 

ruiterkampioenschappen wordt uitsluitend op privépaarden 

gereden.’

Wat doet de Bereden Brigade van de KMAR zoal? Bart somt een 

aantal taken op. Zijn Brigade wordt ingezet bij de bekende 

Open Dagen van de Luchtmacht, de Landmacht en de Marine. 

Maar ook bijvoorbeeld voor de Nationale Indië Herdenking 

in Roermond, de begeleiding van demonstraties op Schiphol, 

milieucontroles op militaire oefenterreinen en kan ook in actie 

komen in een aantal steden. De Bereden Brigade van de KMAR 

wordt niet ingezet voor taken die bij de Mobiele Eenheden van 

de politie horen. 

We zoomen in op een paar aspecten die spelen bijvoorbeeld 

bij Prinsjesdag. In 2002 deed de KMAR mee met 13 ruiters. Nu 

zijn er dat 34. Als je langs de route staat te kijken, zie je meer 

paarden. Bart legt uit: ‘De route wordt op Prinsjesdag eerst 

ceremonieel te paard geïnspecteerd door de Gouverneur der 

Residentie. De residentie is de stad ’s Gravenhage. Deze gouver-

neur is de Commandant van de Koninklijke Marechaussee, de 

luitenant-generaal Harry van de Brink. Daarna volgt De Bereden 

Brigade van de KMAR aan de kop van de stoet. Dan komt De 

Gouden Koets en als je daarna weer paarden ziet dan zijn die 

niet van de KMAR maar van de Landmacht of van de politie. 

Dat zijn de paarden die meedoen aan de zeer zware training op 

het strand voorafgaand aan Prinsjesdag, maar dat zijn dus niet 

de paarden die worden bereden door de ruiters van de KMAR. 

Kijken we naar de andere ceremoniële taken van de Bereden 

Brigade van de KMAR dan springt natuurlijk het huwelijk van 

prins Willem-Alexander en prinses Maxima in 2002 in het oog. Er 

was toen op verzoek van het Koninklijk Huis een eerste bereden 

ere-escorte van de KMAR met 13 ruiters. Die ruiters reden met 

de paarden van de Federale Politie in Brussel. 
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scriptie, verslag of artikel 

controleert op spelling en 

zinsopbouw? Ik ga voor je aan 

de slag en je krijgt een prettig 

leesbare tekst retour.

 Tekstschrijven

Heb je hulp nodig bij de tekst 

van je website? Wil je een folder 

of advertentie van jouw bedrijf ? 

Ik schrijf jouw tekst met een 

persoonlijke insteek.
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De Bereden Brigade werd ook ingezet bij begrafenissen van de 

leden van het Koninklijk Huis. En als een ambassadeur zijn ge-

loofsbrieven aanbiedt aan de koning dan gaat dat altijd met een 

koetsje plus begeleiding van de Bereden Brigade van de KMAR. 

De Brigade was present bij de parade Koninklijk Apeldoorn en 

escorteerde de Koning van België op de Belgische Nationale 

Feestdag. In het ceremoniële takenpakket valt ook de deelname 

aan de FIEP-parade op. FIEP staat voor Frankrijk, Italië, Spanje 

(España) en Portugal. Dat waren de oorspronkelijke oprichters 

van het samenwerkingsverband van 10 Europese Gendarmerie-

organisaties die veel met paarden werken. Inmiddels doen in dit 

samenwerkingsverband ook landen als bijvoorbeeld Marokko 

en Chili mee.’

Imposant transportmiddel

Bart memoreert dat de KMAR in 2014 uit handen van Koning 

Willem-Alexander een nieuwe standaard (een standaard is een 

type vlag of vaandel, red.) kreeg. Dat was ook wel nodig, want 

de oude standaard was 83 jaar oud en helemaal versleten. 

Wat is voor politiediensten de waarde van een ruiter te paard? 

Bart schudt de argumenten uit de mouw. ‘Een ruiter zit hoog 

en heeft een uitstekend overzicht. Een KMAR-ruiter maar ook 

andere ruiters worden door het publiek gezien en kan een 

mensenmenigte goed begeleiden. De rekensom qua capaci-

teit is ongeveer 1 ruiter is 6 à 8 politiemensen te voet. Bij het 

aanhouden van verdachten en het afschermen van collega’s is 

een ruiter te paard prima in te zetten. Ik zeg er uitdrukkelijk bij: 

een paard is een imposant transportmiddel maar beslist geen 

wapen. De rol van het paard is dan ook anders dan die van een 

politiehond. Ruiters kunnen door hun hogere positie goed 

informatie verzamelen en doorgeven en ze zijn natuurlijk zeer 

duidelijk in beeld als vraagbaak voor het publiek en laten we 

eerlijk zijn: ze zijn fotogeniek!’ En zijn er ook nadelen? ‘Jazeker’, 

zegt Bart, ‘de inzet staat en valt met de beschikbaarheid van de 

ruiters en de beschikbaarheid van politiepaarden. Bij de inzet 

van paarden komt er ook mest op straat en dat is een minpunt-

je. De inzet van paarden kost daarnaast veel uren voorbereiding 

in relatie tot de effectieve inzeturen. Reken voor vijf inzeturen 

ongeveer acht uren dienst aan voorbereiding en transport.’

Uitsluitend ruinen en merries

Ik vraag nog even of de KMAR ook paardenfluisteraars in dienst 

heeft. ‘Nee’, zegt Bart, ‘die hebben we niet. Maar we maken bij 

de inzet uiteraard gebruik van onze kennis van paarden. Een 

paard is een kuddedier en daar moet je naar handelen. De 

minst sensibele paarden worden bij inzet met hun ruiters in de 

buitenste ring geplaatst. Binnenin staan uiteraard ook goede 

paarden, maar die zijn iets minder sterk dan hun soortgenoten 

in de buitenste ring. Een sterk paard met ruiter leidt ook andere 

paarden als er veel stress is.’ 

Het begint me te dagen en ik memoreer een filmpje dat mij 

altijd is bijgebleven: het wegleiden van de vele paarden op het 

Friese wad die door extreem hoog water opgesloten zaten op 

een hoge plek. Drie amazones haalden de dieren terug. Naar 

verluidt hing een foto van deze scène op de kamer van schrijver 

Harry Mulisch. Ik vraag of bij de Bereden Politiediensten met 

merries of met hengsten wordt gewerkt. Dan wordt mij duide-

lijk dat hengsten niet welkom zijn voor de diensten. De inzet 

betreft uitsluitend ruinen of merries. ‘Een hengst kun je er echt 

niet bij hebben’, zegt Bart. ‘Dan gaan de hormonen teveel gieren 

bij de dieren en heb je de poppen zo aan ’t dansen.’

Heeft Bart nog een boodschap voor de lezers van De Hessencom-

binatie? ‘Jazeker. Wij zijn bij de KMAR altijd op zoek naar goede 

paarden. Ze moeten sterk zijn en een kalme, stressbestendige 

natuur hebben. We duiden dit type paard aan als recreatiepaar-

den. Ze zijn verkeersmak en niet snel van slag. Als particulieren 

een paard dat aan deze eisen voldoet, beschikbaar willen stellen 

dan kunnen zij mij bellen. Na een proefperiode van twee weken 

kan het dier worden aangekocht als de medische keuring door 

een dierenarts geen problemen oplevert. Zijn er lezers die een 

tip hebben, dan houd ik me van harte aanbevolen. En leuk om 

te zien is een intermezzo bij de Nationale Taptoe in Ahoy in 2014 

(zie YouTube met de zoekterm ‘trompetterkorps, paarden en 

motoren, Ahoy 2014’, red.). De KMAR deed daar met de Brigade 

een optreden met paarden, motoren en ons trompetterkorps. 

Ik reed zelf niet mee; ik stond met twee collega’s stand-by voor 

eventueel noodzakelijke hulp, maar gelukkig ging alles goed.’

Het is duidelijk. Bart is bij de Marechaussee helemaal op zijn 

plek. Toch nog even opgezocht, want waar komt dat moeilijke 

woord marechaussee nou vandaan? De KMAR is dan wel in 

1814 na de val van Napoleon opgericht door Koning Willem 

I, maar waar komt het woord vandaan? Ik vind in een bron de 

herkomst. Het woord is vermoedelijk afgeleid van het oud-

Duitse marah (paard). En er is een Franse, vrijwel identieke, 

afkomst. Het woord maréchal zou afgeleid zijn van mare (merrie 

of paard). En ook in het Middelnederlands komt het woord in 

het jaar 1302 al voor als marisauchie, mareschalkerie, mareschal-

scie, mareschalsie. En dat betekent: al wat betrekking heeft op 

voeding en onderhoud van de paarden, al wat nodig is voor de 

legertros. En daar weet de Hummelose Commandant van de 

Bereden Brigade van de KMAR echt alles van. 
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‘Zomer in Gelderland’ 

in Hummelo en Drempt

Tekst en foto’s: Marian Oosterink

Hummelo en Drempt kunnen terugkijken op twee zeer 

geslaagde dagen met het team van Omroep Gelderland. Voor 

Hummelo luidde de opdracht om een ouderwets oogstfeest 

compleet met vogelschieten en een optocht van schutters, 

ruiters en natuurlijk de bielemannen uit te beelden. In 

Drempt gingen ze terug naar het jaar 731 om Karel de Grote 

en de stichting van de kerk te doen herleven. In een heel 

kort tijdbestek moest er een toneelstuk worden voorbereid 

en gespeeld. Vast onderdeel is de parade van verenigingen 

en muziekkorps, evenals het vlegel hangen, de dorpsgast 

en een bijzondere inwoner. In Hummelo kwam de 12-jarige 

Joyce Bloemendaal aan het woord die haar hoofd boven het 

maaiveld heeft uitgestoken. En Dremptenaar Henk Remmelink 

is in meerdere opzichten een stichter. Hij stond aan de wieg 

van diverse initiatieven én van zijn zes kinderen natuurlijk!

De heren van de bands HIK en Steve Nipples sloten af met hun 

optredens. 

Drempt en Hummelo staan allebei hoog op de ranglijst van de 

Mooiste plaats van Gelderland. Belangrijker dan de klassering 

is het plezier, het teamwerk, de goede sfeer en de verbinding 

die de deelnemers en het publiek ervaren op zo’n dag. Dat zijn 

Grote Woorden maar het werkt echt!
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In het opvallend verbouwde kantoor aan de Dorpsstraat 

vertelt eigenaar Garrit-Jan Jolink dat hun timmerwerk-

plaats best uniek is. ‘Er zijn niet veel bouwbedrijven die 

tegenwoordig zelf nog een werkplaats hebben. Het maakt 

ons heel fl exibel. We kunnen op het laatste moment nog 
iets aanpassen zonder direct achter te lopen op de plan-

ning. Dat is absoluut een voordeel, voor ons maar vooral 

voor de opdrachtgever.’ Bouwbedrijf Jolink is een allround 

bedrijf. Nieuwbouw, verbouw, renovatie en restauratie. 

Voor zowel particulieren als bedrijven is het bedrijf een 

vertrouwd adres. Kennis, ervaring en klantgerichtheid 

kenmerken de werkwijze van Garrit-Jan en zijn twaalf 

medewerkers en zorgen voor een soepel lopend bouw-

proces. ‘We willen kwaliteit leveren’, legt Garrit-Jan uit, 
‘en denken graag mee met de opdrachtgever.’

Familiebedrijf 

Opa Garrit-Jan Jolink begon in 1936 een timmerbedrijf 

aan huis in de Broekstraat. Timmer Gaat zoals hij in het 

dorp werd genoemd, breidde zijn bedrijf na een aantal 

jaren uit naar tien werknemers en hield zich voorna-

melijk bezig met nieuwbouw, onderhoud en verbouw. 

Zo’n twintig jaar later verhuisde het bouwbedrijf naar de 

Dorpsstraat waar plek was voor een eigen timmerwerk-

plaats. En daar op nummer 37 is het familiebedrijf nog 

steeds gevestigd. Garrit-Jan heeft het bouwbedrijf sinds 

2005 overgenomen van zijn vader en oom en is trots op 

het tachtig jarig bestaan. ‘We staan er nooit zo bij stil 
maar het is natuurlijk heel bijzonder dat we al tachtig jaar 

bestaan. Ons geheim? Dat hebben we niet. Gewoon 

goed luisteren naar de wensen van de klant en vakwerk 

leveren.’ 

Van schetsontwerp naar totale uitvoering

In Steenderen hebben Garrit-Jan Jolink en zijn medewer-

kers een grote verbouwing gerealiseerd. ‘Op basis van 

de wensen van de opdrachtgever zijn we aan de slag 

gegaan met een schetsontwerp. Vervolgens hebben we 

Bouwbedrijf Jolink al 

80 jaar een begrip in 

de regio
Nieuwbouw, verbouw, renovatie en restauratie 

van woonhuizen, boerderijen en stallen. Voor 

zowel de particuliere als de zakelijke sector is 

Bouwbedrijf Jolink het adres voor alle wensen 

op bouwgebied. Het Hummelose bedrijf staat 

al 80 jaar garant voor kwaliteit en duurzaam-

heid en is een begrip in de regio.

advertorial

tectenbureau Warc zijn we in het voortraject al betrokken 

boerderij. Warc heeft een verfrissende kijk op het stuk 

bij de tekening. ‘Het is fi jn om mee te kunnen denken 

We hebben er daarom voor gekozen de bouw prefab uit 

Woonboerderij Steenderen
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ons heel fl exibel. We kunnen op het laatste moment nog 

proces. ‘We willen kwaliteit leveren’, legt Garrit-Jan uit, 

het tachtig jarig bestaan. ‘We staan er nooit zo bij stil 

Bouwbedrijf Jolink B.V.

Dorpsstraat 37

6999 AB Hummelo

T: 0314-38 13 09 / 06-537 489 01

E: info@bouwbedrijf-jolink.nl

I: www.bouwbedrijf-jolink.nl

dat verder uitgewerkt voor de vergunningaanvraag. Van 

schetsontwerp naar totale uitvoering, dat is wat we graag 

doen’, vertelt de derde generatie Jolink.

Plaatselijke nieuwbouw

Nieuwbouw van woningen komt iets minder voor dan 

enkele jaren geleden licht Jolink toe. ‘Ik vind het daarom 

bijzonder prijzenswaardig dat dorpsgenoten onlangs 

voor ons kozen voor de bouw van hun twee-onder-één-

kapwoning hier in het dorp. Geweldig dat ze voor de 

plaatselijke aannemer kiezen.’

Restauratie van een monumentale boerderij

Het jubilerende bouwbedrijf is in Steenderen momenteel 

bezig met de restauratie van een monumentale boerde-

rij. Garrit-Jan Jolink: ‘Samen met het plaatselijke archi-

tectenbureau Warc zijn we in het voortraject al betrokken 
geweest bij de uitbreiding van de woonfunctie van deze 

boerderij. Warc heeft een verfrissende kijk op het stuk 

herbestemming van de boerderij.’ Jolink vindt het prettig 

in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken te worden 

bij de tekening. ‘Het is fi jn om mee te kunnen denken 
over de werkwijze. Dan zijn wij optimaal voorbereid en 

kunnen we ervoor zorgen dat de bouw voorspoedig 

verloopt.’

Verbouwing prefab uitgevoerd

Een recente verbouwing in de binnenstad van Velp 

bezorgde het Hummelose bouwbedrijf onlangs een 

logistieke uitdaging. ‘Bij de verbouwing van dit woonhuis 

was er rondom het huis geen plek voor onze materialen. 

We hebben er daarom voor gekozen de bouw prefab uit 
te voeren. Vooraf hebben we alles voor zover dat kon in 

onze eigen timmerwerkplaats klaar gemaakt en in één 

dag zijn alle bouwelementen met een kraan over het huis 

getild en is al het sloopafval afgevoerd. Onze goede plan-

ning en voorbereiding kwamen hier echt heel goed van 

pas’, blikt Garrit-Jan terug.

Ronde zaal De Gouden Karper Hummelo

B&B Dromen in Drempt

Nieuwbouw dubbele woning Keppelseweg Hummelo

Woonboerderij Bronkhorst
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Chris Boumeester:

Als expeditieleider 
naar de Manaslu in 
de Himalaya (Nepal)

Tekst: Chris Boumeester

Foto’s: Jord Verheij

Na enkele jaren van intensieve voorbereiding is het dan eindelijk zover. Op 3 april van dit 

jaar vertrekt Chris Boumeester (53) uit Voor-Drempt als expeditieleider naar Nepal. Met een 

expeditieteam van 26 personen van het Korps Mariniers gaat hij in de Himalaya de imposante 

Manaslu (8.163 meter) beklimmen. Een waar ‘hoogstandje’. 

Het klimteam heeft de top bereikt.
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Het is vijf uur ’s ochtend ergens eind 2011. Ik rij voor een 

overleg met een kolonel, de ‘rechterhand’ van onze generaal 

(commandant Korps mariniers), naar Den Helder. Hij had me 

een vraag gesteld over het stranden van de planning van de 

derde bergklimexpeditie op rij. 

Ik ben in mijn diensttijd onder andere opgeleid tot moun-

tain leader bij onze collega’s in het Verenigd Koninkrijk. Een 

mountain leader is een soort militaire berggids voor allerlei 

‘(berg)klimoperaties’ en verplaatsingen in bergachtig en 

Arctisch terrein onder extreme omstandigheden, zoals rots- 

en ijsklimmen. Sinds 2010 werkte ik voor het ‘kenniscentrum 

militair optreden onder extreme omstandigheden’ (KCMOX). 

Dit kenniscentrum is administratief ondergebracht bij de 

Koninklijke Marine, waar het Korps mariniers een onderdeel 

van is, en is opgericht in 2008 ter ondersteuning van onze 

Krijgsmacht. Het heeft de eerste jaren na de oprichting 

moeite om zijn positie als autoriteit in onze Krijgsmacht te 

bevestigen. Onder andere het mountain leader specialisme is 

belegd bij dit kenniscentrum.

Ter voorbereiding op het overleg heb ik meerdere ideeën 

voor de expeditie uitgewerkt, allemaal gebaseerd op het-

zelfde fundament: het door mountain leaders uitvoeren van 

een militaire expeditie onder auspiciën van het KCMOX. Naar 

mijn mening bevestigt en versterkt dit de autoriteit van dit 

kenniscentrum in de defensieorganisatie. De kolonel ziet heil 

in mijn ideeën en belooft deze met de commandant van ons 

Korps te bespreken. Na vele vergaderingen wordt in maart 

2014 een viertal ideeën door onze commandant samenge-

voegd en vastgelegd in een officiële brief. Een van de ideeën 

is een expeditie naar een berg hoger dan 8.000 meter in de 

Himalaya. Dit is een enorme uitdaging, zowel planmatig, 

logistiek en financieel als ook in de uitvoering. Ik word aan-

gewezen als project- en expeditieleider; eind mei 2014 wordt 

mijn projectplan gefiatteerd en wordt de toestemmings-

procedure gestart. Op 2 juli geeft de minister van Defensie 

toestemming.

Na twee jaar planning en voorbereiding sta ik op 3 april 

2016 met mijn 26 man sterke expeditieteam op Schiphol. 

De kolonel, met wie ik in 2011 het eerste gesprek voerde, is 

inmiddels generaal en commandant van ons Korps. Hij houdt 

een korte toespraak en wenst ons succes maar bovenal 

veiligheid. 

Met mijn projectgroep heb ik de Manaslu (8.163 meter) 

uitgekozen, de op zeven na hoogste berg ter wereld. We 

hebben even overwogen om naar Mount Everest te gaan, 

de hoogste berg ter wereld. De belangrijkste reden om dat 

niet te doen was omdat het vaak heel erg druk is op die berg, 

zeker in het voorjaar. Vaak wel zo’n 1.000 man in het basis-

kamp. Door die drukte zouden we geen uitvoering kunnen 

geven aan ons beoogde concept: ‘het ten behoeve van de al-

gemene doelstellingen uitvoeren van een expeditie waarbij een 

teamprestatie wordt gegenereerd die ten doel heeft ten minste 

een (1) klimteam in staat te stellen de top van de Manaslu te be-

klimmen’. Dit concept houdt dus in dat we met het team de 

berg gereed maken voor een toppoging. Pas als we gereed 

zijn voor die poging stel ik het team dat een toppoging mag 
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Strengsche Veld 25

6996 DK Drempt

T 06 - 12 99 60 05

E maurice@leisinkbouw.nl

I www.leisinkbouw.nl
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Installatiebedrijf T&I

Keijenborgseweg 30

7021 LW Zelhem
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I www.installatiebedrijfti.nl
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bekeken!
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doen samen. Concreet houdt dit in dat de deelnemers zo’n 

drie weken fysiek bikkelhard moeten werken en misschien 

niet eens naar de top mogen!

We hebben voor deze uitdaging een internationaal team 

samengesteld. Naast de benodigde technische en fysieke 

kwaliteit waren bij de selectie tevens karaktereigenschap-

pen en sociale vaardigheden van groot belang. Ik heb ook 

zes sherpa’s geïntegreerd in de teams. Zij vervullen een 

andere rol dan voor hen normaal is: ze zijn teamlid en leggen 

verantwoording af aan een teamleider. Normaal gesproken 

verzetten sherpa’s bergen werk voor hun klanten. Ze maken 

een route met vaste veiligheidstouwen, zetten de tenten op, 

koken, etc. Omdat wij pretenderen specialisten te zijn, gaan 

we dit allemaal zelf doen. De sherpa’s hebben echter kennis 

van de exacte route op de berg, die is cruciaal voor de veilig-

heid. Daarom heb ik ze verdeeld over de teams.

Na een prachtige maar lange trektocht (± 100 km, 6.500 

meter stijgen en 2.500 meter dalen!) arriveren we op 15 

april in het basiskamp van de Manaslu, er blijkt slechts één 

klein expeditieteam te zijn en daarin kwam gelukkig geen 

verandering.

Na het opzetten en inrichten van ons basiskamp en de ver-

plichte inzegeningceremonie door de lokale lama (een religi-

euze boeddhistische leraar) beginnen we op 20 april met het 

gereed maken van de berg. Vlak voor de beklimming bena-

druk ik nogmaals het belang van teamwerk en veiligheid. We 

willen als team de top behalen maar willen uiteraard geen 

gewonden of doden betreuren. Ik voer dagelijks risicoanaly-

ses uit ten behoeve van de veiligheid van de klimmers. Het is 

onze intentie om vier hoogtekampen op te zetten en vanuit 

het laatste kamp een toppoging te doen. Het wennen van je 

Chris Boumeester tijdens de successpeech na het behalen van de top.

Route naar het basiskamp.
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lichaam aan de hoogte (acclimatiseren) is enorm belangrijk 

anders loop je hoogteziekte op en dat overleef je vaak niet. 

In mijn basiskampstaf zit een arts die de fysieke en fysiologi-

sche gesteldheid van iedereen monitort, ik monitor de men-

tale component. Ook heb ik een ICT-specialist die met een 

media-officier onder andere zorg draagt voor het dagelijks 

updaten van onze social media (website, Facebook, Twitter, 

Instagram). Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de com-

municatie tussen de teams onderling, naar het basiskamp 

en voor de communicatie naar het marinehoofdkwartier in 

Nederland ten behoeve van mijn dagelijkse rapportages. 

Tenslotte heb ik ook nog een fotograaf meegenomen die 

beeldmateriaal voor een documentaire maakt. Hij beschikt 

hiervoor over diverse camera’s, GoPro’s en een drone.

Een nauwkeurig weerbericht is essentieel bij de planning 

maar ondanks dat ik ondersteund word door specialisten in 

Nederland en Oostenrijk blijkt dit geen sinecure. Mijn risico-

analyses hebben tot doel levensbedreigende situaties te 

voorkomen zoals serac-val (omvallen van ijstorens), lawines, 

hoogteziekte en bevriezing. Tezamen met de logistieke uit-

daging van al het materiaal dat omhoog gebracht moet wor-

den, is dit een enorme puzzel. Je kunt risico’s nooit helemaal 

wegnemen dus moet je ervoor zorgen dat de risico’s die je 

neemt weloverwogen zijn. Makkelijker gezegd dan gedaan, 

vooral omdat het om mensenlevens gaat. Het kostte me dan 

ook vaak de nodige uurtjes nachtrust.

De eerste week werken we met wisselend succes aan ons 

plan. Het weer is wisselvallig; zonnige, warme dagen afge-

wisseld met mindere dagen met veel sneeuwval, soms wel 

80 centimeter per nacht. Hierdoor ontstaat een verhoogde 

kans op lawines waardoor teams soms meerdere dagen 

vastzitten in de hogere kampen, maar we maken progres-

sie. Op 26 april onderken ik in de weersverwachting een 

mogelijkheid voor een toppoging op 1 mei. Eigenlijk te 

vroeg, omdat de logistiek nog niet geheel klaar is en veel 

klimmers nog niet goed geacclimatiseerd zijn. Toch neem ik 

het risico omdat ‘goed weer’ zeldzaam is en maak ik een plan. 

Het is een out of the box plan gebaseerd op een groot team 

dat werkt aan de route en een klein team dat de toppoging 

doet. Gedurende de uitvoering onderhoud ik contact met de 

teamleider en doen we aanpassingen aan het plan waar

nodig. Via WhatsApp informeer ik regelmatig mijn vrouw 

over de veiligheid van de mannen en zij informeert vervol-

gens de partners via de ‘partner WhatsApp groep’. Het plan 

strandt op 2 mei als ik door de radio opdracht geef om terug 

te keren naar het basiskamp. Het team is vlak bij kamp vier 

maar ik vind de progressie onvoldoende en het risico te 

groot. Iedereen is teleurgesteld maar we leren veel van de 

evaluatie, voornamelijk op het gebied van efficiëntie.

Op 4 mei presenteer ik een nieuw plan waarbij ik een top-

poging voorzie op 9 mei. Ik maak de teamindeling bekend, 

iedereen zet zijn schouders eronder en op 8 mei komt een 

team aan in kamp 4. Het is een enorme dynamische puzzel

geweest om hier te komen maar dit is ons op het lijf ge-

schreven. Militaire planning en militair optreden zijn altijd 

dynamisch en gebaseerd op veranderende informatie en het 

rekening houden met het aanpassen van plannen.

Expeditieleider Chris Boumeester monitort nauwgezet de voortgang. Onderweg naar de top.

Route naar het basiskamp Een blik op het basiskamp vanuit de lucht.
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De weersverwachting is redelijk maar het is wel koud: -27°C. 

In en vanaf kamp 4 heb ik het gebruik van supplementaire 

zuurstof verplicht gesteld omdat dit onder andere de kans 

op hoogteziekte en bevriezing aanzienlijk vermindert. Ieder-

een beschikt over twee zuurstofcilinders; één voor het slapen 

en één voor de toppoging. Op 9 mei om 02:00 uur geef ik 

toestemming voor de toppoging. In het basiskamp wacht ik 

met spanning af. Zoals gewoonlijk hoor ik ook nu regelma-

tig het donderende geluid van lawines die overal afgaan. Ik 

schrik nu echter veel meer dan de afgelopen dagen maar ge-

lukkig zijn het lawines op de berg naast ons basiskamp. Om 

08:20 uur roept de teamleider het basiskamp op en meldt 

dat zijn team van 7 mountain leaders en 3 sherpa’s op de top 

is. Iedereen is blij maar ik benadruk dat hij slechts op de helft 

is, de weg naar beneden is een gevaarlijke en vaak gebeuren

daarop de meeste ongelukken. Ik geef opdracht een 

teamfoto te maken en zo snel mogelijk terug te keren naar 

kamp 3 of 2 en bel onze Korpscommandant in Nederland, 

ondanks het tijdstip (04:00 uur) is ook hij zeer verheugd. Aan 

het einde van de dag is het team veilig terug in kamp 3. De 

volgende dag zet ik iedereen in om een logistiek plan uit te 

voeren; alle kampen afbreken en al het materiaal naar het 

basiskamp verplaatsen. Nog één keer een enorme inspan-

ning om te voorkomen dat we meerdere keren de gevaarlijke 

route tussen kamp 1 en 2 moeten nemen. Op 10 mei

’s avonds is iedereen veilig beneden en vieren we feest.

Op de terugtocht naar Kathmandu, de reis naar Nederland 

en de afwikkeling na, beëindigen we een project dat ruim 

vier jaar geleden gestart is, succesvol is uitgevoerd en 

bovenal veilig. We hebben enorm veel kennis en ervaring op-

gedaan die belegd wordt bij het KCMOX en bruikbaar is bij 

toekomstige militaire operaties in conflictgebieden met een 

soortgelijke geografie. Leuke bijkomstigheid is dat we ook 

historie schrijven; de eerste Nederlandse militaire expeditie 

naar een berg hoger dan 8.000 meter in de Himalaya. Een 

topervaring.

Wilt u nog meer lezen en zien over deze bijzondere

expeditie naar de Himalaya, kijk dan op www.roadmapml.nl.

Van de Manaslu expeditie zijn ook twee tv-documentaires 

gemaakt (45 en 60 minuten). Deze worden binnenkort 

uitgezonden op RTL-Z. De data worden bekend gemaakt via 

http://www.rtlz.nl/programma/z-doc.

Een overzicht van het basiskamp.

Het gehele expeditie team.

21De Hessencombinatie | september 2016



Afgelopen winter verhuisde het gezin De 

Graaf naar Doesburg en werd meteen de 

buitenkant van de cafetaria geschilderd. 

Komende winter wordt de binnenkant 

opgeknapt om gasten een nog warmer 

welkom te geven. Met het moderne 

vierbaans-bowlingcentrum met rookma-

chine, lasershow en discomuziek biedt 

Het Zwarte Schaar de ideale activiteit 

voor een kinderfeestje, groepsuitje of 

familiedag en dat voor slechts € 17,50 

per uur. Eigenaren Frank en Wendy de 

Graaf vertellen op het ruime terras met 

uitzicht over de IJssel over hun verdere 

plannen. ‘We willen flink uitbreiden met 

het aantal arrangementen. Voor kinderen 

hebben we nu bijvoorbeeld al een ar-

rangement met bowlen en daarna patat 

eten maar we willen ook een arrange-

ment in combinatie met pannenkoeken 

eten of zelf pizza’s maken ’, zegt Frank.

Bowling- en eetcafé Het Zwarte Schaar 

beschikt niet alleen over een super mo-

dern bowlingcentrum en een cafetaria 

met een uitgebreid arrangement maar 

ook over een eetcafé met 85 zitplaatsen. 

De horecagelegenheid is niet alleen in 

trek bij campinggasten en dagtoeristen, 

ook steeds meer lokale inwoners weten 

de kwaliteit aan Eekstraat 17 te vinden 

voor saté, spareribs, biefstuk of sliptong.

‘We zijn zeven dagen per week geopend, 

bereiden alles volledig zelf en vinden 

gastvrijheid simpelweg het allerbelang-

rijkste’, licht Wendy toe. ‘Wij bedienen 

onze gasten volledig.’

Bowling en eetcafé Het Zwarte Schaar 

bedient zijn gasten volledig

Het Zwarte Schaar

Eekstraat 17

6984 AG Doesburg

T: 0313-43 78 77

E: bowlinghetzwarteschaar@gmail.com

I: www.hetzwarteschaar.nl

Volg ons op Facebook!

Frank en Wendy de Graaf uit Schagen kwamen al een paar jaar in de vakantie hun familie op 
Camping Het Zwarte Schaar in Doesburg opzoeken toen ze vorig jaar vernamen dat voor het 
naastgelegen Bowling en eetcafé een nieuwe huurder werd gezocht. Voor chef-kok Frank 
was dit de kans om zowel zijn kookkunsten als zijn ondernemerschap te laten zien. Sinds 
februari runt hij met veel enthousiasme de horecagelegenheid waarbij hij gastvrijheid zeer 
hoog in het vaandel heeft staan.

advertorial

Actie 

Iedere donderdag onbeperkt spareribs eten 

voor slechts € 18,50!

Actie

Iedere zondag alle pizza’s voor slechts € 7,00

kinderpizza’s voor slechts € 4,00!

Openingstijden:

Maandag t/m donderdag vanaf 12.00 uur, 

vrijdag t/m zondag vanaf 11.00 uur.
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Het was een zomerse zaterdagavond. Er werd een feestje 

gegeven door een Abraham en wij kregen het verzoek met 

ons rock-‘n-rollbandje de avond enigszins op te leuken. Het 

verzoek kwam toen ons programma eigenlijk al vol was, 

want de uitdrukkelijke afspraak is dat we niet meer dan één 

keer in de maand onze blue suede shoes aantrekken. Maar 

ach, het was dicht bij huis en eigenlijk is het natuurlijk voor 

onszelf ook gewoon een uitje. En dus gingen we toch. 

Toen de avond al grotendeels verstreken was, stond ik tus-

sendoor even buiten uit te blazen. Het was zo’n heerlijke 

zomeravond, met nog net voldoende licht, een heerlijk frisse 

temperatuur en een fl inke mist over de weilanden. 

In de oorverdovende stilte tuurde ik naar de bosrand toen 

een jonge vrouw naast mij kwam staan, zuchtend en met 

een sigaretje in de hand. Ze was twintig en kwam uit Leiden. 

Als studente werkte ze bij het cateringbedrij� e dat die avond 

de koek-en-zopie verzorgde. 

Ze vertelde dat ze in Leiden rechten studeert. Daar hadden 

we natuurlijk direct een gemeenschappelijk gespreksonder-

werp. Ze wilde als arme student echter binnenkort graag op 

vakantie en ging daarom in de weekenden met dit catering-

bedrij� e op pad. 

Inmiddels stond ze voor de lastige keuze van de specifi eke 

studierichting. Werd het Nederlands recht, Internationaal 

recht of misschien wel Notariaat? Gezien het feit dat ik deze 

fases natuurlijk ook allemaal heb doorgemaakt, wilde ik best 

mijn steentje bijdragen bij het maken van haar keuze en ver-

telde dat ik ook rechten gestudeerd heb. En dat mijn keuze 

was gevallen op het notariaat. 

Ik zei glimlachend: ‘Ik heb gekozen voor het notariaat. En nu, 

na een fl inke dosis fi nanciële investeringen, bijna twintig jaar 

lang overdag werken en ‘s avonds studeren, ben ik inmiddels 

alweer bijna tien jaar notaris. Maar ja, ik wil binnenkort ook 

graag op vakantie.’ 

 

Zij keek mij enigszins wantrouwend aan. Daar zat ik. Zater-

dagavond laat, in m’n eentje op een oud kratje achter een 

feesttent, ergens buitenaf in een weiland, in m’n jaren-

50-plunje, lauw biertje in de hand en met het zweet op m’n 

rug. 

Ik zag haar blik op mij gaan van wantrouwend, via barmhar-

tig naar meelijwekkend. Ik probeerde nog te zeggen dat het 

bijna altijd een prachtig vak is, maar ik weet niet of dat nog 

overkwam. Waarschijnlijk heb ik het notariaat een potentieel 

goede student gekost. Al hoop ik dat ze begreep dat het 

een grapje was toen ook de rest van de jongens naar buiten 

kwam lopen en begon te gieren dat ik hier toch echt vrijwil-

lig en voor m’n eigen plezier zat. Ik weet niet of het haar nog 

kon overtuigen…

Tekst: Jeroen te Lindert

Foto: Wim van Hof

van de notaris
Ploeteren

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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Naast de inwoners van Drempt, 

Hummelo of Keppel die hier 

geboren en getogen zijn, is een 

groot deel ook ‘import’. Zij komen 

van elders uit het land of van 

buiten Nederland. Een aantal van 

deze nieuwe dorpelingen vertelt 

hoe zij hier terechtkwamen en 

hoe het plattelandsleven bevalt. 

Maryse Lindeman
Hollands – Deens – Hummels

Nieuwe dorpelingen

Van oorsprong kom je uit Apeldoorn en via Denemarken kwam je 

in het Hummelse Broek terecht. Hoe is dat gegaan?

‘Rond mijn vijfentwintigste ben ik met mijn ex-man naar 

Denemarken verhuisd waar ik achttien jaar heb gewoond. We 

hadden daar een groot melkveebedrijf. Op zakelijk gebied wa-

ren we superpartners, maar privé gezien hadden we helemaal 

niks. Toen alles in rustiger vaarwater kwam en alles gestructu-

reerd was, kwamen we daar achter en besloten we dat onze 

wegen moesten scheiden. Toen ben ik in 2010 teruggegaan 

naar Nederland en heb ik eerst bij mijn ouders in Apeldoorn 

gewoond. Ik kwam Ruud tegen, mijn oude liefde van dertig 

jaar geleden. De vonk sloeg over, we zaten op één lijn; Ruud 

is een poosje uit Hummelo weggeweest en in 2012 zijn we 

samen in Hummelo komen wonen. Het bevalt ons hier heel 

goed, maar ik heb wel even moeten wennen in Nederland na 

achttien jaar in het buitenland gezeten te hebben. Het is in 

Denemarken niet alleen ruimer, letterlijk qua ruimte, maar ie-

dereen is er ook een stuk ruimdenkender. Hier is de omgeving 

compacter, maar is het ook wat meer bekrompen, wat kleiner, 

niet alleen in ruimte, maar ook in denkwijzen. Maar ook in 

Hummelo is het heel landelijk natuurlijk. We hebben allebei 

sterk de hang naar Apeldoorn gehad in het begin, ook omdat 

onze familie daar woont, maar dat wordt nu we ons plekje 

steeds meer naar onze hand zetten, steeds minder. Deze 

plek past ons steeds meer als een jas. Toen ik na achttien jaar 

terugkwam in Nederland heb ik me omgeschoold tot schoon-

heidsspecialiste, dat heb ik versneld gedaan in een jaar. Ik 

woonde toen in Vaassen maar wist dat ik daar weg zou gaan, 

Nadat ons interview al een keer was verzet wegens de zich aandienende bevalling van teckel 

Puk (met als resultaat een nestje van wel 11 pups) troffen we Maryse Lindeman (51) op een 

warme juliochtend bij haar thuis aan de Broekstraat in Hummelo. Vol trots wordt het nestje 

geshowd, evenals een nestje wat oudere pups van de Friese stabij Lara. Tijdens de koffie vertelt 

Maryse over haar leven, over haar werkzaamheden als hondenfokker en hoe ze uiteindelijk in 

Hummelo terechtkwam. 
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Tekst: Maaike Harkink

Foto’s: Wim van Hof

dus ik ben er geen eigen praktijk begonnen. Hier moest alles 

verbouwd worden, dus dat was ook geen ideale plek. Maar 

toen ik klaar was met mijn opleiding zei mijn moeder tegen 

me: ‘Joh, je bent toch almaar met je teckeltjes bezig? Moet je 

daar niet iets mee doen?’ En toen besloot ik de opleiding tot 

hondentrimster te doen, dus dat heb ik er ook nog bij gedaan. 

Met ons huis in de Broekstraat zijn we vanaf het moment dat 

we hier wonen al aan het verbouwen. Eerst moest het huis 

af, dat is nu klaar. Nu is de bijkeuken aan de beurt, daarna 

komt de hondenkamer en de trimsalon. Tegen de tijd dat De 

Hessencombinatie uitkomt, is alles wel af. Gelukkig, want zo’n 

verbouwing is best vermoeiend!’

Het Broek, een broeinest van hondenfokkers

‘Ik houd me hier professioneel bezig met het trimmen en hob-

bymatig met het fokken van hondjes. Rond mijn twintigste 

kwam ik door mijn werk bij het KWPN (Koninklijk Warmbloed 

Paardenstamboek Nederland) in aanraking met het fokken 

van paarden. Dat greep me, het lag me gelijk. Ik fokte met 

New Forest pony’s en fokte het eerste jaar direct een goedge-

keurde hengst, later nog enkele. Ook op het melkveebedrijf 

nam ik automatisch het fokgedeelte op me; mijn man richtte 

zich op de algemene verzorging van de koeien en ik richtte 

me op de fokkerij, ik verwerkte de input van mijn man om de 

juiste stieren bij de juiste koeien te zoeken. Daarnaast had 

ik mijn New Forest pony’s, waar nog Engelse volbloeden en 

Trakehners bij kwamen, dat zijn grote paarden. Daar kwamen 

teckels bij, in eerste instantie gewoon voor mezelf. Ik wilde 

graag een mooi teckeltje. Mijn tante had er vroeger een waar 

ik gek op was, zo is de liefde misschien wel ontstaan. Teckels 

zijn ongecompliceerd, makkelijk, maar ook brutaal, stout en 

grappig. Ik moet altijd zo om ze lachen. Maar omdat ik graag 

een mooi exemplaar wilde en het niet kon vinden, besloot 

ik er zelf maar een te fokken. Ik vond dat geweldig om te 

doen. Ik heb nu tien teckeltjes, vier reuen en zes teven. Van de 

stabyhoun, ofwel Friese stabij, heb ik een reu en drie teven. 

Het mooie van fokken vind ik mooie, gezonde, leuke honden 

te krijgen. Het moet allemaal bij elkaar kloppen. Je maakt 

combinaties met een bepaalde visie. Alles telt mee. Gezond-

heid, type, exterieur, alle kenmerken samen. Ik fok showhon-

den, dus ik leg de lat hoog. Ik denk dan bij mezelf, nou, als ik 

dit reutje en dit teefje bij elkaar zet, zouden er wel eens hele 

mooie teckeltjes kunnen ontstaan. Het is een soort Fingerspit-

zengefühl dat ik niet kan uitleggen. Ook bij het trimmen gaat 

het er voor mij om het beste in hondjes naar boven te halen. 

De mooie kenmerken benadruk je en de wat mindere verdoe-

zel je, tot je een resultaat met een groot ‘wauw-effect’ hebt, 

dat is de kick. Fysiek is het werk wel zwaar. Je moet voor het 

plukken veel techniek hebben, het is ambachtelijk handwerk. 

Mocht dat in de toekomst lastig worden, dan kan ik altijd 

nog mijn schoonheidsspecialistdiploma gebruiken, daar is de 

verbouwde ruimte ook heel geschikt voor.‘

Dat is bijna hetzelfde toch? Bij mensen benadruk je ook hun 

pluspunten? 

‘Inderdaad!’, lacht Maryse. ‘We hebben leuk contact met de 

buren hier in de Broekstraat. Marieke (Hilhorst, red.) van hier-

naast trimt hondjes van haar eigen ras, Cavalier King Charles 

spaniels, ik trim hondjes van mijn ras, teckels en Friese stabij. 

Verderop in de Korte Broekstraat heb je Henk Kamperman, 

een hele goede fokker van Drentse patrijzen. Dus aan de 

Broekstraat alleen al heb je drie hondenfokkers. Bij de 

Grote Beek aan de Zutphen-Emmerikseweg heb je ook nog 

Boelaars, een hele goede keurmeester en hondenfokker en 

verderop in Baak zit een van de beste cocker spaniel fokkers 

van Europa. Dat is toch heel bijzonder.’

Bruisend Hummelo

‘Hummelo is pittoresk en lief. Ik stuur klanten uit binnen- en 

buitenland ook altijd het dorp in, naar de Kunstroute, De Gou-

den Karper, Het Wapen van Heeckeren of een van de activitei-

ten. Ook de aanpassingen die er gedaan zijn in de kern vind ik 

bijdragen aan de sjeu van het dorp. Ik vind die herinrichting 

echt heel geslaagd. De saamhorigheid van het dorp spreekt 

me aan, iedereen kent elkaar en groet elkaar. Dat is toch veel 

leuker dan in de stad. Dat geeft je ook een fijn gevoel. 

Vier je ook de Hummelse Kermis? Vorig jaar voor het eerst, daar-

voor waren we telkens te druk. We hebben vorig jaar ook voor 

het eerst met de stoet meegelopen naar de graaf: geweldig! 

En echt een uniek feest. Zo mooi en authentiek als in Hum-

melo vind je een kermis denk ik nergens. 

Zou je als paardenliefhebber niet met de ruiters willen meedoen? 

Nee joh, dat vind ik echt veel te eng! Ik vind rijden heel leuk, 

maar ook heel eng. Als ik eraf val, breek ik al mijn botten. 

Misschien als ik een heel braaf sulletje heb, dat ik het wel durf. 

Ook uniek aan Hummelo is dat het dorp uitblinkt met zijn 

inwoners. Je hebt Bennie, je hebt Piet Oudolf, je hebt de opa 

van Giel Beelen, je hebt… een hele bekende teckelfokker’, 

schatert Maryse Lindeman. ‘Dat soort dingen, vind ik humor, 

dat zo’n klein dorp zoveel heeft. Neem ook Mariëtte Schouten 

van galerie de Bisschop hier aan de Broekstraat, zij maakt 

geweldig mooie dingen. Verrassend vind ik dat er enorm veel 

activiteiten georganiseerd worden in Hummelo. Er is veel te 

doen, er wordt zoveel georganiseerd en wat er georganiseerd 

wordt, wordt weer goed bezocht. Neem het openluchtspel, 

Vive la France, het carbidschieten, de Pontificaal Party en 

activiteiten rondom de kerk… Wat me nog geweldig lijkt om 

hier te organiseren is een country fair, dat zou je mooi in de 

wei kunnen doen aan de Greffelinkallee. En dan samen eten 

met het hele dorp, bijvoorbeeld een varken aan het spit, dat 

is heerlijk en heel gezellig! Het zou geweldig goed passen bij 

Hummelo.‘

Zijn er enthousiastelingen in en om Hummelo die dit aanspreekt? 

De ondernemende Maryse zou er samen met een paar vrijwilligers 

graag de schouders onder willen zetten!
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Tekst: Rinus G.M. Rabeling

Foto: archief

Heel D-H-K bakt… 
een appeltaart!

Ook met zoveel plezier naar Heel 

Holland Bakt gekeken en ook zo’n zin 

gekregen om zelf aan de gang te gaan?

Nu de nieuwe appeloogst voor een deel al weer achter de rug 

is of in sommige gevallen nog aanstaande en de feestdagen 

op komst zijn, krijgen veel inwoners weer ’appeltaartkriebels’. 

In vele keukens komt de gezellige geur van een vers gebakken 

appeltaart je tegemoet. Dit gegeven is voor de redactie van 

De Hessencombinatie aanleiding om u uit te nodigen deel te 

nemen aan onze eigen Appeltaart Bakwedstrijd. We zijn reuze 

benieuwd wie de lekkerste appeltaart van Drempt, Hummelo 

en Keppel bakt. Is uw appeltaart altijd het middelpunt van een 

verjaardag of feestje? Is het recept dat u gebruikt al vele jaren 

in de familie en afkomstig van uw (over)grootmoeder? Ziet uw 

appeltaart er altijd uit als een waar kunstwerkje? Doe dan mee 

en verwerf niet alleen de eeuwige roem met uw appeltaart 

en recept, maar verdien ook één van de  leuke prijzen die aan 

deze wedstrijd verbonden zijn. Wat dat is? Dat houden we nog 

even geheim. 

Meedoen is heel eenvoudig. Bak uw lekkerste appeltaart en 

u mag hierbij uw oude vertrouwde recept gebruiken, maar 

u mag ook helemaal uit uw bol gaan en een verrassende, 

nieuwe appeltaartversie componeren. De keuze is geheel aan 

u. Elk ingrediënt is toegestaan en het maakt niet uit of u nu 

kiest voor een geglazuurde of met poedersuiker bestrooide 

versie of gewoon naturel. Ook de vorm is natuurlijk geheel vrij: 

rond, vierkant, langwerpig. Groot of klein, het maakt niet uit! 

Er zijn twee categorieën: jongeren tot 16 jaar en volwassenen.

Iedereen die wil deelnemen kan zijn of haar appeltaart, samen 

met het recept, op zaterdag 8 oktober 2016 tussen 12.00 en 

14.00 uur  inleveren in ’t Hessenhuus, clubhuis van HC’03, 

aan de Zomerweg 19a in Achter-Drempt.  

De taarten worden beoordeeld door een deskundige jury 

die bestaat uit Elisabeth de van der Schueren (eigenares van 

De Gouden Karper, Hummelo), Silvie van Rijn (beheerder ’t 

Hessenhuus, Drempt) en Leo Ebbers (van de gelijknamige 

bakkerij, Hummelo). De jury let op het uiterlijk van de taart, de 

smaak en de originaliteit.  

Na het proeven en beoordelen door de jury worden de ingele-

verde taarten bezorgd bij een aantal bejaardencentra/verzor-

gingshuizen in onze regio.

De namen van de winnaars worden, samen met de winnende 

recepten, bekend gemaakt in het decembernummer van De 

Hessencombinatie. Voor eventuele vragen over de Appeltaart 

Bakwedstrijd kunt u altijd contact opnemen met de redactie.

Heel veel bakplezier en graag tot ziens op 8 oktober!
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In gesprek met

Jan Markvoort

Tekst: Henk ten Zijthoff

Foto’s: Wim van Hof

Jan Markvoort (82) is de oudste nog praktiserende akkerbouwer in Hummelo en omstreken. 

Een geboren en getogen ondernemer met een zeer brede belangstelling, een ijzersterk 

geheugen en een flinke dosis humor. Hij is vaste bezoeker van evenementen als de Zwarte 

Cross en Mañana Mañana waar hij dit jaar onder andere werd gespot tijdens de colleges over 

magnetisme van professor Rijnders van de TU Twente. Met deze vitale tachtiger spreken we 

over het verleden, het heden en de toekomst.

Villa Johanna aan de Sliekstraat in Hummelo is de plek waar Jan 

Markvoort op 8 februari 1934 wordt geboren, op een steenworp 

afstand van het huis waar hij nu woont, de Berkenhof, op de 

kruising van de Hessenweg met de Sliekstraat. Hij groeit op 

in een milieu van herenboeren die in die jaren de status van 

grootgrondeigenaren hebben, met familietakken in Hummelo, 

Steenderen en Winterswijk. 

In 1964 trouwt Jan met Jenny Brilman en samen krijgen ze twee 

dochters, Elisabeth en Margo. Na jarenlang een melkveebedrijf 

te hebben gehad, besluit Jan in de jaren tachtig over te stappen 

op akkerbouw. Een keuze waar hij nooit spijt van heeft gehad. 

In 1929 brandde de boerderij naast Villa Johanna (tegenwoor-

dig appartementencomplex de Buytenplaets) volledig af na 

blikseminslag. Jans vader loopt op dat moment praktijkstage 

in Groningen en is op weg naar huis als het gebeurt. Hij hoort 

op de terugweg bij het Bronkhorsterveer dat de boerderij in 

vlammen is opgegaan vlak nadat het hooi was binnengehaald. 

Gelukkig waren er geen persoonlijke ongelukken te betreuren; 

alleen de stier kwam helaas in de vlammen om. Na de brand 

werd de Berkenhof gebouwd als woonhuis, ontworpen door 

architect De Wolf die ook Zandewierde aan de Keppelseweg 

in Hummelo ontwierp en nog meer huizen in onder andere 

Doesburg en Doetinchem.

In de naaste omgeving van de Berkenhof stond ook de plaatse-

lijke brouwerij waar het Zwarte Kolkbier werd gebrouwen. Een 

onderneming van de familie Breukink, directe familie van Jan. 

Er waren ooit drie broers Breukink. Jans overgrootmoeder was 

ook een Breukink en huwde één van de broers. Dat was dus een 

huwelijk Breukink-Breukink. Een van de broers bouwde boer-
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derij de Runsvoort aan de Zelhemseweg in Hummelo en een 

tweede bouwde de brouwerij aan de Sliekstraat. De derde broer 

trouwde met een vrouw in Gendringen. Jans overgrootmoeder 

werd op haar drieëndertigste weduwe en hertrouwde met een 

Markvoort, Jans overgrootvader. De brouwerij werd na de brand 

in 1928 afgebroken maar de bel van de brouwerij heeft een 

mooie plek op de Berkenhof gekregen. Er staat ook nog een 

mooie stoel uit de brouwerij bij Jan thuis. 

Jans overgrootvader stond in Hummelo te boek als een wild 

heerschap. In een boek van kinderboekschrijver Krienen uit 

Laag-Keppel figureert hij als een kinderbruut. Jan kan er smake-

lijk om lachen. Zijn familieleven is een rijke bron van prachtige 

verhalen die kunnen ijveren met de verhalen van Tolstoj en 

Tsjechov. Mogelijk zijn de wat wilde trekjes van Jan via de genen 

overgedragen? We gaan het zien.

De lagere schooltijd 

De eerste schooldag voor Jan begint op 1 april 1940. Zo’n zes 

weken later, op vrijdag 10 mei 1940, breekt in Nederland de 

oorlog uit en de Duitse troepen staan al vroeg in de ochtend 

bij de Berkenhof. Even lijkt het erop dat de boerderij onder 

vuur wordt genomen door een Duitse pantserwagen maar het 

loopt met een sisser af. De oorlogsperiode heeft grote gevolgen 

voor het schoolleven. Geen schoolreisjes, geen bonte avonden. 

Helemaal niets. Een verzetje zijn de gymnastieklessen die in 

Hoog-Keppel in de open lucht worden gegeven op de plek 

waar nu het gezondheidscentrum staat: kastiebal onder leiding 

van meester Vossers uit Drempt. En de leerlingen gaan naar de 

zondagsschool en krijgen les van de echtgenote van dominee 

Van Linschoten. Maar hoe mevrouw Van Linschoten ook haar 

best doet, ze krijgt de groep kinderen niet onder controle. De 

jongens binden tijdens de les de meisjes met de vlechtjes aan 

hun stoeltjes vast. Het is een bende. De jongens moeten zelf 

maar iets beters bedenken om zich te vermaken. Jan wordt lid 

van de Shell club in Laag-Keppel. De vader van Jans vriendje 

Johnny Maaskanter uit Laag-Keppel werkte voor de oorlog voor 

Shell. De garage van huize De Karekiet van de familie Maaskan-

ter staat leeg want auto’s zijn door de bezetter gevorderd maar 

er hangen wel veel Shell vlaggen. En zo is de naam voor het 

jongensclubje snel gevonden. Jan speelt in die periode veel in 

Laag-Keppel, onder andere op het terrein van de kleuterschool 

aan de Jan de Jagerlaan. Het bos is vrijwel gerooid maar het 

terrein leent zich nog wel goed voor een beste fik. Bij kruidenier 

Arfman in Laag-Keppel worden lucifers aangeschaft, er worden 

stammen over een gat gelegd en dan gaat de fik er in. En niet 

zo zuinig. Jachtopziener Buitenhuis van de Ulenpas bespeurt 

onraad en gaat erop af. Wie heeft de boel in brand gestoken? 

Jan meldt zich als de dader en krijgt een enorm pak slaag met 

een twijg. Hij denkt dat het daarmee wel klaar is maar Buiten-

huis meldt zich nog dezelfde dag bij vader en moeder op de 

Berkenhof. Eenmaal thuisgekomen krijgt Jan er dan nog een 

keer flink van langs.

Twee keer met executie bedreigd

Maar er gebeuren ook echt ernstige dingen in Jans jonge leven. 

Duitse troepen hebben in Hummelo en Keppel telefoonkabels 

liggen. Deze kabels worden regelmatig doorgesneden en het 

loopt helemaal uit de hand. De Duitsers pakken een aantal 

notabelen als gijzelaar op. Op de lijst staan ook Jans vader en 

zijn oom Wim van boerderij de Runsvoort in Hummelo. Als de 

dader zich niet meldt dan zullen deze mensen door de Duitsers 

als represaille worden doodgeschoten. Het drama wordt be-

schreven in het standaardwerk van dr. L. de Jong, Het Koninkrijk 

der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. De dader schrijft 

een anoniem briefje met een bekentenis. De bezetters nemen 

daarop een handschrifttest af onder alle mannen in Hummelo 

en Keppel. Jan Veldkamp (17 jaar) blijkt de dader en hij wordt na 

een proces ter dood veroordeeld. Na ingrijpen van alle Achter-

hoekse burgemeesters, de heer G.J. Oorlog en mevrouw Van 

Rechteren, wordt de straf omgezet in levenslange tuchthuis-

straf. De jeugdige dader overleeft de straf echter niet. Hij komt 

in februari 1944 in Charlottenburg in Duitsland om het leven. 

Jan Markvoort heeft zich jarenlang afgevraagd wie uit de oude 

gemeente Hummelo en Keppel zijn vader en zijn oom op de lijst 

van gijzelaars heeft toegevoegd. Het is hem niet gelukt deze 

vraag te beantwoorden. 

Jans vader werd tijdens de oorlog nog een keer met executie 

bedreigd vanwege de Chevrolet die in de schuur op blokken 

staat. De carburateur en de wielen zijn door monteurs van Ga-

rage Kleine uit Doesburg vakkundig gedemonteerd en verstopt. 

In september 1944 vordert de Nederlandse commandant van 

de Waffen SS de auto en zet een pistool op de borst van Jans 

vader. Hij eist de wielen en de carburateur terug, anders haalt hij 

de trekker over. Jans vader zegt dat hij de spullen heeft verkocht 

en de SS’er wil het bewijs van verkoop zien. Dat bewijs ligt mis-

schien nog bij mijn ouders veronderstelt Jans vader. Zij wonen 

op dat moment in Villa Johanna. Dus meldt deze SS’er zich aan 

de deur van Villa Johanna en beveelt de beide grootouders om 

het verkoopbewijs op te zoeken en aan hem te laten zien. Maar 

hoe ze ook zoeken, ze kunnen het toch echt niet terugvinden. 

Dan geeft de SS’er het op en het voorval loopt met een sisser af. 
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De bevrijding

In maart 1945, vlak voor de bevrijding, zit Jan in de klas in Villa 

Breukink aan de Keppelseweg in Hummelo. Daar krijgen de 

kinderen les omdat de school is gevorderd. Ze hebben opdracht 

om bij een luchtalarm onder de banken te kruipen. Opeens 

boort een getroffen Amerikaanse bommenwerper zich met een 

enorme explosie in een huizenblok aan de Dorpsstraat in Laag-

Keppel. De gevolgen zijn desastreus: vier doden waaronder een 

jongetje van 1 jaar en zijn moeder. En een enorme ravage. 

De bevrijdingsoperatie in april 1945 verloopt gecompliceerd. 

De Berkenhof incasseert maar liefst acht voltreffers maar mens 

en vee blijven ongedeerd, behalve alweer de stier. Die is geraakt 

door een bomscherf maar overleeft de acties. Vanuit het ter-

rein rond de Berkenhof nemen Canadese tanks en artillerie 

Doesburg een tijdje onder vuur om vervolgens de acties af 

te breken en via de oostelijke kant van de IJssel op te rukken 

naar Zutphen. Doesburg wordt nog even omzeild en pas twee 

weken later bevrijd. 

Studie in Groningen

Jans ouders vinden dat er voor hun zoon een stevige aanpak 

moet komen. Zijn vriendjes blijven in Hummelo en Keppel naar 

school gaan en Jan moet het laatste schooljaar in Doetinchem 

afmaken. Hij komt onder het ijzeren regime van De Geit. Dat 

is de bijnaam voor de gevreesde meester Blankesteijn, de 

latere directeur van de christelijke ulo, de ds. Van Dijkschool in 

Doetinchem. Bepaald geen man van grapjes. Jan ziet in dit jaar 

de enorme ravage in Doetinchem onder andere als gevolg van 

het vergissingsbombardement op het centrum van de stad. 

Het is een jaar van puinruimen. Letterlijk, er wordt Canadees 

legermaterieel ingezet, en figuurlijk want na de lagere school in 

Doetinchem wordt Jan door zijn ouders naar de hbs in Zutphen 

gestuurd. Ook het centrum van Zutphen in de omgeving van 

het station heeft zwaar te lijden gehad van bombardementen. 

Zijn schoolcarrière in de Hanzestad verloopt niet helemaal 

zonder conflicten met de leiding. Hij wordt tweemaal van 

school gestuurd. De eerste keer vanwege een leraar die snel 

in woede uitbarst en met boeken smijt. Ook Jan haalt zich een 

keer die woede op de hals en moet twee dagen van school met 

de mededeling dat hij pas terug hoeft te komen als hij een heel 

hoofdstuk uit het geschiedenisboek foutloos kan opzeggen. 

‘Een stommere straf kun je je toch nauwelijks bedenken!’, zegt 

Jan hardgrondig op zijn tweeëntachtigste. De tweede keer 

wordt hij van school gestuurd omdat hij met een paar klasgeno-

ten wc-papier heeft gebruikt om slingers in een lokaal te maken. 

Jan neemt de schuld op zich en incasseert de straf die daar bij 

hoort: drie dagen schorsing. 

Na de periode op de hbs vertrekt de jonge Hummeloër naar 

de Landbouwhogeschool in Groningen. Hij woont tijdens de 

opleiding op drie huisadressen. Op het eerste adres woont hij 

samen met vijf studentes en een hospita. Als de jus een keer op 

is, geeft de hospita Jan de schuld. Hij eet te veel! Zij lengt na het 

incident de jam aan met siroop zodat Jan zijn boterham alleen 

nog maar heel dun kan besmeren. Zijn laatste adres was bij 

een domineesweduwe. Een hele aardige hospita met maar één 

gebrek. Ze weet niet hoe ze een haas moet bereiden. Jan krijgt 

namelijk vanuit Hummelo nog wel eens een geschoten haas 

toegezonden en de weduwe kent slecht één methode om zo’n 

beest te bereiden: koken in plaats van braden! Zo’n kostelijke 

haas wordt daardoor iets gruwelijks op het bord. 

In Groningen heeft Jan ontzettend veel geleerd. Hij doet be-

stuurlijke ervaring op in studentenvereniging Demeter en loopt 

stage in Groningen maar ook in Engeland op een aannemersbe-

drijf. ‘Ik dacht dat ik wel wat gewend was als boerenzoon, maar 

in Engeland heb ik echt heel hard moeten werken’, herinnert 

Jan zich nog. ‘Letterlijk van de zeer vroege ochtend tot diep in 

de avond. Vooral in de oogsttijd als het graan werd gedorst. De 

machine dorste en ik stond er met zakken bij om het graan op 

te vangen. Mijn baas zei bij het ochtendkrieken: ‘We only stop for 

sacks en petrol’ (We stoppen alleen voor nieuwe zakken en om 

te tanken, red.). En ik kwam er in de loop van de dag achter dat 

hij het nog meende ook!’

Dienstplicht

Jan begint ook op bescheiden schaal te reizen. Hij had op de 

hbs al eens ervaring opgedaan door met een vriend op de fiets 

naar Waterloo te gaan. De plek van de laatste slag van Napo-

leon in 1815. Dat wilden ze daar wel eens zien. Jan bezocht ook 

Duitsland dat toen nog helemaal in puin lag. ‘Die reis was heel 

beangstigend’, vertelt de vitale tachtiger. ‘Dortmund was vrijwel 

volledig platgebombardeerd. Als je zoiets hebt gezien, vergeet 

je het nooit van je leven meer. Afschuwelijk!’

Ondertussen roept het vaderland. Jan moet het leger in als 

dienstplichtige en komt terecht in een kaderopleiding bij het 

Korps Infanterie. Het bevalt hem voor geen meter. Hij pakt op 

een avond pen en papier en schrijft een brief aan de minister 

van Defensie, ir. Kees Staf, plus een brief aan prins Bernhard 

in zijn functie als hoogste legerbaas. De strekking van zijn 

brief luidt: ik heb als agrariër veel meer verstand van voertuig-

systemen en ik zit hier mijn tijd te verdoen. Een paar dagen later 

wordt Jan uit een veldoefening gehaald. Er is post voor hem. 

Het is een brief op poten van de prins zelf! Wat Jan wel niet 

denkt als rekruut om hem, de prins, zo’n brief te schrijven. Er 

volgt disciplinair ingrijpen omdat Jan de hiërarchieke weg niet 

heeft gevolgd. Jan wordt gedegradeerd tot soldaat en terug-

geplaatst naar de parate troepen. Dat blijkt vervolgens een gou-

den wissel. Hij komt terecht bij de brandstofbevoorrading en 

runt de klus als ware het zijn eigen bedrijf. Als de terugkeer naar 

de burgermaatschappij in zicht is, zijn er voor Jan twee serieuze 

opties. Terug naar de boerderij en als dat niet meer bevalt de 

overstap naar plan B, ofwel een baan bij het wegtransport. Een 

neef van Jans vader zit in Paraguay en Jan oriënteert zich bij een 
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gespecialiseerd bedrijf in veetransport op verre oorden zoals

Paraguay. Op dat moment is het er niet van gekomen, maar 

later heeft Jan Paraguay alsnog goed leren kennen als investeer-

der in onder andere de bosbouw. 

Passie voor reizen

Toen de boterberg in de jaren tachtig alsmaar groter werd, 

besloot Jan te stoppen met de melkveehouderij. Hij werd op 

zijn achtenvijftigste volledig akkerbouwer. Het leverde hem tus-

sen de bedrijven door een beetje tijd op voor zijn passie, reizen 

per trein. Jan start zijn langste tocht ooit in Chicago en gaat per 

spoor naar de west coast. En van daaruit via het zuiden van de 

VS en een stukje Mexico naar Florida. Voor familiebezoek, want 

zijn dochter Margo woont inmiddels daar. Hij bezoekt Paraguay 

per vliegtuig en hij treint de klassieke route met de Nieuwe

Oriëntexpress. De Trans-Siberische spoorlijn is nog steeds een

uitdaging, maar voor Jans echtgenote Jenny, die in 2014 over-

leed,was dat niet meer te doen. Of het er nog een keer van komt?

‘Wie weet’, antwoordt hij met een open blik naar de toekomst.

Dochter Margo is de moeder van Jans getalenteerde nog jonge 

kleinzoon die als jeugdvoetballer vanuit Florida is gestationeerd 

bij voetbalclub Sevilla in Spanje. Margo en haar zoon wonen 

daar tijdelijk. Jan treint er regelmatig heen. Hij vindt het alleen 

reizen helemaal niet erg. Een voordeel zelfs omdat je gemakke-

lijk contact maakt. En hij geniet van de architectuur van stations. 

De mooiste zijn volgens Jan te vinden in Luik, Milaan en Sevilla. 

Nederlandse treinstations blinken uit in Rotterdam, Haarlem en 

het oude station van Groningen. ‘Wat zijn dat mooie gebou-

wen!’, is zijn reactie bij de herinnering. 

De ontwikkelingen in de landbouw

Volgt Jan de ontwikkelingen in de landbouw? Hij gaat er eens 

goed voor zitten en zegt dan: ’We leven in een mateloos interes-

sante tijd. Er gebeurt van alles, goede en slechte dingen. Voor de 

agrarische sector in de Achterhoek zie ik het echt niet somber 

in. Kijk, mijn roots liggen onder andere bij de scholtenboeren 

rond Winterwijk. Zij maakten ooit de dienst uit maar verston-

den rond het begin van de twintigste eeuw de tijd niet meer 

goed. Ze werden amper geprikkeld om vooruit te denken en te 

ondernemen. Dat overkwam ook de herenboeren in Groningen. 

Hun rol en hun invloed was na honderden jaren uitgespeeld net 

als de rol van de adel in de agrarische branche. Ik ben lid van de 

akkerbouw studiegroep De Ploegvoor. We komen regelmatig 

bijeen en hebben onze contacten door heel Nederland en ook 

daarbuiten. Er gebeurt ongelooflijk veel in onze branche. Ik zal 

niet verhullen dat ik achteraf blij ben dat ik in de jaren tachtig de 

keuze heb gemaakt om helemaal over te gaan op akkerbouw. 

De veehouderij heeft het nu zwaar door voortdurend verande-

rende wetgeving en loopt daardoor economische risico’s.’ 

Als we het hebben over genetische modificatie en een bedrijf 

als Monsanto schiet Jan in de lach. 

‘De discussie over het gevaar van bedrijven als Monsanto en 

Bayer volg ik, maar ik lig er niet wakker van. Als je weet hoe je 

werkt met zaaigoed en kennis hebt van de kwaliteit van zaai-

goed dan bekruipt me het gevoel dat er door leken op dat ge-

bied veel vanuit de emotie wordt gesproken en weinig op basis 

van kennis van de materie. Alsof de betrokken bedrijven maar 

wat aanklooien. Ik weet uit eigen ervaring en recente bezoeken 

aan onderzoekers van Bayer dat zij zich zeer bewust zijn van 

hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en dat zij beslist 

niet maar wat doen. En voor wat betreft mijn vak, de toekomst 

is volgens mijn overtuiging geheel aan vakmensen die erin 

slagen om hun vak te combineren met ondernemerschap.’ 

Achter zijn boerderij aan de Sliekstraat ligt de eekschuur er 

vervallen bij. Wat gaat hij daarmee doen? Jan peinst en kijkt 

even voor zich uit om vervolgens te zeggen: ‘De eekschuur is 

ongeveer 200 jaar oud. De schuur is gebouwd om de schors van 

gekapte eiken te scheiden en zo te winnen voor de leerlooi-

industrie. De schuur heeft al lang geen functie meer en is van 

ouderdom ingestort. Natuurlijk heb ik bekeken of herbouw een 

mogelijkheid is. Maar dat kost veel geld en er is geen goede 

bestemming te bedenken. Sterker nog, er mag heel veel niet en 

ik zie er niet meteen een verdienmodel bij. Mijn dochters geven 

het nog niet op. Zelf zie ik een duurzaam behoud nog niet 

direct aan de horizon.’ 

Het einde van ons gesprek nadert. Jan geeft aan dat hij zeer 

gehecht is aan zijn bossen en het landbouwbedrijf van de 

Berkenhof. Hij heeft het bedrijf inmiddels dan wel overgedragen 

aan zijn dochters, maar hij voert het beheer ervan met heel veel 

genoegen nog grotendeels zelf uit. En ook tot genoegen van 

veel dorpsgenoten; het is een prachtig gezicht hoe deze kwieke 

akkerbouwer met zijn John Deere door de seizoenen heen zijn 

land bewerkt en klaarmaakt voor zaaien en oogsten.
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Open dag

Ter gelegenheid van het tienjarig 

bestaan houdt Veldheer Kachels op 

zaterdag 1 oktober van 10.00 tot 

16.00 uur een open dag. 

Belangstellenden kunnen die 

dag niet alleen de uitgebreide 

showroom zien maar ook een 

kijkje nemen in de smederij waar 

de kachels van A tot Z gebouwd 

worden.

Bij de familie Veldheer lopen werk en privé sterk door 

elkaar. Hoewel in het linkergedeelte de winkel en de 

smederij zijn gevestigd en in het rechtergedeelte het 

woonhuis, fungeert de woning ook als showroom. 

‘Dat is een bewuste keuze’, zegt Peter Veldheer en 

hij toont in de woonkamer de doorkijkhaard van eigen 

ontwerp die aan de andere kant uitkomt in de winkel. 

In de keuken staat een houtkachel, die gekoppeld 

is aan het cv-systeem en waarmee het gasverbruik 

aanzienlijk terug wordt gebracht, die hij ook regelma-

tig aan klanten laat zien. ‘We hebben een uitgebreid 

assortiment kachels in de winkel staan maar soms is 

het gewoon handiger om het in een woonsituatie te 

laten zien.’

De Veldheer, een eigen ontwerp

Peter en Alieta Veldheer startten tien jaar geleden 

hun bedrijf Veldheer Kachels nadat Peter vijftien 

jaar bij een kachelspecialist had gewerkt. Daar-

naast kreeg hij steeds meer verzoeken om op maat 

gemaakte kachels te maken. Met een fl inke dosis 

kennis en ervaring groeide geleidelijk aan de wens 

Veldheer Kachels in Hummelo 

viert tienjarig bestaan
Peter Veldheer werkte ruimt vijftien jaar als installateur bij een kachelspecialist en 

deed door het hele land veel ervaring op. Zijn interesse in kacheltechniek groeide 

en langzaam ontstond de wens voor een eigen zaak. Toen in 2006 het pand aan 

Dorpsstraat 39 in Hummelo te koop kwam, was dat het moment voor Peter en Alieta 

om vanuit Dieren te verhuizen en hun droom te verwezenlijken.

advertorial
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Veldheer Kachels

Dorpsstraat 39

6999 AB Hummelo

T: 0314-38 22 55

F: 0314-38 41 36

E: info@veldheerkachels.nl

I: www.veldheerkachels.nl

Volg ons ook op Facebook

om een eigen zaak te beginnen. Het pand aan de 

Dorpsstraat bleek daarvoor de ideale plek. Veldheer 

Kachels is het adres voor kachels van diverse be-

kende merken zoals houtkachels van Dik Geurts en 

Spartherm, designhaarden van Hase, liftdeurhaarden 

van M-Design, gashaarden van DRU en Element4 en 

speksteenkachels van het Finse merk Tulikivi. Sinds 

2011 brengen Peter Veldheer en zijn team ook drie 

eigen ontwerpen op de markt en introduceerde hij 

de Veldheer, Dourak en het Duveltje. ‘Ik had al langer 

de wens om een strakke, degelijke en robuuste 

houtkachel te ontwerpen. De Veldheer kenmerkt zich 

door de naadloze afwerking en is beschikbaar in vijf 

modellen, de Veldheer 1 t/m 5. De Veldheer 3 is uniek 

in zijn soort. Met zijn zeer lage CO-uitstoot is het na-

melijk de schoonste kachel op de markt. De Doerak 

heeft met zijn grote scharnieren en degelijke sluiting 

net zo’n robuuste uitstraling maar is toch net even 

anders. Het Duveltje is een klein kacheltje en bijvoor-

beeld zeer geschikt voor gebruik in een tipi, yurt of 

in een tent.’ De drie eigen ontworpen, handgemaakte 

en uiterst milieuvriendelijke kachels zijn verkrijgbaar 

als vrijstaande haard, hanghaard of vrijhangend aan 

het plafond of als doorkijkhaard en beschikbaar in 

meerdere kleuren.

Volledig maatwerk

Ontwerpen, metaal bewerken, lassen, timmeren, spui-

ten en glas snijden. Het vervaardigen van een kachel 

is met recht een ambacht. ‘Juist omdat we alles zelf 

maken, kunnen we daadwerkelijk maatwerk leveren. 

Bijna alles is mogelijk. Wil een klant een Veldheer ka-

chel maar liever met de scharnieren van de Dourak? 

Geen probleem. Ook de keuze voor een boven- of 

achteruitgang bepaalt de klant zelf.’ Peter Veldheer 

hecht duidelijk waarde aan kwaliteit en een uiterst 

tevreden klant. ‘Wanneer een klant hier in de winkel 

een kachel naar wens heeft uitgezocht, maak ik altijd 

een afspraak bij ze thuis om de situatie te bekijken.’ 

Het vakmanschap en de service van het Hummelose 

bedrijf gaan nog verder want Veldheer Kachels instal-

leert niet alleen de kachel maar kan ook de totale 

ombouw in naadloos metaal, hout of natuursteen ver-

zorgen zodat er binnen één dag een complete haard 

gerealiseerd is. ’s Ochtends is er nog niks, ’s avonds 

zit je lekker bij het haardvuur. Daarna neemt Peter 

uitgebreid de tijd om de houtkachel de eerste keer 

samen met de klant aan te steken. ‘Die stookuitleg 

is belangrijk. Je kunt een kachel namelijk makkelijk 

overstoken of te nat hout gebruiken. Daarom organi-

seren we ook stookavonden. Niet alleen voor klanten 

die bij ons een kachel hebben aangeschaft maar voor 

iedereen. Ik vertel belangstellenden graag hoe ze 

met het juiste gebruik er langer plezier van kunnen 

hebben.’

Gratis workshops

Hoe stook ik mijn houtkachel, op welke 

manier moet ik het hout opstapelen 

en wat is de juiste vochtigheidsgraad 

van het hout? Het antwoord op deze 

vragen krijgt u tijdens de stookavonden 

die Veldheer Kachels komend najaar en 

winter organiseert. Wilt u meer informatie 

over een speksteenkachel en met eigen 

ogen de diverse mogelijkheden van 

deze ideale warmtebron zien? Kom dan 

naar de voorlichtingsavond. Voor data 

en aanmelding zie de website www.

veldheerkachels.nl of neem telefonisch 

contact op.
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Deze column gaat over de fi nanciële wereld. Terwijl ik dit 

schrijf is het juli, zit ik met m’n gezin op een camping in Italië 

en je zou denken: geen vuiltje aan de lucht! Aha, ik zal u eens 

lelijk wakker schudden uit deze zorgeloosheid. 

Nu heb ik van mezelf al een gezonde argwaan bij regels 

van bovenaf, bij de regels van banken en andere fi nanciële 

instellingen krijg ik helemaal de kriebels. Dat deze kriebels 

niet ongegrond zijn, wordt omschreven in het boek van Joris 

Luyendijk die zich een jaar onder de fi nancials begaf en daar 

het boek ‘Dit kan niet waar zijn’ schreef. Een aanrader. Wat 

voor grote teringzooi de fi nanciële branche er wereldwijd 

van gemaakt heeft, werd pijnlijk duidelijk in de crisis van 

2008, een crisis die de fi nanciële wereld niet kon voorspellen, 

niet kon voorkomen en niet kon behandelen. Bankmedewer-

kers belden toen het echt ging spoken hun familie: haal van-

daag nog je geld van de bank, koop wapens en ga de stad 

uit. Door toeval en geluk ging de wereld niet volledig failliet. 

Duizenden miljarden verdampten in een paar dagen, vooral 

bij particulieren, overheden 

en pensioenfondsen. Drie 

keer dus wijzelf. Dit snijdt 

meteen de kern van dit zieke 

systeem aan: banken onder-

nemen met andermans geld. 

De winst gaat voor een groot 

gedeelte naar henzelf en het 

verlies gaat naar de maat-

schappij. Ooit gehoord van 

een bankier die aan het eind 

van het jaar de ontvangen bonussen terug moet betalen, 

plus eenzelfde percentage over het geleden verlies, omdat 

het verlies van dat jaar groter was dan de winst van al die 

voorgaande jaren bij elkaar opgeteld? Ik niet. Banken die too 

big to fall zijn, vallen allemaal onder een garantiestelsel dat 

erop neerkomt dat we ze niet failliet laten gaan, omdat an-

ders de totale wereldeconomie 100% in zou kunnen storten, 

iets wat in 2008 trouwens bijna gebeurd is. Op zich is een 

garantiestelsel niet slecht, maar het veroorzaakt ziekelijke 

prikkels die het slechtste in de mens naar boven halen. Niet 

alleen in het buitenland, niet alleen bij gasten als Dirk Sche-

ringa, al onze grote banken maken zich er schuldig aan. Ban-

ken als Triodos en ASN zijn beter, maar verder is het dus een 

boevenbende die hun eigen diefstal gretig in stand houdt. 

Zo kan ik ook ondernemen; als ik bonussen op de winst krijg, 

maar niets hoef te betalen bij verlies. Een kind kan nog na-

gaan dat het nemen van te grote risico’s dan zal toenemen. 

Hoe levensgevaarlijk dit zieke systeem is, blijkt uit het feit 

dat de bankenwereld helemaal niets geleerd heeft van deze 

crisis en lang niet genoeg heeft gedaan om dit te verande-

ren. De klant staat bij bijna alle fi nanciële instellingen niet 

centraal en dit wordt alleen maar slechter. De praktijk is dat 

bankiers, verzekeraars en al die andere medeplichtigen niet 

snappen waarom ze er zijn en zich verschuilen achter drog-

redenen zoals: zo werkt het nu eenmaal, ik kan hier niets aan 

veranderen, etc… Ik durf zelfs te stellen dat elke medewerker 

die dit systeem niet wil veranderen medeplichtig is. Allemaal. 

Een bank moet vertrouwen winnen en houden, dat doen 

ze nu niet bepaald, de publieke opinie van een stel zichzelf 

verrijkende graaiers verandert niet. We weten allemaal wat er 

gebeurt als alle mensen hun geld van de bank halen.

De banken moeten, naast 

de standaard diensten zoals 

betalingen en hypotheken, 

geld uitlenen aan de beste 

ideeën om zo als maat-

schappij geld te verdienen. 

Dat geld kan weer opnieuw 

uitgeleend worden. En hoe 

meer rendement hierop ge-

maakt wordt, hoe hoger de 

rente wordt die de klanten 

op hun spaargeld krijgen. En je hoeft je geld niet in de kachel 

te verstoppen met het risico dat iemand het koud krijgt als je 

toevallig niet thuis bent. Zo zou het moeten zijn. Nu lenen de 

banken slechts geld uit aan plannen met de minste risico’s, 

dat is an sich al dom, maar ook nog eens hypocriet want de 

banken lopen zelf een ongelofelijk risico door de verloren 

goodwill niet terug te winnen die veel mensen vroeger wel 

bij bankiers hadden. Ze verdienden vroeger misschien al 

te veel, maar dan wist je dat je geld daar veilig gestald was. 

Nu verdienen ze nog tien keer zo veel en is je geld zelfs niet 

eens veilig, want we zien de ene na de andere bank omval-

len, ook in Nederland. Het nadeel is dat die visieloze bankiers 

ons in hun val meeslepen als het misgaat. Dus de allerlaatste 

van Gijs
De bankencrisis

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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die ik nu zou vertrouwen, is een bankier. Als niemand het 

fi nanciële systeem verandert, stevenen we af op een crisis 

die leidt tot alles wat een waarde heeft die gebaseerd is op 

vertrouwen, uiteindelijk waardeloos wordt. We hebben nog 

de kans om dit gigaprobleem op te lossen, maar die taak 

ligt bij de fi nanciële wereld zelf en bij de overheden via wet-

geving. Zodat wij weer de baas worden over de banken in 

plaats van zij over ons. Wie betaalt die bepaalt, toch? Totdat 

dit geregeld is, zou ik, als ik u was, mijn spaarcenten niet aan 

een bank toevertrouwen, geen aandelen willen hebben die 

door banken zijn uitgegeven, geen spaarrekeningen en al 

helemaal geen derivaten, opties, woekerpolissen en andere 

door de banken verzonnen schimmige constructies. Het 

principe van Wij van Wc-eend adviseren Wc-eend. Dat mis-

kende vertrouwen van ons in de banken zou wel eens lelijk 

beschaamd kunnen worden. Niet dat u later zegt dat ik u niet 

gewaarschuwd heb.

Om te bewijzen dat het ook anders kan, hebben we de 

Stichting Pak An opgericht. Elk goed idee dat de Achterhoek 

beter maakt, komt in aanmerking voor gratis advies, promo, 

persoonlijke coaching… en geld. Je mag zelf weten wanneer 

en of je het terugbetaalt en de rente is 0%. Geen kleine let-

tertjes, geen strijkstok en het kan een ideële bank worden 

die steeds groter wordt, omdat mensen dit wel vertrouwen. 

Kom maar op met die goeie ideeën! www.anpakken.nl.

Particuliere verkoop Elke zaterdag open van 8.00 - 12.00 uur
Voor elke diergroep b.v. honden, katten, hamsters, cavia’s, kippen, konijnen etc.  Ook klein verpakking van 1-5 kg.’
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Garvo bv  Drempt  telefoon +31 (0)313 47 23 21  e-mail garvo@garvo.nl  website www.garvo.nl

vernieuwde website www.garvo.nl

Café - slijterij d’n Uutkiek

Dorpsstraat 65 - Angerlo  -  0313 - 475 091
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Na een lange heerlijke zomer is het vanavond weer voor de 

eerste keer trainen. Jan is dit seizoen trainer van de E1 en 

behoorlijk benieuwd hoe zijn team het zal gaan doen. Vorig 

seizoen ging het bij de F heel goed, maar dat is natuurlijk geen 

garantie dat het bij de E opnieuw lukt. Hij heeft er echter wel 

alle vertrouwen in en is dan ook blij dat ze vrij hoog zijn inge-

deeld. Kampioen worden vindt hij namelijk niet zo belangrijk. 

Het gaat hem er veel meer om dat de kinderen wat leren en 

niet elke wedstrijd met grote cijfers winnen of verliezen.

Zoals altijd is Jan ook vanavond weer ruimschoots op tijd bij 

de vereniging. Hij ziet gelijk dat het nog erg stil is, want er 

staat pas één auto. Als hij de kantine binnenloopt voor het 

gebruikelijke kopje koffie, wordt hem echter gelijk duidelijk 

van wie die is. De vader van Harry staat namelijk met een nors 

gezicht bij de bar te wachten en komt meteen naar hem toe.

‘Hoi Jan, heb je even tijd?’ ‘Niet lang, want ik moet om half 

Regelmatig komt het voor dat ouders zich bij de voorbereiding op een nieuw sportseizoen

bemoeien met de indeling. In welk team komt mijn zoon of dochter? Is mijn kind niet veel

beter als dat andere kind? Met name bij teamsporten is dit soms een vervelende discussie.

Het nieuwe seizoen voor de teamsporten is zojuist van start gegaan en onderstaande bijdrage 

laat zien wat hier soms aan vooraf gaat…

Mijn zoon moet in 
de E1

zeven trainen. Is het erg belangrijk?’

‘Het gaat om Harry. Hij zit dit seizoen in de E2 en dat vindt hij 

maar niets. Volgens hem is hij minstens net zo goed als de 

meeste jongens van de E1 en daar ben ik het mee eens. Als 

hij een eerlijke kans had gekregen, was jullie dat ook zeker 

opgevallen. Het wordt dus een probleem als hij in de E2 moet 

blijven, want dan gaat hij naar VWV. Daar komt hij namelijk 

wel in de E-selectie.’

‘We hebben afgelopen zomer met alle begeleiders de teams 

ingedeeld en meenden allemaal dat Harry in de E2 moest. 

We vonden hem namelijk ten eerste wat bang en ten tweede 

komt hij voetballend gezien duidelijk tekort ten opzichte van 

de rest. In de E1 zou het daarom een verloren jaar voor hem 

worden, want hij kan daar absoluut geen rol van betekenis 

spelen. Ik zou het verder erg onverstandig van u vinden om 

Harry naar VWV te doen. Hij schiet daar namelijk niets mee op, 

Tekst: Henk Doppenberg
Foto’s: archief
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want hun E1 is van hetzelfde niveau als onze E2. Plus dat hij 

zich volgend seizoen misschien wel in onze E1 kan spelen. Al 

blijft het natuurlijk jullie eigen keuze, waar we als vereniging 

altijd respect voor zullen hebben.’

‘Hij blijft het allerliefste hier spelen, maar dan moet hij wel 

kansen krijgen om zich te ontwikkelen.’

‘Die krijgt hij in de E2 voldoende.’ ‘Dat zeggen jullie. Wij den-

ken daar anders over en daarom gaat hij echt weg als hij niet 

in de E1 komt. Kun je morgenavond niet even komen kijken bij 

de training van de E2? Dan kun je zelf zien dat dit team niets 

voor hem is.’

‘Ik moet hier morgenavond toch zijn, dus wil ik best even kij-

ken. Reken er echter niet op, dat ik Harry gelijk in de E1 neem. 

Ten eerste wijk ik niet zomaar af van de genomen beslissingen 

en ten tweede moet ik zoiets eerst bespreken. Er is hier name-

lijk geen enkele trainer die iets op zijn eigen houtje kan beslis-

sen.’ ‘Maakt niet uit. Kom morgen maar kijken, dan zul je snel 

zien dat jullie een fout hebben gemaakt. Hij vindt trouwens 

zowel zijn medespelers als zijn trainer helemaal niet aardig. 

Over de E2 hoeven we dus sowieso niet meer te praten.’ ‘We 

bespreken het morgen wel verder.’

Jan is de vader van Harry inmiddels meer dan beu en loopt 

snel naar buiten. Als hij daar zijn spelertjes al op hem ziet 

wachten, knapt zijn humeur echter gelijk weer op. Al blijft hij 

de hele avond wel een erg naar gevoel houden over zijn ge-

sprek met de ontevreden man.

Harry’s vader deed zijn verhaal namelijk zo overtuigend dat hij 

aan zichzelf is gaan twijfelen en daar baalt hij behoorlijk van. 

Omdat hij het maar niet uit zijn hoofd kan zetten, besluit hij 

om na de training de trainer van de E2 op te bellen voor over-

leg. Die is echter heel stellig en noemt de man een verschrik-

kelijke zeur, die alleen maar gefrustreerd is omdat zijn zoon 

niet in de E1 zit.

Hij is er zelfs zo stellig van overtuigd dat ze Harry in het juiste 

team hebben ingedeeld, dat Jan zijn twijfels al snel kwijt is. 

Ze besluiten dan ook om het jochie gewoon in de E2 te laten. 

In ieder geval, zolang ze er niet echt van overtuigd zijn dat 

ze een fout hebben gemaakt. Mocht hij daarom zijn lidmaat-

schap opzeggen, dan is er niets aan te doen. Ze kunnen im-

mers niet aan deze dreigementen toegeven, want anders 

beginnen er nog veel meer ouders te zeuren.

Als Jan de volgende avond op het voetbalveld komt, staat 

Harry’s vader hem al op te wachten.

‘Hoi. Goed dat je er bent. Man, ik heb er alles aan moeten 

doen om de jongen naar het trainen te krijgen. Hij wil het voor 

deze ene keer proberen en rekent erop dat je vanavond nog 

toezegt dat hij naar de E1 kan. Zo niet, dan vrees ik dat dit zijn 

laatste training hier is geweest.’

Jan knikt een keer, maar zegt verder niets. Als hij even op het 

trainingsveld staat, wordt het hem echter meteen weer dui-

delijk waarom Harry in de E2 zit. Het is namelijk een heel lieve 

jongen, maar helaas geen daverende voetballer.

Tot Jans stomme verbazing blijkt hij het wel prima naar zijn 

zin te hebben. Ondanks dat hij nog nooit met deze jongens 

gespeeld heeft, straalt het plezier namelijk overduidelijk van 

hem af. Hierdoor beseft Jan nog weer eens goed wat er aan de 

hand is. Het is niet Harry die problemen met de E2 heeft, maar 

zijn vader.

‘Als ik het zo zie, heeft de jongen het uitstekend naar zijn zin.’ 

‘Ik denk dat dit schijn is. Hij doet leuk, maar inwendig baalt hij 

als een stekker. Daar ken ik mijn zoon goed genoeg voor.’ ‘La-

ten we maar even afwachten tot de training afgelopen is, dan 

kunnen we het hem zelf vragen.’ ‘Dat hoeft echt niet, want dat 

zie ik zo wel.’

Jan zegt niets meer, maar van binnen heeft hij de grootste lol. 

Over een paar minuten zal namelijk blijken dat de man alles 

verzonnen heeft omdat hij zijn zoon graag in de E1 wil.

Als de trainer heeft afgefloten en de kinderen van het veld 

komen, maakt Harry definitief een einde aan het probleem. 

Hij komt namelijk stralend naar zijn vader toe en zijn woorden 

laten aan duidelijkheid niets te wensen over.

‘Leuk team, pa. Veel leuker dan de F van vorig jaar. De trainer 

is ook aardig. Zaterdag spelen we om tien uur thuis. Je komt 

toch wel kijken hè?’

Zwijgend met een blik starend in de verte, loopt de man met 

de arm om zijn zoon heen naar de uitgang van het complex.
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In dit nummer speciale aandacht voor kasteel Ulenpas te Hoog-

Keppel. Een huis met een boeiende geschiedenis en bijzondere 

gasten in de loop der eeuwen. Op de volgende pagina’s kunt u 

hierover lezen, uiteraard met historisch en nieuw beeldmateriaal. 

De datum van ontstaan is niet bekend. Het kasteel moet ergens in 

de 14e eeuw ontstaan zijn, in het jaar 1396 verkoopt Diederik van 

Baeck  het huis aan Herman Rouwenoort. Deze familie Rouwen-

oort blijft eeuwenlang in het bezit van de Ulenpas. Het kasteel 

werd vermoedelijk omstreeks het jaar 1660 verbouwd door 

Hendrik van Rouwenoort. 

Tekst: Rinus G.M. Rabeling

Foto: Fred van Daalen
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Kasteel Ulenpas was in het rampjaar 1672 mogelijk het hoofd-

kwartier van Lodewijk XIV tijdens de Hollandse Oorlog. In 1812 

komt het huis door huwelijk van een erfdochter aan de Van der 

Borchs. Het echtpaar Van der Borch- Van Rouwenoort verkoopt het 

aan een lid van de familie Van Herzeele, waarna het door huwelijk 

overgaat naar de Van Schuylenburchs. Deze familie zal het huis 

jarenlang bezitten. Tijdens een uitslaande brand in 1965 brandt 

het huis voor het grootste deel uit. Na gedeeltelijke herbouw en 

restauratie is het huis voor het nageslacht bewaard gebleven. 

Kasteel Ulenpas is een opvallend huis in een fraaie omgeving.
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‘Men kan een aardigen omweg maken door in Hoog Keppel 

het pad in te slaan, dat ter zijde van de naast de kerk gelegen 

school door de korenvelden naar het bosch van den Uilenpas 

loopt. Op den eersten viersprong in het bosch rechtsaf, wan-

delt men langs den boschrand en door de weide; hier en daar 

staat een bank. Voorbij de weide in het bosch gekomen, gaat 

men dadelijk linksaf langs de weide, met uitzicht op den koepel 

bij het kasteel en komt, voorbij een door een hek afgesloten 

bruggetje, op den grindweg. Hier rechtsaf en 250 M. verder op 

dezen weg nogmaals rechtsaf weer door het bosch gaande, 

komt men op den grindweg uit, dien men rechtsaf volgt. Het 

kasteel den Uilenpas, lange jaren in het bezit der Baronnen van 

der Borch en thans behoorende aan Jhr. A.L. van Schuijlenburg 

van Bommenede, een groot wit huis met daarvoor gelegen 

vijver, heeft geen geschiedkundige waarde, maar is omgeven 

door prachtig geboomte.’

De Ulenpas in
Hoog-Keppel, meer 
dan 600 jaar historie

Tekst: Jan Harenberg en Rinus G.M. Rabeling

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

Iedereen die vanuit Drempt naar Hoog-Keppel gaat, heeft een prachtig zicht op de Ulenpas. 

Fraai gelegen in het landschap en met een historie die teruggaat tot het eind van de 14e eeuw. 

Een kasteel dat ruim vier eeuwen werd bewoond door de familie Van Rouwenoort. In deze tijd 

heeft het gelukkig weer een functie gekregen, onder andere als locatie van een ICT-bedrijf.

Deze beschrijving van de Ulenpas (en geen Uilenpas) wordt 

gegeven in de ANWB-gids ‘Te voet van Arnhem via Ruurlo naar 

Zutphen en Deventer en via Doetinchem naar Winterswijk’, 

die in het begin van 1900 verscheen. Veel weet die gids dus 

niet te vertellen en hoewel de Ulenpas niet tot de bekendste 

Nederlandse kastelen gerekend mag worden, valt het met 

die geschiedkundige waarde toch ook nog wel mee. Het is 

in 1396 wanneer Diederik van Baeck het goed verkoopt aan 

Herman van Rouwenoort, of zoals de akte zegt: hij verkoopt 

aan ‘Hermanne Ruwenoert ende zinen rechten erfgenamen dat 

guet dat ick lieghene hebben yn den kerspele van Keppele alzo 

als dat gheleghene ys myt al zyn tobehorincge ende als my dat 

anghevallen ende gheervet ys van zalighen Wolter van Baeck 

mynen broder dar god de zele aff hebbe...’. Diederik verkocht 

dus een van zijn broer geërfd leengoed, maar de naam Ulenpas 

wordt in de akte niet genoemd. Die naam kan verklaard wor-

Château d´Ulenpas, Sturm en Jobard 1840
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den als een weide (pas) bij een moeras (ule). Met uilen heeft de 

naam dus helemaal niets van doen. Toch wordt in achttiende-

eeuwse stukken de naam van het huis wel eens als Uilenpas 

geschreven. 

De Van Rouwenoorts ruim 400 jaar op de Ulenpas

Waar deze Herman van Rouwenoort - zoals de familie nader-

hand genoemd wordt - vandaan kwam, is ook bekend. Zijn 

voorgeslacht woonde op Luttik Enghuizen in Eldrik. Luttik 

Enghuizen is de boerderij op de hoek van de Wehlsedijk en 

de Eldrikseweg. Ook weten wij waarom hij daar wegging. 

Van deze Herman wordt vermeld: ‘Inghusen door den oorlog 

geruïneerd zijnde hebben gekocht den Ulenpas.’ De afkomst 

van het geslacht ligt volkomen in het duister, zoals trouwens 

bij de meeste families. Opvallend is hun wapen, dat een 

zwarte schuinbalk met drie rode schelpen op een gouden veld 

vertoont. Het geslacht Keppel voerde drie zilveren schelpen op 

een rood veld. Daar de Ulenpas een leen van Keppel was, zou 

dit wapen een hommage aan hun leenheer kunnen zijn, maar 

waarschijnlijker is dat de Van Rouwenoorts aan de Keppels 

verwant waren en er bijvoorbeeld via een jongere tak van af-

stamden. Met de eerste Heren van de Ulenpas is het trouwens 

een vrij ondoorzichtige bedoening. Na Hermanne treffen we 

vijfmaal een Hendrik aan; de eerste was gehuwd met Judith 

van Heeckeren en de tweede, geboren in 1399 met Aleid 

Lensinck. Op hen volgt Hendrik III, geboren in 1426 en in 1446 

gehuwd met Lutgardis van Oldenhave, en Hendrik IV, die in het 

huwelijk trad met Mechteld van Keppel en in 1460 leengetuige 

te Keppel was. Hendrik V, Heer van Olden-Keppel, geboren in 

1473, huwde Heilwich Mom.

Hierna volgt Goossen van Rouwenoort, die in 1518 Ermgard 

van Hoeckelom trouwde. Zij werd in 1536 met het goed Rei-

neveen bij Wageningen beleend, dat tot 1785 in het geslacht 

Van Rouwenoort blijft en waar Goossen ook zal overlijden. Dat 

feit speelde zich vóór 1544 af en waarom hij toen op Reineveen 

woonde, is niet bekend. Mogelijk was hij de UIenpas ontvlucht 

in die onrustige tijden zo kort voor de overgang van Gelre naar 

Oostenrijk.

De naamgeving van de dan elkaar opvolgende Van Rouwen-

oorts is niet bijster origineel; alle Heren van de UIenpas tot het 

uitsterven van het geslacht dragen de naam Hendrik. Goossen 

werd opgevolgd door Hendrik, die met Heilwich Gruter in de 

echt verbonden werd en in 1597 overleed. De volgende Hen-

drik huwde in 1602 Gijsberta van Broeckhuysen van Barlham 

en na zijn dood hertrouwde zij Gerrit van Rouwenoort, zoon 

van Goossen. De Ulenpas kwam daarna aan Hendrik, die met 

Jacoba van der Heil in het huwelijk trad en in 1658 overleed. 

Omstreeks deze tijd zal er wel het één en ander aan het kasteel 

verbouwd zijn. De oudste bekende, betrouwbare afbeelding, 

die van Jan de Beyer uit 1743, toont ons een rechthoekig, vroeg 

zeventiende-eeuws huis met een zadeldak tussen twee Gel-

derse gevels, dat dan al een gemoderniseerde voorgevel blijkt 

te hebben. Het oorspronkelijke huis, een woontoren met de 

relatief bescheiden afmetingen van 8,5 x 6,7 meter is bewaard 

gebleven en opgenomen in het vergrote huis. De toren is zelfs 

nu nog inwendig herkenbaar en vormt dat gedeelte aan de 

achterzijde waar de vloeren hoger liggen dan die in de overige 

delen van het huis. 

De dan volgende Hendrik, overleden in 1676, stapte in 1661 in 

het huwelijksbootje met Charlotta Schimmelpenninck van der 

Oye. Zij hebben, volgens overlevering, Lodewijk XIV gastvrij-

heid moeten verlenen in het rampjaar 1672. Hun zoon Hendrik, 

geboren in 1664, was de volgende Heer van de Ulenpas en 

bovendien ook Heer van Holthuizen bij Twello, dat van zijn 

moeder was gekomen. Als echtgenote koos hij zich in 1702 

Gijsberta Wendelina Schimmelpenninck van der Oye, Vrouwe 

van Runderen, dat eveneens bij Twello gelegen is. Hij overleed 

in 1735. Tijdens zijn beheer werd de Ulenpas bij akte van 14 

februari 1712 door Carel Willem van Pallandt ontslagen van de 

leenplichtigheid: ‘Sal wesen gedesolveert, aen de hooghwelge-

boren Heer Hendrik van Rouwenoori Heer van den Ulenpas, te 

sullen ontslaan ende exiunderen de leenplichtichheyt van de 

havesaet Ulenpas met syn onderhorige goederen ende lande-

rien’, en dat voor een bedrag van fl. 250,- (‘twee hondert ende 

vijftich gulden oft een hondert rijxdaalder’). 

Deze Hendrik was onder meer curator van de Hooge School 

te Harderwijk en daar moet hij kennis gemaakt hebben met 

de Zweedse botanicus Carl von Lenné (Carl Linnaeus, 23 mei 

1707-10 januari 1778), die hij tot een bezoek aan de Ulenpas 

uitnodigde. Linnaeus heeft de op de Ulenpas aanwezige flora 

gecatalogiseerd en legde er verder een tuin aan die de naam 

Hortus Ulenpassianus ontving. Linnaeus was op de Universiteit 

van Harderwijk afgestudeerd bij professeor Johannes de Gor-

Ulenpas door Jan de Beijer 1743
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ter. Hieruit ontstond een hechte vriendschap. Na het overlijden 

van Linnaeus publiceerde David de Gorter (1717-1783), de 

zoon van Johannes, op 31 maart 1783 (ruim een week voor zijn 

overlijden) een uitgebreide publicatie ‘Plantarum Horti Ulen-

passiani’ (Index Generum Viri Illustrissimo et Generosissimo, 

Domino Henrico Adriano Guilielmo Baroni de Rouwenoort, 

etc.).

De in 1705 geboren Willem Hendrik was de volgende Heer van 

de Ulenpas, maar hij was dat bovendien van Holthuizen en 

Hunderen. In 1736 trouwde hij met Maria Antoinetta Walburga 

van der Capellen. Na haar overlijden in 1757 hertrouwde hij 

in 1762 met de gans niet onbemiddelde Geertruid Cornelia 

Bartolotti van den Heuvel gezegd Beichlingen, Vrouwe van 

Rynenburg bij Jutphaas en weduwe van Willem van Weede. 

Rynenburg werd overigens in 1774 verkocht aan Anne Willem 

Carel van Nagell.

Willem Hendrik overleed in 1782 en liet de Ulenpas na aan 

zijn zoon Hendrik Adriaan Willem, die de laatste Heer van de 

Ulenpas uit het geslacht Van Rouwenoort zou zijn en met wie 

het geslacht overigens ook in mannelijke lijn uitstierf. Hij was 

in 1741 geboren en ging een zeer glansrijk huwelijk aan met 

Elisabeth Maria Anna des H.R. Rijksgravin van Boetzelaer. Een 

huwelijk dat echter niet met nakomelingschap werd gezegend. 

Wanneer zij na twintig jaar huwelijk komt te overlijden, besluit 

Hendrik Adriaan Willem binnen een jaar na haar dood te her-

trouwen met Johanna Clara van der Dussen in 1792.

Of hij haar een modern huis ter bewoning wilde geven, of dat 

hij al eerdere bouwplannen tot uitvoer gebracht heeft, is niet 

bekend. Zeker is dat hij de Ulenpas op het eind van de acht-

tiende eeuw ingrijpend heeft laten uitbreiden en modernise-

ren. Aan weerszijden van het oude huis verrijst nu een vleugel 

met elk twee daken; de Gelderse gevels verdwijnen en het 

geheel werd wit gepleisterd. Die witte pleisterlaag deed het zo 

aardig tegen het groene geboomte en bovendien werden er 

alle verbouwingssporen mee weggewerkt. De brug, die toe-

gang gaf tot het voorplein, kwam te vervallen, daar de toegang 

naar rechts verplaatst werd. De bouwhuizen moesten het veld 

ruimen en werden vervangen door een nieuw koetshuis, dat 

meer naar links gebouwd werd. De grachten werden vergraven, 

waarbij achter het huis een eiland ontstond, terwijl het park in

landschappelijke stijl aangelegd werd. De schepper van dit alles

is vermoedelijk de bekende tuinarchitect J.P. Posth (1763-1831) 

geweest.

Uit het huwelijk van Hendrik Adriaan Willem van Rouwenoort 

en Johanna Clara van der Dussen werd op 6 januari 1794 een 

dochtertje Wilhelmina Maria geboren en zij erft, aangezien 

zij alleen een onwettige broer heeft, in 1815 de Ulenpas. Dat 

landgoed was alles wat er nog was. Haar vader had in 1765 

het goed Langen bij Lochem gekocht van August Robbert van 

Heeckeren, die het een jaar daarvoor had gekregen van zijn 

vader Frans Jan van Heeckeren van Enghuizen. Op het moment 

van aankoop stond er geen huis op Langen, zodat de moge-

lijkheid bestaat dat het goed ter belegging gekocht werd. Of 

heeft Van Rouwenoort de zoon van zijn buurman wellicht uit 

financiële nood moeten helpen? Jaren later, in 1786, verkoopt 

hij Langen aan Jacob Dirk Borchard van Heeckeren. Men kan 

zich afvragen wat de Van Rouwenoorts bezield heeft diverse 

goederen te gelde te maken als we denken aan de verkoop 

van Rijnenburg in 1774 door zijn vader en Reineveen in 1785 

dat al sedert 1536 in de familie was. Hendrik van Rouwenoort 

overleed in 1815.

Wilhelmina Maria, de dochter van de laatste Van Rouwenoort, 

was op 16 december 1812, nog geen achttien jaar oud, in het 

huwelijk getreden met Frederik Willem baron van der Borch, 

Heer van Helbergen (bij Brummen) en Verwolde (bij Laren), 

houtvester van Gelderland. Het echtpaar behoudt de Ulen-

pas, die op het eind van de achttiende eeuw op z’n Frans wel 

‘Oulempas’ genoemd werd, nog geruime tijd. In 1839 verbre-

ken zij toch de familieband doordat zij het landgoed verkopen 

aan de schatrijke jonkvrouw Johanna Philippina van Herzeele, 

tweede echtgenote van jonkheer Mr. François Pierre Guillaume 

van Schuylenburch van Bommenede. De zoon uit dit tweede 

huwelijk, jonkheer Mr. Louis, erft na de dood van zijn moeder 

in 1858 de Ulenpas. Hij had in 1837 Wilhelmina Aletta Johanna 

barones van Boetzelaer gehuwd en het is aan te nemen dat 

zijn moeder het landgoed speciaal voor hem gekocht had. Hun 

zevende kind, jonkheer Anton Lodewijk, in 1899 getrouwd met 

Charlotte Marie barones van Boetzelaer, wordt na het overlij-

den van zijn vader in 1880 Heer van Bommenede en Ulenpas.

Anton Lodewijk laat bij zijn dood in 1916 het landgoed na aan 

zijn oomzegger, jonkheer Mr. Leopold Adolf van Schuylen-

burch, die in 1870 op kasteel Wisch te Terborg (een ander 

Schuylenburchbezit) geboren was en in 1897 in de echt 

verbonden was met jonkvrouw Jeanne Maria de Geer. Na zijn 

overlijden in 1935 komt het landgoed aan zijn oudste zoon,

Leopold Willem Herman, die na zijn scheiding in 1931 van 

Joyce Angela Cleaver in 1937 hertrouwt met Helen Goodrich 

Watson. Laatstgenoemde erft, aangezien ook het tweede 

huwelijk kinderloos gebleven is, de Ulenpas in 1951. 

Boven: de achterzijde van de Ulenpas omstreeks 1915

Onder: de voorzijde van het huis in 1955
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Zij en haar man hadden het huis na de Tweede Wereldoorlog 

geheel laten restaureren, een noodzakelijke restauratie door de 

geleden oorlogsschade. In 1944 bood het huis onderdak aan 

pupillen van het Rijks Opvoedingsgesticht te Amersfoort. 

Na de dood van de laatste Van Schuylenburch diende het 

kasteel tot huisvesting van een internationale school. Die be-

stemming veranderde toen het huis in 1960 ingericht werd tot 

hotel. De hotelfolder deelde opgetogen mede: ‘Het is niet al-

leen een ideaal oord voor hen, die zich voor kortere of langere 

tijd willen terugtrekken uit de woelige maalstroom van het mo-

derne leven. Tevens biedt het kasteel de volmaakte entourage 

die besprekingen, conferenties en feestelijke samenkomsten 

doet slagen.’ Of een dergelijk afgelegen hotel recht van bestaan 

had, is een vraag die niet hoefde te worden beantwoord, want 

in de nacht van 23 op 24 januari 1965 brandde het hoofdge-

bouw grotendeels uit. Een nieuwe bestemming voor het huis, 

waarbij gedacht werd aan een functie in de educatieve of 

horecasfeer, was niet op korte termijn te realiseren, en zo bleef 

het kasteel geruime tijd als ruïne liggen.

In 1970 gaf de huidige eigenares, de Helen van Schuylenburch 

Trust, de ruïne met ca. 6 hectare grond in erfpacht aan de heer 

H.J.E. Schouw die het huis wilde laten herbouwen en gaan 

bewonen. Hij liet daartoe door de architect W.A. Heineman een 

ontwerp maken dat beoogde het middendeel te herbouwen in 

de vorm zoals die door Jan de Beyer op zijn tekening aangege-

ven werd. Doch dit plan kon geen genade vinden in de ogen 

van de betreffende instanties. Uiteindelijk werden de vleugels 

afgebroken en het middengedeelte herbouwd in negentiende-

eeuwse stijl. Het torentje op het dak keerde niet terug en zo 

staat thans, na de herbouw, op het landgoed een huis in een 

vorm zoals het dat nimmer gehad heeft en dat nogal magertjes 

tegen de omgeving afsteekt. Die indruk wordt nog versterkt 

doordat nu de afwezigheid van de beide bouwhuizen extra 

opvalt. 

In 1984 werd de erfpacht overgedragen aan de heer F.L. Bloem, 

die het huis eveneens een aantal jaren heeft bewoond. In 

de negentiger jaren werd het huis bewoond door de familie 

Tieleman.

In 2000 werd het erfpachtcontract overgenomen door het 

Transfer Solutions

In 1995 voelt een aantal Oracle-medewerkers een sterke 

behoefte tot het leveren van onafhankelijk maatwerk op 

het gebied van database-oplossingen. Met een rugzak vol 

technologische kennis besluiten ze de stap te wagen en 

samen een nieuw bedrijf op te richten. Onder leiding van 

Agnes Snellers en Gerard Hilte ontstaat  Transfer Solu-

tions. Hoe enthousiast men destijds ook was; men had 

nooit kunnen vermoeden dat het initiatief zou uitgroeien 

tot de grootste onafhankelijke Oracle-expert van Neder-

land. Want dat is wat Transfer Solutions – met ruim 150 

medewerkers en meer dan honderd opdrachtgevers in 

diverse sectoren – vandaag de dag is. Het hoofdkantoor 

en opleidingscentrum bevinden zich in Leerdam.

Het bedrijf hecht grote waarde aan de betrokkenheid van 

zijn medewerkers en heeft daarom veel aandacht voor 

hun opleiding en welzijn. Ook de goede contacten met 

opdrachtgevers staan uiteraard hoog in het vaandel.

Toen zich omstreeks 2000 de gelegenheid voordeed 

om de Ulenpas in erfpacht te verwerven, waren Agnes 

Snellers en Gerard Hilte dan ook direct enthousiast om 

het landgoed in hun filosofie te gaan betrekken. Transfer 

Solutions wil ook graag maatschappelijk verantwoord be-

zig zijn. Het huis en het park werden direct onder handen 

genomen. De medewerkers kwamen in de weekenden 

hiervoor naar Hoog-Keppel. De hangbrug en de stallen 

werden daarna gerestaureerd en onlangs kwam de reno-

vatie van het koetshuis gereed.

De Ulenpas wordt nu intensief gebruikt voor representa-

tief relatiemanagement en vooral ook als vakantielocatie 

voor de medewerkers van het bedrijf en hun familie. 

Iedereen geniet van de plek, de sfeer, het landschap en 

komt met veel genoegen telkens naar Hoog-Keppel.

IT-bedrijf Transfer Solutions uit Leerdam (zie kader). Het bedrijf 

heeft zeer voortvarend het achterstallig onderhoud aangepakt. 

Huis en park hebben hun oorspronkelijke uitstraling weer 

teruggekregen en inmiddels zijn ook de stallen en het koets-

huis gerestaureerd. De Ulenpas is weer helemaal klaar voor de 

komende decennia!
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EDWIN BESSELINK (37)

‘Mijn naam is Edwin Besselink, ik ben geboren op 15 maart 

1979. Ten tijde van de klassenfoto woonde ik bij mijn ouders 

aan de Wittehemelweg. Hier heb ik gewoond tot mijn 25ste. 

Toen mijn ouders naar een andere woning verhuisden, ben ik 

met mijn vriendin in het ouderlijk huis blijven wonen. Twee 

jaar later besloten we naar Wehl te verhuizen, waar we nu 

nog steeds wonen. In 2011 kregen we een dochter, Lotte, en 

in 2014 een zoon, Jens.

Tijdens mijn lagere schooltijd speelde ik vaak met Jurgen 

en Maarten. Dit contact is altijd gebleven, ook na de lagere 

school. Ook nu we alle drie in een ander dorp wonen, heb-

ben we nog regelmatig contact. Verder kan ik me niet veel 

meer herinneren van die tijd. Op de foto is wel te zien dat ik 

destijds les kreeg van mijn oom Freerk de Boer. De tweede 

klas (groep 4) heb ik een keer over gedaan, zodoende kwam 

ik bij andere kinderen in de klas.

Klasgenoten van toen, 
wat is er van hen
geworden?

Samenstelling: Maarten Rabeling

Foto’s: collectie Mark Lobeek en Rinus G.M. Rabeling

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

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

rubriek  groep 3 van de Gildeschool uit Voor-Drempt, schooljaar 1985/1986.

Groep 3 van de Gildeschool in Voor-Drempt, schooljaar 1985/1986. Op het muurtje van links naar rechts: Tom Meerbeek, Jennifer Bax, Edwin Besselink, Lonneke 

Willemsen, Ginny van der Steeg, Marjolein van Middelkoop, Jurgen Dikker en Maarten Rabeling.

Zittend: Evelyn Boesveld, Bram Janssens, Dirk Scheffer, Lieuwe Nas, meester Freerk de Boer, Mark Lobeek en Niels Jongedijk.

Knielend: Alex Boekhorst, Ronald Garretsen, Dennis Gudden, Deborah Bijl en Aafke Mateman.
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en, 

Nadat ik de lagere school had verlaten, ben ik naar de lts in 

Doesburg gegaan. Hier heb ik een opleiding gevolgd in de 

metaaltechniek. Na mijn diploma gehaald te hebben ben 

ik naar de SOMA in Ede gegaan. Hier heb ik een opleiding 

gevolgd voor machinist grond-, weg- en waterbouw en heb 

dit met een diploma afgerond. Ik ben na mijn stageperiode 

gaan werken bij Van Eijbergen in Laag-Soeren. Hier werk 

ik inmiddels al achttien jaar als shovel- en kraanmachinist. 

Verder doe ik daar alle voorkomende werkzaamheden.’

LONNEKE WILLEMSEN (37)

‘Mijn naam is Lonneke Willemsen, ik ben geboren op 15 

maart 1979 en woonde aan de H. Remmelinkweg in Achter-

Drempt. Mijn vriendinnen waren Evelyn Boesveld en Marjo-

lein van Middelkoop. Marjolein is nog steeds mijn vriendin. 

Mijn basisschoolvriendje was toch wel Mark Lobeek. Leuke 

tijd gehad op school en het overblijven was echt geen straf. 

Ik woon nu samen in Doetinchem in een verbouwde boerde-

rij. Twee meiden rijker en na zestien jaar kok ben ik nu tand-

artsassistente. Lotte, mijn oudste, heeft dit jaar in groep 3 les 

gehad van juf Marianne de Groot die wij in Drempt in groep 

7/8 hebben gehad. Juf Marianne herkende mijn moeder 

de eerste week op het schoolplein. Ze moest alleen nog de 

kinderen er bij zoeken. Lotte lijkt erg op mij zei ze. Dat maakt 

me natuurlijk trots…’

MARJOLEIN VAN MIDDELKOOP (37)

‘Ik ben geboren op 15 april 1979 en woonde tijdens de foto 

in Achter-Drempt. In die tijd waren Jennifer Bax en Lonneke 

Willemsen twee vriendinnen waar ik veel mee omging. Met 

Lonneke Willemsen heb ik nog steeds heel goed contact en 

we hebben dezelfde vriendinnengroep. Uiteraard heb ik ook 

nog steeds contact met mijn neef Mark Lobeek.

Op mijn 25e ben ik verhuisd naar Wehl, waar ik drie jaar 

gewoond heb. Daarna ben ik naar Doetinchem verhuisd. 

Daar woon ik nog steeds met mijn vriend en onze dochter 

van twee jaar. Om het weekend komt de 12-jarige zoon van 

mijn vriend ook gezellig bij ons. Begin oktober verwachten 

we ons tweede kindje.

Na de basisschool ben ik naar de mavo in Doesburg gegaan. 

Daarna heb ik de opleiding doktersassistente afgerond. 

Hierna wilde ik nog doorgaan met een hbo-opleiding en heb 

ik uiteindelijk voor de sportopleiding op de Calo in Zwolle 

gekozen. Hier kon ik mijn draai niet vinden en na een jaar 

heb ik toch besloten om aan het werk te gaan als doktersas-

sistente.

Al heel vlot had ik een baan gevonden bij een apotheekhou-

dende huisarts in Pannerden, waar ik nu nog steeds werk 

(afgelopen april alweer 14 jaar). Via het werk heb ik alsnog 

een hbo-opleiding gedaan en met succes afgerond, hbo-

praktijkverpleegkunde.

De laatste paar jaren werk ik dus niet meer als assistente, 

maar als praktijkverpleegkundige. Daarin begeleid ik vooral 

mensen met een chronische ziekte zoals diabetes, hyperten-

sie of astma/COPD.

Wat ik me vooral herinner van de tijd op de basisschool is de 

gezelligheid. Een leuke klas, die ook leuk met elkaar omging. 

Hele fijne herinneringen!’

JURGEN DIKKER (37)

‘Gedurende de basisschool tijd woonde ik in Drempt aan de 

Rijksweg, later aan de Gildeweg en de laatste paar jaar van 

de basisschool aan de Kerkstraat naast de Gildeschool. Dat 

was erg makkelijk want als de schoolbel ging, was ik nog op 

tijd op school. 

In die tijd ging ik veel om met Edwin, Maarten, Alex en Bram. 

Ik heb erg leuke herinneringen aan de jaren op de Gilde-

school. Met Edwin en Maarten heb ik nog altijd contact, 

tijdens verjaardagen spreken we elkaar nog.

Na de basisschool heb ik de mavo in Doesburg gevolgd en 

daarna de mts-elektrotechniek in Doetinchem. Tegenwoor-

dig ben ik werkzaam als technicus bij AVR in Duiven.

Nadat ik het ouderlijk huis verlaten heb, ben ik gaan samen-

wonen met mijn vriendin Chantal in Zelhem. We hebben 

twee dochters, Lauren (5) en Romée (3).’

MAARTEN RABELING (37)

‘Mijn naam is Maarten Rabeling, geboren op 24 november 

1978. Onze groep 3 ontstond destijds uit twee kleutergroe-

pen, die van juf Jopie en juf Els. Meester de Boer wist er in 

korte tijd één gezellige groep van te maken. Iedereen vond 

het dan ook erg jammer dat hij de Gildeschool aan het einde 

van dat schooljaar verliet om elders directeur te worden.

Tot aan groep 7 of 8 woonden we aan de Dreef 38 in Voor-

Drempt. Daarna zijn we ‘het hoekje omgegaan’ om op de 

Torenakker 4 het voormalige huis van jawel, meester Freerk 

en juf Jopie te betrekken, die toen richting Heelsum vertrok-

ken. Mijn ouders wonen er nog steeds.

Na mijn basisschooltijd ben ik met meerdere klasgenoten 

(Evelyn, Mark, Tom, Dennis, Bram en Lieuwe) 5 jaar lang rich-

ting Doetinchem gefietst om aan de toenmalige GSGD (nu 

Rietveld Lyceum) mijn havo-diploma te halen. 

Aan de Iselinge Hogeschool in Doetinchem heb ik aanslui-

tend mijn pabo-diploma gehaald en, naar het goede voor-

beeld op de Gildeschool, ben ik nu alweer 15 jaar leerkracht 

basisonderwijs in m.n. de groepen 7 en 8.

Tijdens mijn staptijd trok ik veel op met Edwin Besselink, Jur-

gen Dikker en Alex Boekhorst en ben met hen destijds ook 

een aantal keren op vakantie geweest. Momenteel is Edwin 

nog steeds één van mijn beste vrienden.

Ik ben inmiddels al weer ruim acht jaar getrouwd met Moni-

que en vader van twee stoere boys: Jinte (12) en Tijn (10). We 

wonen in Didam.

Als ik terugdenk aan de basisschooltijd dan denk ik meteen 

aan de hardloopwedstrijdjes van ‘de oversteek tot aan de lan-

taarnpaal’. We stonden te dringen om tussen de middag en 

na schooltijd vanaf de oversteek, via het dorpshuis als eerste 

de lantaarnpaal aan te tikken op de hoek van de Dreef en de 

Gildeweg. De lantaarnpaal staat er nog…’

EVELYN BOESVELD (37)

‘Nu Evelyn Janssen van Doorn-Boesveld, geboren 18 

september 1978. Ten tijde van de klassenfoto woonde ik 

met mijn ouders en zus Cindy aan de Wittehemelweg 8 in 

Voor-Drempt, later zijn wij verhuisd naar de Zomerweg 32 in 

Achter-Drempt, waar mijn ouders nog steeds wonen. Ik kom 

dus nog regelmatig in Drempt. Ik woon samen met mijn man 
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北京人

advertorial

Richard’s Bakery kookt en 

bakt alles op bestelling
Jarenlang had Richard Verhoef in Doesburg een café met daarnaast een catering-

service. Toen hij stopte als uitbater van de horecagelegenheid, bleef er vraag naar 

zijn maaltijden, taarten en lekkernijen. Zijn Facebook pagina met daarop foto’s van 

zijn kook- en bakkunsten had binnen een half jaar 2.000 volgers en dat betekende 

het begin van Richard’s Bakery.

‘Koken is een ambacht en ik doe 

het met heel veel plezier, passie en 

geduld. Ik maak alles zelf want ik sta 

voor kwaliteit’, opent Richard Ver-

hoef het gesprek. Als kind leerde hij 

van zijn moeder al koken. ‘Ze leerde 

me hoe het echt hoort. Sausjes 

maken met maïzena en zelf spek om 

de slavinken rollen’, herinnert de kok 

zich. Al vroeg werd de basis gelegd 

voor Richard’s Bakery: maaltijden-

service, catering, taarten en lekker-

nijen op bestelling of zelfs koken op 

locatie. Zeven dagen per week. 

De voormalige restaurantkeuken 

aan de Zandbergstraat is sinds eind 

Richard’s Bakery

Zandbergstraat 16

6981 DR Doesburg

T: 06-130 511 20

E: info@richardsbakery.nl

I: www.richardsbakery.nl

Volg ons op Facebook

2015 een ideale werkplek voor de 

Doesburger. ‘Alles is hier aanwezig 

en het is vooral lekker ruim. Handig 

want ik ben soms met meerdere 

gerechten tegelijk bezig.’ Het aan-

bod van Richard’s Bakery is enorm. 

Richard begon zijn bedrijf met het 

aanbieden van catering, taarten en 

lekkernijen. ‘Van hapjesbuffet tot uit-

gebreid diner, van stamppotbuffet tot 

een complete barbecue. Voor elke 

gelegenheid verzorg ik de catering’, 

vertelt de cateraar enthousiast. 

Naar verjaardagstaarten of gelegen-

heidstaarten is veel vraag vertelt hij 

verder. ‘Daar maak ik echte kunst-

werken van. Niet met zo’n kunststof 

poppetje bovenop de taart maar 

een geboetseerd eetbaar stukje.’ 

Sinds begin dit jaar biedt Richards 

Bakery ook een maaltijdservice aan. 

‘Dagelijks bied ik een andere maaltijd 

aan. Niet alleen voor alleenstaanden 

maar ook voor tweeverdieners of 

jongeren die net op zichzelf wonen 

en geen zin hebben om te koken. 

Voor iedereen.’ De maaltijdenservice 

is een groot succes want dagelijks is 

er vraag naar ruim 100 maaltijden die 

in de nabije omgeving gratis wor-

den thuisbezorgd. Het gevarieerde 

menu staat wekelijks op de website 

vermeld en kan tot een dag vooraf 

worden besteld. 
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Geurt en twee zoons, Teun (2010) en Koen (2012), in Gelder-

malsen. Na de basisschool ben ik naar de GSGD (nu Rietveld 

Lyceum) gegaan, waar ik mijn havo-diploma heb gehaald. 

Daarna heb ik de opleiding bedrijfseconomie aan de heao in 

Arnhem gedaan en ben na mijn afstuderen bij de Rabobank 

gaan werken. Mijn hobby’s zijn motorrijden en tennissen. 

Ik heb altijd een hele fijne tijd gehad op de Gildeschool en 

denk er met een goed gevoel aan terug. Ik hoop dat mijn kin-

deren eenzelfde gevoel aan hun basisschool overhouden. Ik 

speelde vroeger veel met Lonneke en Marjolein, waarmee ik 

later ook op de ponyclub heb gezeten. Ik heb goede herinne-

ringen aan de handenarbeidlessen van de moeder van Tom. 

Elke Pasen en Kerst komen bij mijn ouders de zelfgemaakte 

dingen weer van zolder! Verder herinner ik me de groentjes 

van meester Janssen nog erg goed. Jammer is wel dat het 

oude schoolgebouw is gesloopt...’

BRAM JANSSENS (37)

‘Ik ben Bram Janssens, geboren op woensdag 22 augustus 

1979 aan de Wittehemelweg 13, in de sandwich tussen Mark 

Lobeek en Dennis Gudden. 

Rond het schooljaar 1985-1986 zijn wij binnen Voor-Drempt 

verhuisd naar het huis van mijn overleden oma aan de Kerk-

straat 46. Dat is later, vanwege de nieuwbouw aan het begin 

van de Kerkstraat, omgenummerd naar 84. Ook aan ons 

telefoonnummer is gerommeld weet ik nog.

Op de klassenfoto staat mijn schoolvriend Lieuwe ook al. Hij 

is volgens mij vlak daarvoor in Drempt komen wonen, waar-

door wij beste vriendjes konden worden.

Vanuit Drempt heb ik vwo gedaan op de GSGD. Daarna heb 

ik op mijn achttiende mijn propedeuse conservatorium 

gehaald in Den Haag, waar ik ook gewoond heb. Daarna heb 

ik ruim zes jaar in Enschede gewoond en gestudeerd aan de 

Universiteit Twente: Technische Informatica, lerarenopleiding 

Wiskunde. Hier heb ik in een bandje mijn vrouw Mieke leren 

kennen. Sinds 2005 woon ik in Amersfoort met Mieke en 

onze twee zoons Niek (6) en Gijs (2). Ik ben in deze periode 

software engineer in Utrecht en informaticadocent geweest 

aan Hogeschool Windesheim te Zwolle. Nu ben ik software 

engineer vlakbij huis.

Ik heb (helaas) met niemand uit de klas van destijds nog 

contact, maar wie weet komt dat nu wel weer!

Wat ik nog weet uit 1985-1986: in de eerste schoolweek was 

ik meteen jarig, schrijven met een vulpen en ik vond het 

jammer dat de meester aan het einde van dat jaar de school 

verliet.’

DIRK SCHEFFER (37)

‘Ten tijde van de klassenfoto woonde ik aan de Gildeweg 40 

in Drempt. Na de basisschool ben ik naar de mavo gegaan 

in Doesburg, vervolgens heb ik mts-werktuigbouwkunde 

gedaan. Na de mts wou ik bierbrouwer worden en heb toen 

de has drankentechnologie in ‘s-Hertogenbosch gevolgd. Nu 

ben ik als engineer werkzaam voor een Amerikaans bedrijf 

dat biermembramen ontwikkelt en verkoopt voor de grotere 

bierbrouwerijen. Op dit moment ben ik vrijgezel en woon ik 

in Zelhem.

Wat ik me herinner is dat ik bij meester Freerk het heel erg 

naar mijn zin had en destijds jammer vond dat hij naar Oos-

terbeek vertrok. Bij meester Freerk zat ik naast Bram Janssens 

met wie ik graag speelde. Op woensdagmiddag gingen we 

meestal waterloopjes aanleggen bij mij in de tuin onder de 

kersenboom, later verruilden we dat voor de Märklin treintjes 

en de luchtbuks. Later ging ik liever om met Aafke Mateman: 

bij mij thuis aardappeltjes bakken op een zelfgemaakt hout-

vuurtje naast het kippenhok. Bij haar gingen we lekker op de 

kamer Super Mario Brothers spelen of we gingen vliegeren 

als er genoeg wind was.

Al met al heb ik op de Gildeschool een fijne schoolperiode 

gehad met leuke klasgenootjes waar ik met plezier nog aan 

terugdenk.’

LIEUWE NAS (36)

‘Geboren in 1979. Ten tijde van de klassenfoto woonde ik in 

Voor-Drempt op de Kerkstraat.

Groep 3… erg lang geleden, maar in de klas bij meester 

De Boer, ging ik volgens mij heel veel om met Edwin. Van 

dat jaar in deze klas herinner ik me eigenlijk nog maar erg 

weinig.

Ik heb geprobeerd de afgelopen weken leuke anekdotes te 

bedenken, maar kom niet erg ver. Voornaamste wat ik me 

kan herinneren is dat ik meester De Boer erg aardig vond en 

het leuk was om bij hem in de klas te zitten.

Na het vwo in Doetinchem heb ik Technische Bedrijfskunde 

gestudeerd aan de Universiteit Twente en ben nu Petroleum-

Engineer voor Shell.

Tijdens mijn studententijd had ik nog wel van tijd tot tijd 

contact met Bram en Aafke, maar sinds mijn verhuizing naar 

het buitenland in 2012 nog maar heel weinig.

Na wat omzwervingen via verschillende plekken in Ne-

derland, Rusland en China woon ik sinds een half jaar met 

mij familie in Brunei. Brunei is een klein (olie)sultanaatje in 

Zuidoost-Azië op het eiland Borneo.

Samen met mijn vrouw Margot heb ik twee kinderen: Tara (3 

jaar) en Philip (11 maanden). Beiden zijn geboren in China en 

daarom noemen we ze grappend ook wel onze twee kleine 

Beijing Ren (北京人). Dit is een soort van eretitel die de Beijin-

gers geven aan mensen geboren uit Beijing. Een beetje zoals 

de Fransen dat vroeger deden voor de Parijzenaren.’

MEESTER FREERK DE BOER (65)

‘Als 22-jarige ben ik in Drempt als leerkracht gestart. In het 

begin waren we met zijn vieren: meester Witteveen, juf 

Bennink, meester Janssen en ik, meester De Boer. De eerste 

schooldag kan ik me nog heel goed herinneren. Ik verscheen 

in T-shirt en spijkerbroek. De afkeurende blikken zeiden 

genoeg (je moest namelijk in pak lesgeven). Helaas was dat 

niet aan mij besteed. De eerste ouderraadvergadering ging 

helemaal langs me heen. Men sprak dialect en ik begreep 

er niet veel van. Een van de hoogtepunten was wel onze 

bruiloft. Mijn vrouw Jopie (juf van de kleuterschool) en ik 

mochten de hele school (de lagere school en kleuters) op de 

receptie verwelkomen. Met twee bussen kwamen ze naar 

Doesburg.

Na 15 jaar met heel veel plezier in Drempt te hebben 

gewerkt, ben ik in Oosterbeek gaan werken (als meester 
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Meester Freerk de Boer en Maarten Rabeling voor de Klimtoren, op de voor-

malige plek van de Gildeschool in Voor-Drempt.

Freerk). Eerst een aantal jaren op de Julianaschool en na een 

fusietraject al heel wat jaren op de Marlijn. Nu heb ik mijn 

43ste jaar in het onderwijs achter de rug en heb ik aangege-

ven om aan het eind van dit (kalender)jaar te stoppen met 

werken. Tijdens al die jaren heb ik les gegeven aan de groe-

pen 3 t/m 8. Ook ben ik, naast mijn eigen groep, werkzaam 

geweest als remedial teacher, intern begeleider en was lid 

van het MT(managementteam). Het allerleukste aan het (ba-

sis)onderwijs, is het werken met de kinderen. Nog altijd werk 

ik met heel veel animo en passie, ik houd van uitdagingen. 

Je moet je vak namelijk ook zelf leuk maken. Daarnaast wil ik 

vooral kinderen uitdagen om hun talenten te ontwikkelen. 

Natuurlijk is het onderwijs erg veranderd; ook de maatschap-

pij verandert snel en dat heeft invloed op de kinderen. Het 

onderwijs moet daarop inspelen en zich daaraan aanpassen. 

De digitale wereld heeft zijn intrede gedaan: computers, 

digiborden, sociale media enz. Dit zorgt voor vele moge-

lijkheden in het onderwijs. Alle krijtborden zijn verdwenen, 

behalve bij mij. In de klas heb ik een klein krijtbord waarop 

Jopie nog steeds prachtige tekeningen maakt.

Jopie en ik wonen al meer dan 26 jaar in Heelsum. We heb-

ben het hier erg naar onze zin. Onze gemeenschappelijke 

hobby is tuinieren. Regelmatig doen we mee met de Open 

Tuinendag van de Vereniging Groei en Bloei. Daarnaast hou-

den we van reizen en sporten. En ik ben actief in de Stichting 

Renkum-Dębno.

Toen ik naar de klassenfoto van groep 3 uit 1986 keek, 

bedacht ik me dat ik deze klas ook in groep 7 een half jaar 

heb gehad. Dat was mijn laatste jaar op de Gildeschool. De 

foto roept allerlei herinneringen bij me op. Verschillende 

leerlingen (en hun ouders) spreek ik nog regelmatig en ik 

weet hoe het met ze gaat. Uiteraard ben ik erg nieuwsgierig 

naar alle andere verhalen. De Hessencombinatie, dat ik van 

mijn schoonvader krijg, lees ik altijd uitgebreid en regelma-

tig staan er (voor mij) bekenden in.’

MARK LOBEEK (37)

‘Ik ben geboren op 14 mei 1979. In groep 3 van de Gilde-

school bij meester De Boer, voor het eerst écht naar school 

leren lezen en schrijven. Lopend vanaf de Wittehemelweg 

waar ik woonde, samen met Dennis Gudden iedere ochtend 

en middag samen naar school om op school eerst te gaan 

voetballen, even les, voetballen in de pauze, en voor dat 

school ‘s middags weer begon nog even voetballen. Tussen 

de middag als we naar huis gingen voor de boterham ook 

nog even de welbekende sprint tot aan de lantaarnpaal. Zelfs 

op jonge leeftijd bleek al dat ik het niet van mijn snelheid 

moest hebben.

Naast Dennis speelde ik veel met Tom Meerbeek; met ons 

drieën vormden we een hecht groepje. We deden veel samen 

en dat maakte de basisschooltijd tot een periode waar ik met 

plezier op terugkijk. 

Maar dit is alweer ruim 30 jaar geleden. Tegenwoordig woon 

en werk ik in Doetinchem, heb een lieve vriendin en samen 

hebben we twee kinderen (7 en 5 jaar). Na de Gildeschool 

ben ik naar de GSGD gegaan met een aantal klasgenoten. 

Nadat ik mijn diploma behaalde, heb ik achtereenvolgens de 

Hotelschool en het CIOS gedaan om vervolgens tijdens mijn 

werk de deeltijd opleiding hbo-pedagogiek af te ronden. 

Ik werk als behandelaar in de verslavingszorg voor jonge-

ren t/m 23 jaar. Naast mijn werk voetbal ik nog bij VIOD in 

Doetinchem. Vroeger voetbalde ik als één van de weinigen 

uit Drempt bij H en K, wat natuurlijk altijd voor de nodige 

rivaliteit zorgde als de gemeentelijke derby op het program-

ma stond.’

NIELS JONGEDIJK (37)

‘Ik ben Niels Jongedijk en woonde ten tijde van de foto aan 

de Kerkstraat in Drempt. Ik heb vrijwel geen contact meer 

met oud-klasgenoten. Vanuit de Gildeschool ging ik naar 

de lts in Doesburg. Daarna een blauwe maandag naar de 

Landbouwschool in Doetinchem. Naar school gaan had ik 

helemaal gehad, het werd tijd om te gaan werken. Ik werk al 

vele jaren bij Camping IJsselstrand in Doesburg. Ik woon nu 

al 17 jaar in Arnhem, ben 12 jaar getrouwd en heb 4 kinde-

ren, drie jongens en een meisje. We zijn nog veel in Drempt 

te vinden, mijn ouders wonen er namelijk nog.’

ALEX BOEKHORST (37)

‘In 1978 ben ik in Arnhem geboren, maar ik ben opgegroeid 

in de Kerkstraat te Drempt. Ook ik ging naar de Gildeschool 

en kijk met plezier terug op deze schoolperiode. Ik kan me 

de jaarlijkse schoolreisjes (vooral groep 7 en 8) nog herin-

neren, hetzelfde geldt voor musicals in het dorpshuis en de 

wekelijkse ritjes naar Hoog-Keppel om te sporten (eerst met 

een busje, later op de fiets). De leraren waren soms streng 
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maar rechtvaardig (als we kattenkwaad hadden uitgehaald). 

Af en toe zie ik nog een oud-leraar, waaronder ook Freerk, 

en dan hoor ik soms anekdotes die ik zelf me niet meer kon 

herinneren.

Tot mijn 20ste heb ik in Drempt gewoond. Daarna ver-

huisde ik naar Deventer vanwege mijn studie hts Technische 

Bedrijfskunde. Nadat ik deze studie had afgerond, ben ik 8 

maanden gaan backpacken in Australië en Nieuw-Zeeland. 

Na thuiskomst per toeval in de woningcorporatiesector 

terechtgekomen waarin ik nog steeds met veel plezier werk. 

Op dit moment werk ik als adviseur vastgoedsturing bij een 

woningcorporatie. 

Ik hou nog steeds van reizen en heb de afgelopen jaren 

samen met mijn vrouw Ingrid een aantal mooie reizen 

gemaakt naar onder andere Zuid-Afrika, Marokko, Cuba en 

Kaapverdië. In 2012 zijn we getrouwd en sinds twee jaar de 

trotse ouders van onze zoon Sven. We wonen in Doetinchem 

samen met onze twee katten. 

Via Linkedin volg ik een aantal klasgenoten. Soms kom ik 

nog oud-klasgenoten tegen die hier in de buurt wonen.’

RONALD GARRETSEN (37)

‘Na groep 4 van de Gildeschool ben ik van deze school naar 

De Bongerd in Hoog-Keppel verhuisd, omdat we in Laag-

Keppel gingen wonen. Hier ben ik nog steeds woonachtig.

Na de basisschool heb ik de St. Maarten mavo gedaan in 

Doesburg. Daarna ben ik naar het Graafschap College in Doe-

tinchem gegaan voor de studie meao-bedrijfsadministratie. 

Na dit afgerond te hebben, ben ik in eerste instantie even 

blijven hangen bij mijn vakantiebaantje bij Wepa Flyer BV, 

waar ik administratief medewerker was. Vervolgens 4 jaar als 

Customer Service Representative gewerkt bij Wim Bosman 

Logistics. Hier verzorgde ik de administratieve aansturing 

voor orderpicking; verzenden voor enkele klanten die van de 

Warehousing van Bosman gebruik maakten.

Inmiddels werk ik al bijna 10 jaar voor Oakley EDC Inc. (Zon-

nebrillen & Kleding) op het European Distribution Center 

in ‘s-Heerenberg, waar mijn functies door de jaren heen 

regelmatig veranderd zijn en ik zo’n beetje alles wel gedaan 

heb. Momenteel ben ik de European Operations Analyst wat 

inhoudt dat ik me voornamelijk bezig houd met het regis-

treren en monitoren van performance & uitgaven en het 

verbeteren van processen.’

DENNIS GUDDEN (37)

‘Toen deze foto gemaakt werd, woonde ik met mijn ouders 

en broer op de Wittehemelweg. Mijn ouders wonen er nog 

steeds, het blijft toch ook de straat met de mooiste naam 

van Nederland, niet? Ik herinner me uit de tijd van deze foto 

vooral de leuke schooltijd, het grote schoolplein met een 

prachtig voetbalveld, en mijn vrienden Mark Lobeek en Tom 

Meerbeek. Ik heb met niemand van die tijd meer echt con-

tact, maar dat gebeurt toch gauw als je eerst naar de middel-

bare school gaat en later ook uit de Achterhoek vertrekt. 

Na mijn middelbare school in Doetinchem ben ik Ruimtelijke 

Planning aan de Wageningen Universiteit gaan studeren. 

Leuke opleiding, met als hoogtepunt een half jaar onderzoek 

in Costa Rica. Na mijn studie ben ik in Wageningen blijven 

wonen, een heerlijke stad met de meeste nationaliteiten (na 

Amsterdam, oké) van Nederland. Ik ben sinds dit voorjaar 

toe aan de zevende woning in Wageningen in bijna twintig 

jaar. Dat huis deel ik - net als de laatste 2 - met Jessica en 

onze twee kinderen, Sven van 4 en Liv van 1 jaar oud. Qua 

werk heb ik na mijn studie bij verschillende adviesbureaus 

gewerkt door heel het land. Sinds enige tijd werk ik echter 

dicht bij huis, ik ben tegenwoordig namelijk wethouder en 

locoburgemeester in ‘mijn’ Wageningen. Een prachtige baan 

enne, zou dat wel mogelijk geweest zijn zonder de Gilde-

school en meester Freerk?’

DEBORAH BIJL (37)

‘Mijn naam is Deborah Koetsier-Bijl en ben geboren op 21 

mei 1979. Ten tijde van de klassenfoto woonde ik op de Dreef 

in Voor-Drempt. Ik speelde het meeste met Natalie Vels en 

Bram Janssens, maar ook met anderen uit de klas.

Nu woon ik met heel veel plezier in Steenderen, samen met 

mijn man en onze twee kinderen, Carsten van 10 en Myrthe 

van 7 jaar oud.

Mijn laatst genoten opleiding was tot verkoop chef en heb 

daar mijn diploma in behaald. Daarna heb ik met veel plezier 

ruim 9 jaar in een winkel gewerkt onder andere bij Huls en 

Blokker.

Vanwege het werk van mijn man (hotelmanager op een 

Rijncruiseschip) zorg ik fulltime voor onze twee kinderen en 

voed onze pup Luna van 10 maanden op. Ik heb met nie-

mand van de klas nog contact. Het was een leuke school met 

fijne leerkrachten en een mooi groot schoolplein om met z’n 

allen te spelen tijdens de pauzes.’

AAFKE MATEMAN (37)

‘Mijn naam is Aafke Mateman, ik ben geboren in april van het 

jaar 1979. Ik woonde destijds met mijn ouders en mijn zus 

aan de Kerkstraat in Voor-Drempt. 

Ten tijde van de klassenfoto ging ik met meerdere kinderen 

in de klas om. Terugkijkend naar foto’s van verjaardagsfeest-

jes zie ik dat bijna de halve klas aanwezig was. Nu heb ik 

eigenlijk met niemand meer contact. Soms kom je nog wel 

eens iemand tegen waarmee je even kletst. Ik heb goede 

herinneringen aan de Gildeschool. Vooral de sportdagen, 

feestelijke ouderavonden en schoolreisjes staan in mijn 

geheugen gegrift. 

Ik woon nu sinds zes jaar in Doetinchem en daarvoor heb ik 

vier jaar in Druten gewoond.

Mijn opleiding zelfstandig werkend kok heb ik afgerond en 

ik heb 11 jaar in de horeca gewerkt bij diverse zaken in de 

omgeving. In 2006 ben ik de horeca uitgegaan en ben ik na 

diverse baantjes begonnen bij transport- en logistiekbedrijf 

Wim Bosman in ‘s-Heerenberg. Hier heb ik sinds vier jaar een 

leidinggevende functie op een afdeling waar we de opslag 

en uitslag verzorgen voor een klant. Dit doe ik  met erg veel 

plezier. 

Ik woon samen met mijn vriend in de wijk Overstegen in 

Doetinchem, we hebben geen kinderen maar genieten van 

de kinderen van onze vrienden en familie. Ik hoop dat het 

met iedereen uit de klas goed gaat en dat zij net als ik een 

goede herinnering hebben aan de Gildeschool.’
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Wilt u ook een keer beleven hoe een e-bike met middenmotor fiets? 
Komt u gerust langs om de verschillen zelf te ervaren.

Sonneveld Rijwielen voor kwaliteit en service.

Gasthuisstraat 20

6981 CS  Doesburg

Tel: 0313-472878

Openingstijden:

maandag gesloten

dinsdag van

woensdag van 

donderdag van

vrijdag van 

zaterdag van 

9.00 tot 18.00

9.00 tot 18.00

9.00 tot 18.00

9.00 tot 18.00

9.00 tot 17.00
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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 Leo 

Koenders (63) uit Voor-Drempt.

Wi’j ’n stukske schrieven in ’t dialec? Ja, da’s gauw gevraog, 

maor gao d’r maor anstaon. Ik heb al wel ‘s ’n aantal liedjes 

in mekaar gezet, woorin ik gewone Nederlandse woorden 

en platte woorden deur mekaar gebruken. Dat von‘k lekker 

makkelek um ’t te laoten riemen en dat deej ik ok as ik d’r met 

’t ritme van de melodie niet helemaol uut kon kommen. Maor 

da’s toch wel wat anders as da’j zo’n heel stuk in mekaar mot 

braojen.

D’r schaot mien wel geliek ’n veurval deur de kop dat uut 

mien eerste joor op de hogere school in Durkum kump. 

Ik mos bi-j de leraar Nederlands antwoord geven op ’n 

bepaolde vraog en dat deej ik in dialec. Dén keerl deej net 

asof hi-j mien niet verston en dus zei ik ‘t nog ’n keer. Eff en 

later kwam ik d’r achter dat mien Achterhoekse taalgebruuk 

niet gewaardeerd wed, dus ik mos ’t met völ muuite 

umzetten in fesoenlek Nederlands. Hi-j vrog of ik soms ’n 

boer was. Ik von ’t wel ’n rare vraog want dén keerl kwam zelf 

gewoon uut Olburgen, dus dén wis bes wa’k zei. Zo’n joor 

of tien doornao kwam ons dialec gelukkig weer helemaol 

baovendrieven deur den bekende boerenrockgroep en now 

kik niemand d’r meer van op da’j plat praot. Ik had den kop 

van die leraar nou nog wel ’s willen zien, maor dén zal toen 

wel niet in Lochem bi’j Normaal zun gewes. Ok ’boer’ lik 

tegenwoordig wel ’n soort geuzennaam maor door knuppen 

ze tegenwoordig gewoon ’super’ aan vas, wat mien toch nog 

steeds meer dut denken an benzine dan an boeren. Ja, dat 

‘t belleke raar kan rollen is de laatste tied wel weer dudelek 

geworden.

Now bunt d’r ok al joren völ meer bendjes die gebruuk 

maken van een of ander streekdialec en in de landeleke 

reclamespotjes wödt doormet geprobeerd um leuk te 

waezen. Ze proberen met ’n knullig in elkaar gefl anst dialec 

de aandacht te trekken. Deur de bank genommen wödt d’r 

dan ok nog ‘s een of andere acteur ingehuurd um ’t zo te 

brengen da’j ’t ok nog gaot geleuven. An de andere kant 

motten juus de boeren d’r an te pas kommen um ’t d’r nog 

iets dikker baovenop te leggen. A’j ’t goed bekiek, hef de 

uutdrukking ’deur de bank genommen’ de afgelopen joren 

messchien wel ’n bitjen ‘n andere betekenis gekregen, want 

van wat die banken allemaol hebben uutgevraeten bun ‘k ech 

niet vrolek geworden. Maor ja, vrogger ha’j natuurlek al de 

Boerenleenbank en door za’k zelf ok bi-j. Dén hef van mien ok 

meer genommen dan dat ’t hef opgeleverd, maor ik zal wel 

niet de enige zun. Ik gao hier aover die banken verder geen 

oordeel vellen, maor ik maak d’r ok zeker gin reclame veur.

Glashelder

Tekst: Leo Koenders

Foto: Rinus G.M. Rabeling

55De Hessencombinatie | september 2016



Van Heeckerenweg 13  |  6999AE Hummelo  |  Telefoon: 06-39208278

www.deklevenhorst.nl | info@deklevenhorst.nl

Rustpunt voor wandelaars en fietsers.

Bij de Klevenhorst kunt u terecht voor rondritten met 
paard en (huif )wagen door Hummelo en omgeving. Kies

één van onze arrangementen of stel zelf een rondrit
samen. Leuk voor feestjes of een groepsuitje!

- rondrit naar ijsboerderij de Steenoven -
- rondrit naar wijnboerderij ’t Heekenbroek -

- rondrit en pannenkoeken bakken op een melkbus -

A.G. Noyweg 53

6997 AN Hoog-Keppel

T. (0314) 38 13 01

huid- en voetverzorgingsinstituut

email info@wildegeest.nl

www.wildegeest.nl

Medisch pedicure Femke behandeld

ook op vrijdag uw voeten in ons instituut.

 

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

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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Zuuk mor ‘s ’n onderwerp um in ’t plat aover te schrieven, dat 

völt nog niet met. Maor umda’k nou eenmaol jao gezeg had, 

wo’k ’t ok niet af laoten wetten. ’Kö-j ’t niet aover de jeugd 

hebben en aover ’t verschil met vrogger en now’, zei iemand 

tegen mien. Dus, ’God zegene de greep’, de jeugd dus, lao’k 

maor meteen beginnen dach ik. Maor drek toen ’k ’t woord 

‘greep’ op papier zag staon, kreeg ik weer zo’n rare kronkel in 

de kop en dach, hé ’greep’ da’s toch ’n plat woord veur ‘riek’ en 

zal God dan zo’ n boerenwerktuug zegenen? 

Maor zo gauw ik an ’t woord ‘riek’ dach, mos ik ok geliek an 

mien moeder denken, die heetten ok zo. Mien moeder, die 

heel lang in eur eentje de zaak mos draejen um ’t hele gezin 

an ’t aeten te hollen, kon an de tillefoon ok nog wel ‘s fl ink 

uut de hoek kommen in eur eigen dialec. As ze ’t ergens niet 

met ens was en ze vulen zich tekort gedaon dan grep ze de 

tillefoon en begon ze eerst keurig in eur beste Nederlands 

uut te leggen wat ‘t probleem was. As ze eur dan, an de 

andere kant van de draod, niet goed begreppen of niet 

wollen begriepen, dan kon ze in een klap aoverschakelen 

naor ’t plat en dan begon ze, met dudelek heel wat meer 

volume, altied met: ’zeg, now mo’j ‘s eff en heel goed 

luusteren…’. Wi-j hadden ’t bes goed thuus en bunt nooit 

wat tekort gekommen, dus ik twiefel d’r niet an dat ze met 

eur dialec en eur standvastigheid heel wat veur mekaar hef 

kunnen kriegen.

Maor um dan now op mien gekaozen onderwerp terug te 

kommen: de jeugd. Dat bunt toch die deerns en jongs die hos 

aoveral de schuld van kriegen en ok dat opgeschaoten volk 

dat altied met minstens drie man naost elkaar fi etst, nooit an 

de kant geet a’j d’r langs wilt en alle rotzooi maor zo van zich 

afsmiet.

Ik heb nog niet zo lang gelejen anders gezien. Ik bun 

toen naor Oerol gewes, ’n van alles en nog wat festival op 

Terschelling, hartstikke leuk. Door he’k tussen al die grieze 

doeven ok bes nog völ jeugd gezien en die dejen, net as wi-j, 

allemaol alderbarstend goed hun bes um de boel lekker te 

laoten draejen en schoon te hollen. ’t Was alderjekes druk, 

ok op de fi etpaaien, maor iedereen miek plaats veur mekaar 

as dat neudig was. Ok veur al die jeugdige fi etsers hoefden 

i-j niet ens te bellen, ze gingen gewoon netjes an de kant. En 

as klap op de vuurpijl, i-j kunt ’t geleuven of niet, werd door 

in alle kroegen en op de grote festivalplekken ’t bier zelfs 

gewoon in echte glazen geschonken. Niks gin gekloot met 

die plestikke rotzooi en ik geleuf niet da’k ’n kapot glas gezien 

heb. Iedereen brach zien glas gewoon terug of soms ko’j ‘m 

gewoon afgeven an die jongeluuj die ’t spul op kwammen 

halen. Lao’w maor gewoon zeggen dat dudelek is dat bi-j ’t 

meeste jonge volk de basis gewoon goed is gewes, maor dat 

d’r niet altied gebruuk van wödt gemaak. Da’s ok nog niet 

ens laeftied gebonden, liek mien. Woor rook is, is vuur; maor 

mien hef Brand in een echt glas door heel goed gesmaak. Wi-j 

motten met feesjes op ’t vasteland ok terug naor die goeie 

olde tied, da’s veur mien glashelder.

Leo Koenders
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Hoe ben je eigenlijk met skeeleren begonnen?

‘Ik ben altijd graag met sport bezig’, vertelt Jette spontaan. 

‘Niet alleen skeeleren, maar ook schaatsen, een potje voetbal 

of mountainbiken vind ik hartstikke leuk.’ Vader Han is zelf ook 

behoorlijk sportief: hij schaatst en mountainbiket. Samen met 

echtgenote Sandra zorgt hij ervoor dat hun dochters met veel 

verschillende sporten in aanraking komen. Han gaf Jette al 

vroeg een klein duwtje in de richting waarin ze zich nu verder 

ontwikkelt. Op haar vijfde werd ze lid van de Hessenrijders en 

al snel begonnen daar dingen op te vallen.

Het begon bij de Hessenrijders?

‘Ja’, lacht Jette. ‘De trainers van de Hessenrijders zeiden dat 

ik best goed kon skeeleren. Ik trainde er veel voor, want ik 

vond het erg leuk om te doen. In het winterseizoen trainde 

ik ook op de ijsbaan in Deventer voor het schaatsen en in de 

andere seizoenen trainde ik voor het skeeleren. Toen bleek 

Met vader Han, moeder Sandra en haar drie zusjes woont skeelertalent Jette Beek (9) in 

Hummelo. Ze heeft tweemaal meegedaan aan het Nederlands Jeugdkampioenschap 

Skeeleren en werd een keer tweede en een keer derde. Hoog tijd dus om eens met Jette te 

praten over haar passie voor deze sport.

Jette Beek, aanstormend 

skeelertalent 

dat ik talent had voor beide sporten en dat ik me daar verder 

in kon ontwikkelen, ben ik lid geworden van de skeelerclub 

Oost-Veluwe in Heerde. Daar hebben ze namelijk speciale 

skeelerbanen, een piste: een 200-meterbaan met kuipboch-

ten! Die zijn echt ideaal om te trainen’, vertelt het jonge talent 

vol overtuiging.

Hoe ziet het trainingsritme er voor jou uit?

Jette somt op: ‘Ik train nu twee keer per week in Heerde voor 

het skeeleren. Het is een zomersport en daarom is er maar een 

hele korte zomerstop vanwege de vakantieperiode. Ik doe 

mee aan jeugdwedstrijden op andere plekken in Nederland. 

Die wedstrijden zijn meestal op een zaterdag. En in de winter 

schaats ik in Deventer. Ik ben als schaatsster nu lid van DNIJ 

(De Nieuwe IJsbaan) in Apeldoorn. Daar doe ik van oktober tot 

maart mee aan schaatswedstrijdtrainingen. Bij het skeeleren 

heb je wedstrijden om bijvoorbeeld het Nederlands Kam-

Tekst: Henk ten Zijthoff

Foto’s: Wim van Hof

58



 

pioenschap. Bij het schaatsen is dat voor kinderen van mijn 

leeftijd nog niet. Dat begint pas als ik wat ouder ben. Wel heb 

je bij het schaatsen wedstrijden en Gewestelijke Kampioen-

schappen. We hebben ongeveer twee wedstrijden per maand 

en de uitslagen worden opgenomen in de landelijke ranglijst, 

de zogenoemde Sara-ranglijst. Daarin worden je Persoonlijke 

Records (PR’s) bijgehouden. Er zijn drie afstanden bij het 

schaatsen: de 100, de 300 en de 500 meter. Bij het skeeleren 

heb je meer onderdelen’, en Jette noemt de vier onderdelen 

één voor één op. ‘Allereerst de 100 meter sprint, dan nog 

het aantal ronden in-line, dat is met z’n allen tegelijk starten, 

verder nog de puntenkoers en tenslotte de afvalkoers. Een 

skeelerwedstrijd bestaat altijd uit drie onderdelen dus er kan 

worden gewisseld in het programma dat vier mogelijkheden 

kent. Gelukkig weet ik van te voren uit welke drie onderdelen 

de wedstrijd bestaat.‘

Aan welke wedstrijden bij het skeeleren en schaatsen heb 

je meegedaan? 

‘De Nederlandse Jeugdkampioenschappen Skeeleren waren 

dit jaar in Zwaagwesteinde in Friesland. Dat is een eindje weg 

van Hummelo. Ik werd er derde. In 2014 werd ik bij het NK 

tweede. Britt van de Linden uit Zwolle is mijn trainingsmaatje 

in Heerde. Zij is ook echt heel erg goed en won dit jaar de 

tweede prijs dus ik vond het super voor haar! Ik doe mee aan 

de Bruggemancompetitie in Heerde. Dat zijn vijf wedstrijden 

die tussen juni en september worden gehouden. En ik doe 

mee aan de Stouwdamcompetitie voor Gelderland, Overijssel 

en Drenthe. Die wordt ook op meer plekken gehouden. Bij 

het schaatsen heb ik meegedaan in het jeugdteam van DNIJ. 

In Enschede won ons team de Theo de Wals trofee. En ik deed 

mee aan de wedstrijden voor het landelijk klassement, de 

Sara-ranglijst. Daar eindigde ik als achtste.’  

Is skeeleren gevaarlijk?

Jette lacht. ’Ik vind dat het wel meevalt. Je moet er natuurlijk 

wel voor zorgen dat je de goede uitrusting aan hebt. Als je bij 

het schaatsen valt, dan glijd je door. Bij het skeeleren gaat dat 

inderdaad anders. Vallen is meteen hard vallen. Ik ben tot nu 

toe één keer echt hard gevallen bij een wedstrijd. Papa heeft 

daar een foto van gemaakt.’ Ze laat de foto zien. Je kunt goed 

zien dat ze vlak voor de val helemaal uit balans is geraakt. Of 

die foto boven haar bed hangt? ‘Welnee’, schatert ze. ‘Als ik 

de baan op ga, dan rijd ik zo hard als ik kan en dan denk ik 

echt niet aan andere dingen. Als we na een training of een 

wedstrijd naar huis rijden dan geeft papa mij onderweg nog 

wel eens een paar goede tips die ik kan gebruiken voor een 

volgende keer.’

Wat is je droom, Jette?

Ze denkt even na en zegt dan: ‘Ik vind sporten heel erg leuk en 

kan goed skeeleren en schaatsen. Mijn voorbeelden zijn Ireen 

Wüst en de broertjes Mulder. Ik zou het prachtig vinden als ik 

later net zo hard kan gaan als zij!’

Heb je nog een advies voor de jongste lezers van

De Hessencombinatie?

Jette weet het meteen. ‘Als je van schaatsen of van skeeleren 

houdt, moet je echt lid worden van de Hessenrijders. Dat is 

een leuke club met goede trainers. Voor mij is het daar ook 

allemaal begonnen!’
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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!
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Het duizelt me. Ik ben op een nascholing voor huisartsen en 

specialisten in het westen van het land. Op het programma is 

twee uur gereserveerd om ons bij te praten over e-health. De 

spreker is ons allemaal bekend. Hij is huisarts, een huisarts met 

een bovengemiddelde interesse in internet en de mogelijkhe-

den die het ons biedt als informatiebron en als communica-

tiemiddel. Hij loopt voorop. Hij had al een iPad toen ze in New 

York nog met hun slaapzakken voor de Apple store moesten 

oplijnen om het moment van eerste uitgifte mee te kunnen 

maken. Hij twittert met patiënten, zit als huisarts op Facebook 

en het e-consult is bij hem meer regel dan uitzondering. Een 

huisarts 2.0. 

Hij maakt een spet-

terende entree. Het 

wordt donker in de 

vergaderzaal. Op 

het digitale scherm 

komen fl itsende 

beelden met pas-

sende fl itsende muziek. ‘The Singularity is Near’ zijn zijn ope-

ningswoorden. ‘The Singularity is Near?’ denk ik. Ik waan mij 

in een sciencefi ction-fi lm. Op het scherm volgen beelden van 

computers en uitvindingen elkaar snel op. Slimme computers, 

gevolgd door nog slimmere computers.

Hij beschrijft een tijd in de toekomst waar de technologische 

vooruitgang zo snel gaat dat hedendaagse mensen de resulte-

rende samenleving niet meer kunnen begrijpen. Hij beschrijft 

een moment waarop alle trends, die exponentieel toenemen, 

eigenlijk al vanaf het ontstaan van het leven, samenkomen 

en door het plafond gaan. Een tijdstip waarop de kunstma-

tige intelligenties, computers dus, post-humans hun verdere 

ontwikkeling in eigen hand nemen, zichzelf nog verder gaan 

verbeteren en dat de wereld daarop onbegrijpelijk wordt voor 

ons. De singulariteit is een toekomstig breekpunt. 

Ik snap waar hij het over heeft, en dan ook weer niet. Het gaat 

nu al boven mijn pet. Wat zegt hij nou eigenlijk. Er komt een 

maatschappij gestuurd door intelligente computers, die het 

heft in handen nemen, die wij als hedendaagse mensen niet 

meer begrijpen. Ik laat het op me inwerken en besef dat het 

me ook beangstigt. Waar onze spreker enthousiast en nieuws-

gierig is naar alles wat er nog aan zit te komen, bespeur ik in 

de zaal geschuif op stoelen en onderling gefl uister. Ik ben er 

niet aan toe. Onzin zegt onze spreker, je bent al aan het mee-

bewegen. ‘Er is geen weg terug, u en ik zitten er midden in’. 

Een korte inventarisatie in de zaal leert dat elke praktijk inmid-

dels een website heeft (wij ook), dat niemand meer met de 

groene kaart werkt 

(klopt), dat we ge-

bruik maken van 

appjes als onder-

steuning (zeker), 

dat we redelijk wat 

sneltesten hebben 

geïntroduceerd 

(kleine handige computers bedenk ik me nu), dat we digitaal 

verwijzen (check). In enkele praktijken kan online een afspraak 

worden ingepland (noppes) en e-health is ook niet meer hele-

maal ongewoon (echt wel). Ik loop duidelijk niet voorop. Maar 

het klopt dat we computers inzetten omdat ze dingen beter, 

makkelijker en niet onbelangrijk goedkoper kunnen doen. 

Mijn auto is recent total loss verklaard. Ik kan nu een auto 

kopen die vanzelf de lichten aandoet als het gaat schemeren 

en de ruitenwisser activeert als het raam nat wordt. De zelfrij-

dende auto is nabij. Bent u er klaar voor om bij de supermarkt 

uw vinger in een apparaat te stoppen dat dan afl eest wat u 

allemaal mankeert? Met uw smartphone sneltesten te doen 

door het scherm te kussen dat vervolgens je vitale functies 

monitort? Dag en nacht. Ben u klaar om een patiënt 2.0 te 

zijn?

Uit de praktijk

2.0

Anouk Mast (45 ) is parttime huisarts in 

Doetinchem, met echtgenoot Jeroen en 

hun vier kinderen woont ze in Laag-Keppel. 

Foto: Wim van Hof
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Het einde van de zomervakantie nadert en na een 

week met veel kou en regen laat de zon zich van-

daag weer af en toe zien. In het buitenbad spelen 

zo’n twintig kinderen in en om het familiebad en het 

diepe bad. Bij het peuterbad zijn geen ouders en 

peuters te bekennen. ‘Die komen pas als het dik 25 

graden is’, legt Ingrid van Onna, directeur van Stich-

ting Zonnewater, uit. Sinds de privatisering van het 

warmwaterbad Zonnewater en Buitenbad Hessenbad 

in april 2012 is zij verantwoordelijk voor de dagelijk-

se leiding en staat ze voor de enorme uitdaging om 

de accommodaties rendabel te maken en te houden. 

‘Dat valt voor het buitenbad nog niet mee, zeker niet 

met zo’n natte zomer’, gaat Van Onna verder maar ze 

is allerminst somber gestemd. Integendeel. Van Onna 

kwam met een plan om het buitenbad een impuls 

te geven en legde eerder dit jaar haar idee voor op 

de ledenvergadering van de Dorpsraad Keppel. Haar 

voorstel voor een waterspeeltuin vond volop bijval 

maar dan wel als aanvulling op de huidige facilitei-

ten en niet ten koste van het familiebad zoals zij 

voor ogen had. ‘Het onderhoud van het zwembad is 

een grote kostenpost maar op de ledenvergadering 

werd me duidelijk dat de inwoners het zwembad in 

zijn huidige vorm absoluut niet kwijt willen. Met de 

handreikingen die ik op de vergadering kreeg, ben ik 

opnieuw aan de slag gegaan.’

Duidelijkheid door rekensom

De omzet van het Hessenbad is de laatste jaren ge-

daald. Van Onna geeft volledige openheid van zaken 

aan de hand van een rekensom. ‘Drempt, Hummelo 

en Keppel hebben samen bijna 5000 inwoners. Dit 

jaar hebben we 188 abonnementen voor het bui-

tenbad verkocht, het merendeel aan 65-plussers. In 

totaal ontvangen we daaruit 19.500 euro aan inkom-

sten. Door de kwakkelende zomer van dit jaar is de 

verkoop van losse kaartjes ver en ver achter geble-

ven. Dat was vorig jaar overigens ook al het geval. 

Als we vervolgens kijken naar de kosten voor het 

Herinrichting Hessenbad maakt 
instandhouding buitenbad op 
lange termijn mogelijk
Buitenbad Hessenbad heeft dankzij een investeringsimpuls van 60.000 euro 

een complete metamorfose ondergaan. De komst van een blotevoetenpad, 

bewegingstoestellen voor volwassen, twee airtrampolines en een andere indeling 

van de ligweide dragen bij aan de instandhouding van het buitenbad op lange 

termijn. ‘Maar daarmee zijn we er nog niet’, zegt directeur Ingrid van Onna. 

advertorial

name onderbreking tijdens een wandel- of fi etsroute.
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Buitenbad Hessenbad

Monumentenweg 32

6997 AH Hoog-Keppel

T: 0314-38 08 10

E: info@www.hessenbad.nl

I: www.hessenbad.nl

Zorgbad Zonnewater

Monumentenweg 34

6997 AH Hoog-Keppel

T: 0314-38 11 00

E: info@zonnewater.nl

I: www.zonnewater.nl

buitenbad dan hebben we allereerst de kosten die 

we jaarlijks aan de gemeente moeten betalen. Dat is 

een bedrag van 1.586 euro aan huur van de ligweide 

en 7.420 euro aan canon. En hoewel we een stichting 

zijn en een ANBI-status hebben, worden we door de 

gemeente op dit punt als commerciële partij gezien 

want dit bedrag wordt niet kwijtgescholden. 

Verder hebben we natuurlijk onze energiekosten van 

24.000 euro per jaar en de onderhoudskosten voor 

het groen, een bedrag van 6.000 euro op jaarbasis. 

Voor arbeidskosten hebben we dit jaar 25.000 euro. 

Dat is omgerekend 750 uur aan mankracht. We zijn 

dit jaar 18 weken open, dat betekent dat we per 

week 41 uur arbeid kunnen betalen ongeacht het 

weer. Met een openstelling van zeven dagen per 

week kun je dus nagaan dat we het daar niet mee 

redden. De rest gebeurt door vrijwilligers. Ook onze 

medewerkers werken soms op vrijwillige basis om de 

gaten te dichten’, benadrukt Van Onna. 

Blotenvoetenpad als trekpleister

De kosten voor het buitenbad zijn duidelijk vele 

malen hoger dan de inkomsten en daarom moest 

er een plan komen om sluiting van het zwembad te 

voorkomen. ‘Een plan dat niet weersafhankelijk is 

en waardoor we ook het hele jaar door inkomsten 

genereren door meer bezoekers te trekken’, vat Van 

Onna samen. Met de komst van een blotenvoeten-

pad, bewegingstoestellen voor volwassenen en twee 

airtrampolines die door fondsenwerving mogelijk 

werden gemaakt, is de stichting positief gestemd 

over instandhouding op lange termijn. 

Het Hessenbad onderscheidt zich nu duidelijk van 

andere buitenbaden in de regio. Bovendien sluiten 

de nieuwe faciliteiten naadloos aan op de visie van 

de stichting om activiteiten te ontwikkelen die de 

gezondheid bevorderen. Het blotenvoetenpad vormt 

daarbij de grote trekpleister. ’Medisch gezien heeft 

het lopen op blote voeten een belangrijke positieve 

werking. Wanneer je regelmatig op blote voeten 

op verschillende ondergronden loopt, stimuleer je 

het hart en de bloedsomloop. Met je voeten contact 

maken met hout, stenen, boomsnippers, gras, leem 

en water werkt bovendien heel ontspannend. En 

het mooie is dat iedereen het kan’, vertelt Van Onna 

enthousiast. Daarnaast is het blotenvoetenpad een 

originele activiteit voor schoolreisjes, kampen, een 

kinderfeestje, familiedag, groepsuitje of als aange-

name onderbreking tijdens een wandel- of fi etsroute.

Tijdelijk extra ondersteuning

‘Met het blotenvoetenpad hopen we meer inkomsten 

te genereren op lange termijn. Maar voor de eerste 

vijf jaar hebben we wat extra ondersteuning nodig. 

Daarom roepen we alle inwoners op ons te helpen’, 

licht Van Onna alvast toe. In de volgende twee uitga-

ven van De Hessencombinatie vertelt zij meer over 

de herinrichting van Buitenbad Hessenbad en de 

oproep aan alle inwoners.

Open dag Blotenvoetenpad
Om u te laten kennismaken met het blotevoe-
tenpad houdt het Hessenbad op zaterdag 24 
september van 10.00 tot 13.00 uur en op zon-
dag 25 september van 12.00 tot 15.00 een 
open dag. Belangstellenden kunnen die dag 
niet alleen zelf ervaren hoe het is om het blo-
tevoetenpad te bewandelen maar uiteraard 
ook de herinrichting van de totale ligweide 
zien. 
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In de Achterhoek vinden we iets al snel een goede reden voor 

een feestje. De bouw van een huis is pas compleet met een, 

het liefst onmundige, meiboom waarvan de plaatsing gepaard 

gaat met ‘pannenbier’. De avond voorafgaand aan de vijftigste 

verjaardag worden Sarah en Abraham graag gefeliciteerd door 

familie, buren en vrienden middels een zorgvuldig uitgekozen 

met stift geschreven tekst op een spandoek. En menig buurt-

schap heeft betere herinneringen aan het ‘groen maken’ de 

avond voor de bruiloft van de buren dan aan het trouwfeest 

zelf. Zo bedachten wij dat 2016 het jaar is van het 150-jarig 

jubileum van HC’03. Als je tenminste rekent vanaf 1926, de op-

richting van H en K,  en 1956, de oprichting van Drempt Vooruit 

en dit dan bij elkaar optelt. Een goede reden dus om eens stil 

te staan bij fusievereniging HC’03. 

H en K

Deze voetbalvereniging is weliswaar begonnen onder de naam 

‘Laag Keppel’ maar voert al sinds 1931 de naam H en K. Er werd 

gevoetbald op een terrein gelegen aan de Rijksweg in Laag-

Keppel, maar ook op een terrein bij de sluis. In de beginperiode 

kregen leden een boete als ze zich niet hadden afgemeld voor 

een wedstrijd. Maar als leden langer dan vier weken werkloos 

waren hoefden ze juist helemaal geen contributie te betalen. 

Vanaf 1948 had de club haar thuishaven tegenover café ’t 

Zwaantje in Hoog-Keppel. Een aantal leden van de ontbonden 

clubjes De Regenboog uit Eldrik en Olympia uit Hummelo 

voegden zich bij H en K.  Vanaf 1971 heeft H en K een accom-

Ju~bi~le~um (het; o; meervoud: jubileums, jubilea)

Ter herinnering aan het feit dat iets een rond aantal jaren geleden gebeurd is

HC’03 viert
‘150-jarig jubileum’

modatie, op het bij de lokale inwoners ouder dan twintig jaar 

bekende terrein, aan de Monumentenweg In Hoog-Keppel. 

Naast jeugd- en seniorenvoetbal heeft de vereniging ook een 

dames- en zaalafdeling. Een hoogtepunt van de vereniging is 

het winnen van de GVB beker in 1973. Ze verslaan, als outsider,  

favoriet Rijnland tijdens de strafschoppenserie nadat de wed-

strijd in 1-1 was geëindigd.

Drempt Vooruit

Vanuit het schoolbestuur werd de wens uitgesproken om de 

jeugd sportfaciliteiten te bieden. De sportvereniging is begon-

nen op een tot veld omgeturnd weiland achter de katholieke 

kerk in Achter-Drempt. Er werd omgekleed op de deel van de 

naastgelegen boerderij. 

Naast voetbal heeft Drempt Vooruit ook twintig jaar een volley-

balafdeling gehad. Deze is in 1991 gefuseerd met volleybalver-

eniging De Valken in het nu nog actieve Focus. De vereniging 

kreeg ruime bekendheid wegens het behalen van de eerste 

klas KNVB. 

Fusie

Inmiddels hebben de verenigingen hun koperen huwelijk ach-

ter de rug en bestaan ze nu samen de afgelopen 13 jaar onder 

de naam Hessencombinatie 2003, beter bekend als HC’03. Ze 

hebben een senioren-, dames-, en jeugdafdeling. 

Waar de Dremptenaren ooit begonnen op hun weiland, ligt 

inmiddels sportcomplex ’t Doornslag. Een pad tussen kerk 

Tekst: Berna ter Horst
Foto’s: collectie HC’03
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en kerkhof loopt, hoe toepasselijk, langs een weiland naar de 

multifunctionele accommodatie waar naast HC’03 ook andere 

verenigingen en organisaties gebruik van kunnen maken. De 

faciliteiten kunnen in stand gehouden worden door de inzet 

van vele vrijwilligers, sponsors en de ondersteuning van de 

stichting MFA ’t Doornslag. 

De nazaten van Bertha Pelgrom die via het schoolbestuur 

de aanzet gaf tot de oprichting van een sportvereniging in 

Drempt, zijn vandaag de dag actieve spelers en/of vrijwilligers 

van HC’03. En de sinds 1976 jaarlijks door H en K georgani-

seerde rommelmarkt vindt nog steeds plaats dankzij de leden 

van HC’03. In de Van Dale staat als betekenis van fusie ‘de 

samensmelting van partijen’. Aan deze defi nitie voldoet HC’03 

ruimschoots gezien bovenstaande voorbeelden. 

Hummelo en Voor- en Achter Drempt maakten tot 2005 

samen met Eldrik, Hoog- en Laag Keppel deel uit van de 

gemeente Hummelo en Keppel. Deze gemeente bestond 

sinds 1818. Het had ongeveer viereneenhalfduizend inwo-

ners toen het per 1 januari 2005 opging in de fusiegemeente 

Bronckhorst. In de plattelandsgemeentes van Nederland 

wordt veelal door verenigingen, scholen of organisaties 

tot fusie overgegaan om zo ‘gezond’ te blijven. Soms wordt 

hierdoor een dichtbijgelegen jubileum net niet gehaald. Ge-

lukkig zijn er naast de bekendere benamingen voor jubilea 

zoals zilver voor 25 jaar en goud voor 50 jaar ook benamin-

gen voor minder gebruikelijke getallen:

14 dagen papier

1 jaar katoen

2 jaar karton

2,5 jaar aluminium

3 jaar leer

4 jaar zijde

5 jaar hout

6 jaar gips

6,25 jaar blik

7 jaar  brons

8 jaar  aardewerk

9 jaar  vlechtwerk

10 jaar staal

Bron: Genootschap Onze Taal

www.hessenhuus.nl

Kom met de kermis lekker eten in ’t Hessenhuus!
€ 12,50 

PER MENU

BEIDE KERMISDAGEN GEOPEND: OP ZONDAG VAN 16.00 TOT 22.00 UUR EN OP MAANDAG VAN 15.00 TOT 22.00 UUR. 

Gebakken zalmfi let
Spareribs

Gebakken schnitzel

Saté van de haas 
KEUZE UIT VIER MENU’S:

DREMPTSE KERMISDREMPTSE KERMIS
20162016

Graag tot ziens

in ’t Hessenhuus!

MET GEZELLIGE 

LIVEMUZIEK!
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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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Harman Veltink (65), Eldrikseweg, Eldrik

‘Mijn favoriete plek is aan de Eldrikseweg 12, waar ik nu woon. Precies hier tegenover ben ik op de boerderij Terkuis 

geboren en als kind heb ik altijd gezegd ‘later ga ik daar wonen’. Het is een plek waaraan ik altijd goede herinnerin-

gen heb. Hier ben ik geboren en getogen. Een oom van mijn grootvader heeft het huis (Nieuw Terkuis) gebouwd 

en een tijd lang verhuurd. In 1949 zijn mijn grootouders er gaan wonen en in 1964 is mijn oom er met z’n gezin 

ingetrokken. In 1993 heb ik mijn nicht, die voor de helft eigenaar was, uitgekocht en werd het helemaal voor mij-

zelf. Kort daarna heb ik het woonhuis helemaal gerenoveerd. In die tijd stond het huis op een relatief klein perceel, 

maar door ruiling heb ik dit zodanig kunnen vergroten dat het nu omgevormd kan worden tot een modern land-

goed. Het is de bedoeling om er nieuwe natuur aan te leggen. Het geeft mij het gevoel iets bijgedragen te hebben 

aan de natuurontwikkeling in deze tijd maar, ook voor de tijd dat ik er niet meer ben. Aan het einde van mijn leven 

zal daarom ook hier mijn laatste rustplaats zijn.’

Koob (82) en Sientje ter Haar (76), Brinkenhorst, Hoog-Keppel

’Het gebied van onze vroegere gemeente kent veel prachtige plekjes; soms van historische betekenis maar vooral 

ook bijzonder vanwege natuur en landschap. Dit nodigt uit om op mooie zomerse avonden wandel- of fi etsomme-

tjes te maken. Eén zo’n plekje springt er voor ons uit: onze moestuin onder aan de helling van het voormalige ge-

meentehuis, nu medisch centrum. Logisch zal men denken, want in een moestuin ben je als hobbyist min of meer 

dagelijks aanwezig voor onderhoud en om te oogsten. Maar deze plek straalt méér uit. Je voelt je daar, aan de rand 

van het bosgebied en getrakteerd op de klanken van een veelstemmig vogelorkest, één met de natuur. Overigens, 

het is er zo stil dat je bij wijze van spreken de sla kunt horen groeien! Gezeten op ons bankje daar, met uitzicht op 

de toren van de kerk, waarvan de klokken net tussen de bomen door de tijdsklanken aan ons laten horen, laten wij 

die sfeer op ons neerdalen. De rijkdom beseff end die ons dorp – en met name dit plekje – ons zomaar biedt.’

Bennie Hakvoort (67) en Gerda Hakvoort-Wolterink (70), Zomerweg, Achter-Drempt

‘Met het plekje dat wij hebben gekozen aan de Zomerweg in Achter-Drempt zijn we nog steeds heel erg blij. Mid-

den in het centrum… Vaak horen we ’Wie gaat er nu in Achter-Drempt wonen?’ Geen school meer en geen winkels, 

met andere woorden een dood dorp. Zonder school was even wennen, maar als we zien dat het voor de kinderen 

geen probleem is en ze nu meer vrienden kunnen maken dan is dat een plus. En winkels? We leven in het internet-

tijdperk: bestellen en het wordt thuis bezorgd. Dan HC ’03 tegenover ons, altijd leven in de brouwerij. We hebben 

veel bewondering voor alle vrijwilligers die zich steeds inzetten voor de jeugd en de leefbaarheid van de club en 

ons dorp. Ook voor kerk en samenleving en onderhoud van het kerkhof zijn veel vrijwilligers actief. Bij feestcen-

trum Damla kan het soms heel druk zijn maar saai is het zeker niet. Aan de geluidsoverlast wordt op dit moment 

veel aandacht besteed. Samen proberen we de verpaupering te voorkomen.’

Henk Teunissen (59), Roomstraat, Achter-Drempt

‘Voor mij zijn er eigenlijk twee plekken zeer bijzonder. Ik ben geboren en getogen aan de Roomstraat in Achter-

Drempt en woon hier, met Marietje mijn vrouw, nog steeds op dezelfde plek. Hier zijn ook onze drie dochters 

geboren. In 1985 hebben we het huis helemaal verbouwd en aangepast aan onze wensen. Naast het huis hebben 

we later ook een bijzondere overkapping gebouwd, geheel op basis van oude gebinten. Dit is een geliefkoosde 

plek geworden. Van hieruit een prachtig uitzicht op de omgeving met onder andere zicht op de bossen van het 

Heekenbroek en de weilanden. Na het dagelijkse werk heerlijk genieten. De rust, de kachel aan en een biertje erbij.

Er is voor mij ook nog een tweede plek die altijd heel belangrijk en bijzonder is geweest. De voetbalvelden op ‘t 

Doornslag, vroeger van Drempt Vooruit en vanaf 2003 van HC ’03. Vanaf mijn 8ste jaar, nu dus meer dan vijftig jaar, 

heb ik hier veel tijd doorgebracht. Een prachtige tijd, met vele successen en promoties. Een erg gezellige tijd met 

veel kameraadschap en plezier waar ik met groot genoegen op terugkijk.’

Acht inwoners over… 
een bijzondere plek in onze oude gemeente! 

De molen, het bos, ‘de vijf bomen’, het dorpscafé en het sportveld. Onze dorpen hebben zoveel 

mooie en bijzondere plekken maar wat is nu de plek die er echt uitspringt. Wij hebben willekeurig 

acht inwoners benaderd om hen de vraag te stellen: wat is voor jou een bijzondere plek in onze 

voormalige gemeente?

Samenstelling: Rinus G.M. Rabeling

Foto’s: Rinus G.M. Rabeling
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www.reisburolensink.nl 
Al 20 jaar;vertrouwd-betrouwbaar-service-kennis  

 

zoek & boek online! 
 

Meipoortstraat 53, Doesburg 

Tel: 0313 472828 

Email: info@reisburolensink.nl 

 

 

 

 

 
 

www.vikingoutdoor.nl 
Beleef de gezelligste dag in Doesburg o.a.: 

 

City Games, Sloepvaren, Steppen, 

Abseilen Martini toren en veel meer! 
 

Meipoortstraat 55, Doesburg 

Tel: 0313 472828 

Email:info@vikingoutdoor.nl 
 

 
 

 

Kerkhofweg 21 

7221 AE  Steenderen

T: 0575 45 20 76

W:  www.mondzorgsteenderen.nl

Behandeling volgens afspraak

mondzorg steenderen, ook bij u in de buurt!

Tandartsen Agterberg

Dag en nacht bereikbaar via tel. 0313-474909
Het maakt niet uit of en waar u verzekerd bent.

Rouwcentrum:  Meipoortstraat 74, Doesburg

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

Uw verdriet kunnen wij 
                             niet wegnemen...
wél de zorg van de uitvaart
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www.patrimoniumdoesburg.nl
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Roel Mateman (64), Torenakker, Voor-Drempt

‘Ik ben geboren en getogen aan de Veldweg in Drempt. Dierbare herinneringen koester ik nog steeds aan de 

beleving en avonturen in en rond de toenmalige boerderij van de familie Kets, pal gelegen tegenover onze wo-

ning. Een aantal jaren geleden zijn hier de huizen van de Biermanshof gebouwd. Ik herinner mij dat de interesse 

voor de boerderijdieren, maar ook voor de tractoren en landbouwmachines, groeide in de periode dat ik naar 

de kleuterschool in Laag-Keppel ging. Dat gevoel was zelfs zo sterk dat ik spijbelgedrag begon te vertonen en 

mij ging verstoppen om te voorkomen dat ik mee moest met het busje van Trip om mij naar de toenmalige kleu-

terschool in Laag-Keppel te brengen. Ik verstopte mij dan ’s morgens vroeg in de open hooischuur tussen de 

balen hooi en stro. Mijn vader, die in die periode bij de Rijkspolitie werkte, kwam dan in zijn ballonbroek en hoge 

laarzen de hooiberg in geklommen. Er was dan geen ontkomen meer aan. Met de belofte, ’dan mag je voor in 

het busje zitten’ ging ik zonder tegenspartelen mee.  Eenmaal begonnen op de openbare basisschool, ging alle ’vrije tijd’ in de boerderij 

zitten. Ik nam deel aan alle voorkomende werkzaamheden op en rond de boerderij als er maar met de tractor gereden kon worden. Zo-

als gras maaien met de maaibalk en later met een cyclomaaier. Hooischudden, aardappelen rooien, inkuilen, stallen afmesten, de dieren 

voeren, enz. Dit leventje heeft zo’n beetje tot mijn achttiende geduurd. Om nooit te vergeten.’

Gerard Stoltenborg (57), Wilhelminaplantsoen, Laag-Keppel

‘Mijn naam is Gerard Stoltenborg, geboren in Doetinchem maar ik woon al 52 jaar in Laag-Keppel. Met mijn ou-

ders en zus ben ik in 1963 komen wonen op Dorpsstraat 1. In die tijd was de Dorpsstraat nog een straat met veel 

bedrijvigheid. Een installateur, slager, groenteboer, twee bakkers en een kapper. Kapper Sakkers had in die tijd al 

een telefoon, als we moesten bellen, deden we dat bij hem. Dat is nu ondenkbaar.

Vooral aan het vissen in de dode arm van de Oude IJssel, samen met mijn vader, heb ik mooie herinneringen. 

Uren konden we daar zitten met z’n tweeën. Diverse buren kwamen dan langs voor een praatje. Zo ook post-

bode Hendrik Groot Roessink, hij zat altijd vol spannende verhalen. Mijn moeder woont nu nog steeds in de 

Dorpsstraat. Op een gegeven moment kwam het huis Dorpsstraat 7 leeg te staan. Dat hebben we toen helemaal 

verbouwd. Ik heb daar samen met mijn vrouw Petra en onze dochters Carine (19 ) en Laurie (16 ) ruim twintig 

jaar met veel plezier gewoond. Menig kermiswagen werd bij ons in de schuur gebouwd. In maart 2012 zijn we verhuisd naar het Wilhel-

minaplantsoen 9. Een prachtige rustige plek aan de rand van het bos. Laag-Keppel is voor ons een mooie plek om te wonen met scholen 

en werk op fietsafstand en winkels in Hummelo, Doetinchem en Doesburg.’

Hermien Jolink-Klein Essink (65), Zelhemseweg, Hummelo

‘Het eerste dat in me opkwam toen mij gevraagd werd om iets te vertellen over een plek die bijzonder voor 

me is, is het stuifduin (in de volksmond de Kabouterbult) aan de Hessenweg tussen Laag- en Hoog-Keppel. 

Het is qua natuurschoon een prachtige plek, vooral in het voorjaar als de zon door het jonge groen schijnt. Als 

kind ging ik in Hoog-Keppel naar school en kwam elke schooldag op mijn fietsje door de Hessenweg. ’s Mid-

dags op de terugweg naar huis was het een sport om met een noodvaart tegen de bult op te fietsen zodat we 

als we maar hard genoeg trapten, bovenop de tweede bult belandde. Vaak gingen we ook nog even naar de 

speeltuin aan de voet van de Kabouterbult waar opa Gerritsen de oppasser was. Nu is de Kabouterbult de plek 

waar ik vroeger met mijn kinderen naartoe ging en nu met de kleinkinderen op zoek ga naar kabouters. We 

lopen zachtjes om ze niet wakker te maken (kabouters slapen overdag) en speuren of we rook zien die uit hun 

schoorsteentjes komt. We hebben ze nog niet gevonden, maar je moet blijven dromen dat het ooit lukt, toch? In de herfst bekijken we 

de paddenstoelen door met een spiegeltje aan de onderkant van het hoedje de sporen te bekijken, zoeken we beukennootjes, tamme 

kastanjes en maken we heksensoep in de holtes van afgezaagde bomen. Zo blijft de Kabouterbult heel bijzonder voor mij, waar heel 

veel herinneringen zijn en nieuwe geboren worden, en is het steeds weer genieten.’

Jopie Tankink-Ligtenbarg (63), Hessenweg, Hummelo

‘’Het Hennendal’, het huis aan de bosrand is mijn vertrouwde plek waar ik geboren ben en altijd gewoond 

heb. Met zijn oude notenboom, naar schatting meer dan 150 jaar oud, als getuige van alle bijzondere gebeur-

tenissen door de jaren heen. Op deze plaats is geboren, getrouwd en gerouwd. De tuin met zijn geuren en 

kleuren is mijn bijzondere plek. Een vertrouwd aangezicht en beeldbepalend voor ons huis en de omgeving. 

Waar onze zoon Patrick en dochter Elles geboren zijn en in Hummelo naar school zijn gegaan en opgroeiden. 

Als gezin hebben we hier een geweldige tijd beleefd. Nu anno 2016, zal het met de komst van onze zoon en 

zijn gezin in de familie blijven. We leven hier samen op deze plek met zijn heerlijke omgeving, het dorp op 

loopafstand, het bos met zijn Wrangebult en de kolken, die we vanuit ons raam kunnen zien. Na de enorme 

opknapbeurt lijken zij verweven met onze eigen tuin en land. Ieder plekje in het bos is bij ons bekend door de 

vele wandelingen met onze viervoeter Max. Fijne herinneringen voor onze twee kleinkinderen die op afstand wonen en in de vakan-

tie graag hier logeren en genieten. Zij koesteren op hun manier deze geweldige leefruimte. We zijn daar erg trots op en hopen hier 

nog heel lang te mogen wonen en te genieten van de kinderen, en de kleinkinderen om ons heen, die hier samen met ons mogen 

opgroeien in goede gezondheid.’
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Het Keppelse Sterrebos 
bij de mysterieuze 
Wrangebult

Tekst: Noudi Spönhoff

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

In 2013 lanceerde de Pallandt van Keppel Stichting een omvangrijk plan om het 

landgoed Keppel te herstellen en te innoveren. Onderdeel van dit plan is het herstel van 

het historische Sterrebos dat zich tegenover het kasteel bevindt. Op 10 juni jl. konden 

belangstellenden onder leiding van kasteelheer Willem baron Van Lynden kennis nemen 

van de resultaten. De redactie vroeg Noudi Spönhoff, al sinds 1958 inwoonster van Laag-

Keppel en redactrice van Oer, cultuurhistorisch tijdschrift voor Achterhoek en Liemers, 

ons bij te praten over dit prachtige project.

Ik zal een jaar of acht zijn geweest toen ik in Laag-Keppel 

kwam te wonen. Dat moet in 1958 geweest zijn en het duurde 

niet lang voor ik bij het verkennen van de omgeving de Wran-

gebult ontdekte. 

Het verhaal dat er vroeger mensen werden opgehangen en 

dat er ‘witte wieven’ rondwaarden, miste zijn effect op mijn 

kinderlijke fantasie niet. Ook die twee inktzwarte vijvers – de 

Witte en de Zwarte Kolk – omsloten door weelderig groen, 

droegen bij aan mijn associatie met sprookjes, trollen en 

andere geheimzinnigheid in dat wat sombere bos. Er zouden 

vroeger heksen in dat water zijn verdronken.

Misschien verbeeld ik het me maar, maar ik herinner me uit 

mijn jeugd ook een wat grotere animositeit tussen Hum-

melo en Laag-Keppel. Het bleef meestal bij wat onschuldig 

geschamper als: ‘Laag-Keppel is een stad en Hummel is een 

gat’ en we gingen er niet met elkaar voor op de vuist, maar er 

liep toch een wat duidelijker grens tussen beide dorpen dan 

vandaag de dag. Tegenwoordig lijkt er helemaal geen sprake 

meer van enige tweedracht, maar de overlevering wil dat de 

onverdraagzaamheid tussen Hummelo en Keppel in vroe-
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ger tijden hoog kon oplopen en dat de soms hevige ruzies, 

waarbij het vaak om de gunsten van een vrouw uit een van 

beide dorpen ging, werden uitgevochten in het gebied rond 

de Wrangebult. 

Witte wieven en zo

G.J. Klokman (1864-1943), een kenner van taal en volksleven 

in het oosten van Nederland, en chroniqueur van Keppelse 

aangelegenheden, schreef ook een artikel waarin hij het geru-

zie en bovendien het aspect van de ‘Witte Wieven’ aanstipte. 

Hij was van mening dat de aanleiding voor de vijandigheid 

tussen beide dorpen was toe te schrijven aan het feit dat ‘de 

Hummeloschen’ volbloed Saksers zijn, terwijl de bewoners van 

Keppel ‘reeds naar het Frankische ras overslaan’.

Vrij pertinent weet hij over de witte wieven bij de Wrangebult 

te vertellen dat ze “’s Nachts klokslag twaalf oprijzen uit de kol-

ken in slepende, witte gewaden en in een lange rij geschaard 

met plechtige treden de Wrangenbult bestijgen’.

 

Nog steeds doen er veel verhalen de ronde over de Wrange-

bult. De heuvel zou als galgenberg dienst hebben gedaan. 

Er wordt verteld dat de Heren van Keppel in de feodale tijd 

doodvonnissen ten uitvoer mochten brengen en het verhaal 

dat zich bovenop de Wrangebult, die ook wel de Galgen-

bult wordt genoemd, een galg bevond, is zeer hardnekkig. 

‘Wrange’ zou kunnen duiden op een gerechtsplaats; het 

woord verwijst naar het gevlochten gewas van de hazelaar 

waarmee in vroeger tijden een plek werd afgezet waarbinnen 

een rechtszitting werd gehouden. 

Ooit heeft er ook een gijselpaal in dit bos gestaan. Op een 

oude kaart uit 1793/1794 staat aan de doorgaande weg naar 

Doetinchem, toen de Hessenweg (de huidige Rijksweg was 

destijds een ‘Private weg van de Heer van Keppel’) aan de 

voet van de Wrangebult een ‘Steen Paal’ getekend. Dit zou 

een gijselpaal geweest kunnen zijn. Het ligt voor de hand om 

hieraan het gebruik als schandpaal te verbinden: een paal 

waaraan veroordeelden werden vastgebonden om vervolgens 

bekogeld en gegeseld te worden. 

Maar er is nog een andere uitleg mogelijk. Een ‘gijselpaal’ werd 

vroeger gebruikt om er weggelopen vee aan vast te binden. 

Degene die een weggelopen koe of paard aan de paal bond, 

kon als ‘eerlijke vinder’ een beloning van de eigenaar verwach-

ten. Die gijselpaal zien we trouwens alleen terug op oude 

kaarten, er zijn verder geen overblijfselen van gevonden.

Henk Krosenbrink, bekend liefhebber en deskundige van de 

streektaal en de cultuur van de Achterhoek, interviewde voor 

de serie ‘Wat het volk smuustert’ in1964 dr. Westerbeek van 

Eerten, de bekende dorpsarts, die in Hummelo gedurende 

vele jaren een praktijk had en ook veel kennis over de Ach-

terhoek verzamelde. Ook hij bevestigt dat het behoorlijk kon 

spoken op de Wrangebult en daarbij blijkt hij ook gevoelig te 

zijn voor paranormale verschijnselen. In het interview, dat in 

Winterswijks dialect (het dialect van Krosenbrink) is weergege-

ven, beweert Westerbeek van Eerten met stelligheid dat ‘daar 

vrogger een wit wief te zene was’. Ook zou er een offerheuvel 

geweest zijn en meent hij dat daarvoor het bewijs in de naam 

‘wrange’ wordt gegeven. De kleinere heuvels ten noorden 

van de hoge heuvel moeten volgens hem ‘schedelbulten’ zijn 

geweest. Gelukkig hebben we in de loop der tijd geleerd niet 

alles wat de dokter zegt zonder meer te geloven, al dragen dit 

soort verhalen natuurlijk wel bij aan de geheimzinnigheid die 

de Wrangebult nog steeds omgeeft. Zo zou Westerbeek van 

Eerten, toen hij in 1917 nietsvermoedend van een wandeling 

door het bos genoot, bovenop de Wrangebult plotseling zijn 

overvallen door ‘een penetrante angst’, en het gevoel dat ‘zi’j 

me met ne dolk in de rugge stakken’.

Mensen die eenzelfde gevoeligheid kennen voor abracadabra 

en hocus pocus raad ik dan ook af om bij een schimmige stand 

der planeten en bij al te somber weer dit bos te betreden. Des 

te dringender is daarentegen mijn advies om gewoon, op een 

zonnige dag wèl te gaan genieten van het Sterrebos, dat er na 

de recente, grondige opknapbeurt weer prachtig bij ligt.

Herstel van de Wrangebult

Het hele stuifduinencomplex, inclusief het Sterrebos met 

Caarte van de heerlijkheid Keppel en aangrenzende landen, 1780
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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
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Gedurende en na de laatste ijstijd, zo’n 10.000 jaar gele-

den, vormden zich in het uitgebreide stroomgebied van 

de Oude IJssel grote zandvlakten, waarop de wind vrij spel 

had; zo ontstonden de stuifduinen, die we nu nog in de 

omgeving van Laag- en Hoog-Keppel aantreffen. Langs 

de Hessenweg, die naar Hoog-Keppel voert, vinden we de 

Tieckenbult, Kabouterbult en Konijnenbult. En langs de 

Hummeloseweg ligt het heuvellandschap waar de Wrange-

bult deel van uitmaakt.

Met de Wrangebult als middelpunt, werd in 1750 een 

zogenaamd regelmatig Sterrebos aangelegd. Op een kaart 

uit 1780 zien we hoe acht lanen naar de top van de hoog-

ste heuvel voeren. Aan de voet van de heuvel worden deze 

lanen door een pad in cirkelvorm gesneden. De eerste 

kadastrale kaart uit 1817 toont ook het formele motief van 

het Sterrebos; op deze kaart leiden er nog vier paden naar 

de heuveltop en van het pad rondom is driekwart over. Het 

gebied van de Wrangebult maakt deel uit van het bezit van 

de familie Van Pallandt, die sinds 1530 tot de huidige dag 

Kasteel Keppel, dat omstreeks 1300 is ontstaan, in eigen-

dom heeft.

droog akkermaalshout, de kolken, oude paden en vochtig 

elzenhakhout was goed bewaard gebleven, maar was wel erg 

toe aan onderhoud. 

In 2014 en 2015 zijn, als onderdeel van een door de provincie 

Gelderland gesubsidieerd project ‘Robuuste investerings-

impuls’ werkzaamheden aan het Sterrebos, de Witte en de 

Zwarte Kolk uitgevoerd. Binnen het project werd daarnaast 

ook de restauratie van de oude moestuin van het kasteel, de 

oude, monumentale schuur en de grondkas gerealiseerd. De 

provincie droeg 230.000 euro bij in de kosten van de ongeveer 

380.000 euro die het totale project kostte. Landgoed Keppel 

heeft ongeveer 150.000 euro bijgedragen. 

De padenstructuur van het Sterrebos en daarmee ook de oude 

zichtlijnen richting het kasteel en de kerktoren zijn weer vol-

ledig hersteld. De zichtas in de richting van het kasteel biedt 

over de Rijksweg heen een weids uitzicht op de noordelijke 

gevel van het kasteel, terwijl vanaf de heuvel in noordweste-

lijke richting een pad met nieuw aangeplante bomen erlangs 

een blik op de nogal aangetaste skyline van Hummelo biedt. 

De twee kolken, die rond 1600 als visvijvers werden gebruikt, 

maar in de loop der tijd grotendeels waren dichtgeslibd, zijn 

uitgebaggerd en weer voorzien van open water van voldoen-

de diepte. 

De Wrangebult nu

Stevige bruggetjes en goed begaanbare paden verwelkomen 

nu de wandelaar. Bovenop de Wrangebult markeert een grote 

zwerfkei de plaats waar in vroeger tijden volgens de overleve-

ring een galg stond. 

Een zwerfkei? Hoe komt die nu in Laag-Keppel terecht? Bos-

wachter Hans Janssen kan die vraag wel beantwoorden. ‘Men 

wilde een soort centraal punt bovenop de heuvel hebben en 

toen hebben ze overwogen om er een soort schandpaal neer 

te zetten. Maar omdat de kans op vernieling erg groot is, is er 

toen voor een zwerfkei gekozen.’

Wie weet breekt men zich over driehonderd jaar opnieuw het 

hoofd over de mysterieuze Wrangebult en hoe daar nu een 

zwerfkei terecht is gekomen. 
De “Steen Paal” op een kaart uit 1793/1794
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Tekst: Marian Oosterink

Foto’s: Archiefmateriaal

VARIA
Tentoonstelling Piet Oudolf in 

Stadsmuseum Doetinchem
In het Stadsmuseum Doetinchem is  tot eind oktober 2016 een overzichtsexpositie ingericht 

over het werk van tuin- en landschapsontwerper Piet Oudolf uit Hummelo. Er zijn niet alleen een 

groot aantal foto’s te zien, ook diverse originele ontwerptekeningen worden getoond. Bijzonder 

is de diapresentatie op drie wanden zodat het lijkt alsof je in de tuin bent.

Piet Oudolf is wereldwijd bekend geworden door de realisatie van twee parken in New York, de 

High Line en Battery Park. Ook in Engeland, Duitsland en in de Scandinavische landen heeft hij 

veel tuinen en parken aangelegd. De tuinen zijn altijd duidelijk herkenbaar van zijn handteke-

ning voorzien door het natuurlijke aanzicht en het gebruik van bepaalde planten en grassen. 

De planten waar hij mee werkt, worden op vorm en structuur van blad en bloem geselecteerd. 

Alle stadia van jong groen tot uitgebloeide ‘restanten’ zijn belangrijk. In de herfst en winter zijn de zaaddozen net zo belangrijk als 

de bloemen in het voorjaar en de zomer.  Een tuin heb je het hele jaar door om van te genieten aldus de ontwerper. 

Piet en Anja Oudolf wonen al zo’n 30 jaar op boerderij De Koesterd aan de Broekstraat. De privétuin is een belangrijke plek om te 

experimenteren en wordt bijna elk jaar opnieuw ingericht. De structuur van de tuin blijft wel hetzelfde.  De voormalige kwekerij 

werd jarenlang door Anja bestierd met hulp van veel medewerkers uit de directe omgeving die er door de jaren heen hebben ge-

werkt. Bezoekers uit binnen- en buitenland hebben zo de zelf gekweekte planten en grassen aan kunnen schaffen. Een aantal jaren 

geleden werd besloten om te stoppen met de kwekerij zodat Anja wat minder aan huis en tuin gebonden is.  De openstelling van 

de tuinen is gelukkig gebleven. In 2013 mocht het echtpaar Oudolf de Prins Bernhard Cultuurprijs in ontvangst nemen, uitgereikt 

door koningin Maxima. 

De expositie in het Stadsmuseum Doetinchem, Burgemeester Van Nispenstraat 2  is tot en met 29 oktober  2016 geopend, van 

dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur (museumjaarkaart is geldig). De tuin aan de 

Broekstraat 17 in Hummelo  is nog open tot en met 22 oktober 2016 op donderdag, vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. 

Entree € 3,50 per persoon. Meer informatie of inspiratie opdoen? Kijk dan op de website www.oudolf.com.

Kledingbeurs Drempt bestaat 20 jaar
In het Dorpshuis in Voor-Drempt wordt al 20 jaar ieder voor- en najaar tweedehands kinderkleding in maat 80 tot en met maat 186 

verkocht voor een goed doel. Op zaterdag 8 oktober 2016 wordt de volgende kledingbeurs voor kinderen en tieners georganiseerd 

waarbij u van harte wordt uitgenodigd om spullen te koop aan te bieden.  Het idee is ontstaan toen Willeke Lovink een kindje uit 

Ethiopië adopteerde. Ze kreeg van vrienden en bekenden veel kleding aangeboden om mee te nemen voor de kinderen daar maar 

het aanbod was veel te groot. Heel fijn natuurlijk, maar ze kon het onmogelijk allemaal meenemen. Ze wilde er wel iets blijvends 

mee doen in de geest van het oorspronkelijke doel. Samen met Irene Peters kwam ze vervolgens op het idee om een kledingbeurs 

op te zetten. Van de opbrengst gaat 25% in de vorm van geld naar Ethiopië, de overige 75% is bestemd voor degene die de kleding, 

schoenen en dergelijke inbrengt.

Bijna vanaf het allereerste begin werken Willeke en Irene samen met Stichting Barmuja, gerund door een gezin uit Bredevoort. 

Deze stichting zet zich in voor de eerste levensbehoeften van mensen in Ethiopië. Ook heeft de stichting twee tieners gesponsord 

die met deze hulp konden studeren. Hun toekomst ziet er daardoor een heel stuk beter uit.  Daarnaast werkt de organisatie van de 

Dremptse Kledingbeurs samen met de stichting COEH dat staat voor Commissie Oost-Europa Hengelo Gld. Alle niet-verkochte spul-

len die door de verkoper geschonken worden, gaan via deze organisatie naar kindertehuizen in Oost-Europa.  De kinderen daar zijn 

er uiteraard heel blij mee.

‘De beurs wordt altijd goed bezocht, maar het kan natuurlijk altijd beter’, zegt Henny Winkel, één van de zes organisatoren. Het team 

wordt verder aangevuld tot 15 vrijwilligers die helpen met de voorbereidingen en op de dag van de beurs. Bezoekers  komen veelal 

uit Drempt, Doesburg en Dieren en omgeving.

Vrijdagmiddag 7 oktober tussen 17.00 en 20.00 uur kunt u spullen inbrengen. Een mooie gelegenheid om overtollige kleding, 

schoenen en accessoires, kinderboeken maar ook puzzels en (gezelschap)spelletjes die nog compleet zijn te koop aan te bieden. 

Het ruimt lekker op en u geeft de spullen op deze manier door aan anderen. Tegelijkertijd geeft u aan een goed doel.  ‘Wij vinden 

het heel belangrijk om bij te dragen aan een duurzaam gebruik van spullen, dus gooi niet te veel weg. Voor weinig geld kunt u weer 

iets leuks aanschaffen’, voegt Henny eraan toe. 

De verkoop is zaterdag 8 oktober 2016 van 10.00 tot 12.00 uur in 

het Dorpshuis, Kerkstraat 89 in Voor-Drempt.  Wilt u als vrijwilliger 

meehelpen? Meld u dan aan bij Henny Winkel, te bereiken op 

telefoonnummer 0313-473516. Voor meer informatie, kijk op de 

website http://kinder-tiener.kledingbeurs-drempt.nl/.

Piet Oudolf in zijn tuin te Hummelo
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Musical ‘Ware schoonheid zit van binnen’ van Zanglust
Dit jaar viert zangvereniging Zanglust uit Drempt haar 90-jarig 

bestaan. In het maartnummer hebben we al uitgebreid aan-

dacht besteed aan zowel de zang- als toneelafdeling van deze 

vereniging. Ter gelegenheid van dit jubileum wordt door de 

eigen toneelgroep de musical   ‘Ware schoonheid zit van binnen’ 

op de planken gezet.  Maar liefst drie uitvoeringen vinden plaats 

op  19, 20 en 21  november  2016.

Het boerenbedrijf anno 2016 is nagenoeg uitgestorven, vandaar 

dat schoondochter Adèle en haar vriendin Sandra besluiten 

om de boerderij ‘de Waere Schoonheit’ om te bouwen tot een 

wellnesscentrum. Dat heeft uiteraard heel wat voeten in aarde. 

Tijdens de  verbouwing wordt een verborgen kelder ontdekt en 

krijgt het spreekwoord ‘ware schoonheid zit van binnen’  ineens 

een heel andere betekenis. Ondanks allerlei strubbelingen is de 

verbouwing op tijd klaar. Maar wie is nou diegene die de ope-

ning komt verrichten? Het verhaal wordt aangevuld met maar 

liefst 18 liedjes. Het geheel staat garant voor een leuke avond of 

middag waarbij u zelf ook mee kunt zingen.

Sinds 2001 voert Zanglust elke vijf jaar een musical op, in de 

tussenliggende jaren staat er steeds een toneelstuk op het 

programma. Deze musical is speciaal voor Zanglust geschreven 

door Ruud van Ling. De groep bracht al eerder met veel succes 

musicals van deze schrijver voor het voetlicht. De regisseur heeft  

wat kleine aanpassingen aan de tekst gedaan om het verhaal  

nog leuker te maken en helemaal maatwerk te laten zijn. 

De toneelgroep bestaat momenteel uit 13 spelers en voor elk 

van hen is een rol geschreven. Het stuk bestaat uit 4 bedrijven, 

die elk een eigen decor hebben. Dus ook de decorploeg heeft 

de handen vol. De regie is in handen van Annemarie Leuverink 

en Wim Polman heeft de muzikale leiding. Kaartverkoop via 

www.zanglustdrempt.nl of telefonisch via 0314-65 38 53. De 

uitvoering is op vrijdag 19 en zaterdag 20 november om 20:00 

uur, en zondag 21 november om 14:00 uur in het Dorpshuis in 

Voor-Drempt.

Nieuw redactielid Marian Oosterink 
Als vrijwillig fotograaf bij AchterhoekFoto is de van oorsprong Hummelose Marian Oosterink altijd op de 

hoogte van evenementen en culturele activiteiten in onze regio. Met deze informatie kan ze een waar-

devolle bijdrage leveren aan onze redactie door mee te denken en te schrijven over nieuwe artikelen. 

Alle edities van De Hessencombinatie heeft ze in haar woonplaats Zelhem met veel plezier gelezen en 

ze vindt het erg leuk om nu zelf een bijdrage te kunnen leveren. Marian, van harte welkom!

‘De Grote Vriendelijke Reus’ komt naar Hummelo
Het toneelstuk De Grote Vriendelijke Reus dat geschreven is door de bekende Engelse schrijver Roald Dahl wordt op zaterdag 8 en 

zondag 9 oktober 2016 in De Gouden Karper in Hummelo opgevoerd. 

De Oranjevereniging Hummelo en Oranje was op zoek naar een nieuwe invulling van een beproefd concept  zegt bestuurslid en to-

neelspeler Leo Meijer. In het verleden werd met veel succes elk jaar een toneelstuk opgevoerd rondom Koninginnedag. Maar samen 

met het tweejaarlijks openluchtspel dat ook zeer succesvol is en niet meer weg te denken is uit het dorp wordt er in dezelfde vijver 

gevist naar toneelspelers. ‘We hebben gekozen voor een toneelstuk dat net iets anders is dan anders’, licht Leo Meijer toe. ‘Zestien 

talentvolle spelers hebben we gezocht én gevonden, in leeftijd variërend van 12 tot 59 jaar. Onder de toneelspelers zit ook een aantal 

nieuwe spelers. Een leuke mix met de oudgedienden.’ 

Het verhaal van De Grote Vriendelijke Reus gaat over de fantasiewereld van het meisje Sofie in een Londens weeshuis. In haar

dromen beleeft ze allerlei avonturen met de Grote Vriendelijke Reus. De reus is vriendelijk omdat hij geen mensen eet. De andere 

reuzen die in reuzenland wonen zijn wél echte mensenpeuzelende kannibalen. Sofie 

en de grote vriendelijke reus smeden samen een plan om alle kinderen in de wereld te 

beschermen tegen deze kwaadaardige reuzen. De strenge koningin van Engeland met 

haar hofhouding en twee opperbevelhebbers van het leger en van de luchtmacht komen 

hun te hulp. En let op als je de trompet hoort, dan gebeurt er iets magisch! Of is het toch 

allemaal echt gebeurd? Er zijn verschillende scenes en decors en de hele zaal van De 

Gouden Karper wordt benut om de verschillende taferelen uit te beelden. Om de beleving 

zo optimaal mogelijk te maken, zijn technici achter de schermen al bezig met geluid en 

licht. Het belooft een prachtig mooi spektakel voor jong en oud te worden. De regie is in 

handen van Wilma Makkink uit Gorssel. Zij regisseert ook het openluchtspel in Hummelo.

Het boek De Grote Vriendelijke Reus, oorspronkelijk een kinderboek, is onlangs ook ver-

filmd en draaide in de zomermaanden in de bioscoop. Het toneelstuk wordt opgevoerd op 

zaterdag 8 en zondag 9 oktober 2016 om 15.00 uur in De Gouden Karper in Hummelo.
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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

 •  Vrouwengroep Drempt start het seizoen met een 

autodagtocht, vertrek vanaf het Dorpshuis Voor-

Drempt, 9.45 uur 

 •  Maaltijd voor alleengaanden, Dorpshuis Voor-Drempt, 

17.00-19.00 uur 

do 15 •  Seizoenstart Dameskrans Hummelo, dorpshuis De 

Ruimte, 14.00-16.00 uur

vr 16 •  Koffi  emorgen diaconie Hummelo, dorpshuis De Ruimte 

te Hummelo, 10.00-12.00 uur

za 17 •  Rondleiding met wijnproeverij, ’t Heekenbroek, Achter-

Drempt, 15.00-17.00 uur

 •  Sterke Bollendagen met info, advies en verkoop van 

stinzenplanten en verwilderingsbollen, 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

do 22 •  Seizoenstart Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF 

naar Steef, vanaf 9.00 uur

za 24 •  Kunstzinnige middag voor de leden van 

Jeugdvereniging Drempt, Dorpshuis Voor-Drempt, 

13.30-16.00 uur 

za 24 •  Open dag Blotevoetenpad bij het Hessenbad

  Hoog-Keppel, 10.00 - 13.00 uur 

zo 25 •  Open dag Blotevoetenpad bij het Hessenbad

  Hoog-Keppel, 12.00 - 15.00 uur 

   Anders Vieren, viering rond het thema Vrede, muzikaal 

ondersteund door het koor Feeling, 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

 •  Open dag met wijn en kunstmarkt op wijnboerderij

  ‘t Heekenbroek, Achter-Drempt, 11.00-18.00 uur

 •  Gymvereniging De Sperwer, inlooplessen in diverse 

disciplines in het kader van de Nationale Sportweek, 

Hessenhal te Hoog-Keppel, 11.30-14.30 uur

wo 28 •  Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur

do 29 •  De jaarlijkse busreis voor ouderen georganiseerd door 

Club 60+, met dit jaar Barneveld en omgeving als 

za 1 •  Après-ski party, Dorpshuis Voor-Drempt, 20.30-24.00 uur

zo 2 •  Vervolg HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, 

sportpark ’t Doornslag, Achter-Drempt, 20.00 uur

do 6 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, 

vanaf 9.00 uur

 •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, Dorpshuis Voor-

Drempt, 14.00-15.00 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 

 •  Najaarsplantenruilbeurs, Kerkstraat 3  te Voor-Drempt, 

12.00-15.00 uur

 • Appeltaart Bakwedstrijd De Hessencombinatie, inleveren 

  tussen 12.00 - 14.00 uur in ‘t Hessenhuus, Drempt

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

 •  Club 60+, gezellige middag met een optreden van het 

dialectmuziek-duo Alles Andès. Zaal FF naar Steef in 

Hummelo, 14.00 uur

 •  Alles-behalve-rommelmarkt voor 2e hands 

woonaccessoires, dorpskerk Hummelo, 19.00-21.00 uur

za 15 •  Alles-behalve-rommelmarkt voor 2e hands 

woonaccessoires, dorpskerk Hummelo, 10.00-16.00 uur

wo 19 •  Middagbijeenkomst Vrouwen van Nu, Kerkhuis in Hoog-

Keppel, aanvang 14.00 uur

 •  De Kunstbus, georganiseerd door Stichting Welzijn 

DH&K en Steenderen, rijdt naar Amphion voor de opera 

Nabucco, aanvang 20.00 uur  

do 20 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, 

vanaf 9.00 uur

 •  Bijeenkomst Dameskrans Hummelo, Herman Pelgrom 

vertelt het verhaal van de schelm Reinaert de Vos, 

dorpshuis De Ruimte, 14.00-16.00 uur

za 22 •  Korenavond in de St. Joriskerk te Voor-Drempt

za 22 en zo 23
 •  Sterke Bollendagen met info, advies en verkoop van 

stinzenplanten en verwilderingsbollen, 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

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

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  •  

Kraakselaan 5A,  6981 HA Doesburg

Postbus 63,  6980 AB Doesburg

t:  (0313) 48 40 34

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

i:  www.notarisdoesburg.nl
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Activiteitenkalender Drempt, Hummelo
en Keppel t/m december 2016

Aanvullingen en wijzigingen kunnen worden doorgegeven via het e-mailadres watisertedoenindhk@gmail.com.

Voor het decembernummer van De Hessencombinatie kan dit tot uiterlijk 1 november 2016

september 2016

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

 •  Vrouwengroep Drempt start het seizoen met een 

autodagtocht, vertrek vanaf het Dorpshuis Voor-

Drempt, 9.45 uur 

 •  Maaltijd voor alleengaanden, Dorpshuis Voor-Drempt, 

17.00-19.00 uur 

do 15 •  Seizoenstart Dameskrans Hummelo, dorpshuis De 

Ruimte, 14.00-16.00 uur

vr 16 •  Koffi  emorgen diaconie Hummelo, dorpshuis De Ruimte 

te Hummelo, 10.00-12.00 uur

za 17 •  Rondleiding met wijnproeverij, ’t Heekenbroek, Achter-

Drempt, 15.00-17.00 uur

za 17 en zo 18

 •  Sterke Bollendagen met info, advies en verkoop van 

stinzenplanten en verwilderingsbollen, 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

do 22 •  Seizoenstart Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF 

naar Steef, vanaf 9.00 uur

za 24 •  Kunstzinnige middag voor de leden van 

Jeugdvereniging Drempt, Dorpshuis Voor-Drempt, 

13.30-16.00 uur 

za 24 •  Open dag Blotevoetenpad bij het Hessenbad

  Hoog-Keppel, 10.00 - 13.00 uur 

zo 25 •  Open dag Blotevoetenpad bij het Hessenbad

  Hoog-Keppel, 12.00 - 15.00 uur 

   Anders Vieren, viering rond het thema Vrede, muzikaal 

ondersteund door het koor Feeling, 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

 •  Open dag met wijn en kunstmarkt op wijnboerderij

  ‘t Heekenbroek, Achter-Drempt, 11.00-18.00 uur

 •  Gymvereniging De Sperwer, inlooplessen in diverse 

disciplines in het kader van de Nationale Sportweek, 

Hessenhal te Hoog-Keppel, 11.30-14.30 uur

wo 28 •  Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur

do 29 •  De jaarlijkse busreis voor ouderen georganiseerd door 

Club 60+, met dit jaar Barneveld en omgeving als 

bestemming

oktober 2016

za 1 •  Après-ski party, Dorpshuis Voor-Drempt, 20.30-24.00 uur

zo 2 •  Vervolg HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, 

sportpark ’t Doornslag, Achter-Drempt, 20.00 uur

do 6 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, 

vanaf 9.00 uur

 •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, Dorpshuis Voor-

Drempt, 14.00-15.00 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 

 •  Najaarsplantenruilbeurs, Kerkstraat 3  te Voor-Drempt, 

12.00-15.00 uur

 • Appeltaart Bakwedstrijd De Hessencombinatie, inleveren 

  tussen 12.00 - 14.00 uur in ‘t Hessenhuus, Drempt

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

 •  Club 60+, gezellige middag met een optreden van het 

dialectmuziek-duo Alles Andès. Zaal FF naar Steef in 

Hummelo, 14.00 uur

 •  Alles-behalve-rommelmarkt voor 2e hands 

woonaccessoires, dorpskerk Hummelo, 19.00-21.00 uur

za 15 •  Alles-behalve-rommelmarkt voor 2e hands 

woonaccessoires, dorpskerk Hummelo, 10.00-16.00 uur

wo 19 •  Middagbijeenkomst Vrouwen van Nu, Kerkhuis in Hoog-

Keppel, aanvang 14.00 uur

 •  De Kunstbus, georganiseerd door Stichting Welzijn 

DH&K en Steenderen, rijdt naar Amphion voor de opera 

Nabucco, aanvang 20.00 uur  

do 20 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, 

vanaf 9.00 uur

 •  Bijeenkomst Dameskrans Hummelo, Herman Pelgrom 

vertelt het verhaal van de schelm Reinaert de Vos, 

dorpshuis De Ruimte, 14.00-16.00 uur

za 22 •  Korenavond in de St. Joriskerk te Voor-Drempt

za 22 en zo 23
 •  Sterke Bollendagen met info, advies en verkoop van 

stinzenplanten en verwilderingsbollen, 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
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Activiteitenkalender vervolg

 •  Dorpshuis Hummelo, Halloween spooktocht voor 

kinderen vanaf ± 11 jaar, ’s avonds in Hummelo

zo 30 •  Kerkcafé van de Protestantse gemeente Drempt en 

Oldenkeppel, ’t Kerkhuis in Hoog-Keppel, vanaf 16.00 uur

ma 31 •  Bijeenkomst Vrouwengroep Drempt, lezing in de 

pastoriezaal Voor-Drempt, aanvang 20.00 uur

november 2016

do 3 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, 

vanaf 9.00 uur
 •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, Dorpshuis Voor-

Drempt, 14.00-15.00 uur

vr 4 •  Seizoenstart Filmhuis Hummelo met ‘Er ist wieder da’, 

dorpshuis De Ruimte, inloop 20.00 uur, aanvang 20.30

za 5 •  Rondleiding met wijnproeverij, ’t Heekenbroek, Achter-

Drempt, 15.00-17.00 uur

zo 6 •  Jaarlijkse uitvoering van gymvereniging De Sperwer, 

Hessenhal te Hoog-Keppel, 14.00-16.30 uur

 •  Vervolg HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, 

sportpark ’t Doornslag, Achter-Drempt, 20.00 uur

di 8 •  De Kunstbus, georganiseerd door Stichting Welzijn 

DH&K en Steenderen, rijdt naar Amphion voor de 

dansvoorstelling Alchemia, aanvang 20.00 uur  

wo 9 •  Maaltijd voor alleengaanden, Dorpshuis Voor-Drempt, 

17.00-19.00 uur 

vr 11 •  Tiener- en dameskledingbeurs Drempt, Rijksweg 27, 

13.00-19.30 uur
za 12 •  Gezellige middag Club 60+ in het Dorpshuis te Voor-

Drempt, op uitnodiging van carnavalsvereniging De 

Blauwe Snep, aanvang 14.00 uur

 •  Rondleiding met wijnproeverij, ’t Heekenbroek, Achter-

Drempt, 15.00-17.00 uur

wo 16 •  Swingen met The Neighboursisters, muzikale avond 

georganiseerd door Vrouwen van Nu, FF naar Steef, 

aanvang 19.45 uur

do 17 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, 

vanaf 9.00 uur
 •  Bijeenkomst Dameskrans Hummelo, mw. Van der Zande 

vertelt over haar overgrootmoeder Evertje, min van 

prinses Wilhelmina, dorpshuis De Ruimte, 14.00-16.00

vr 18 en za 19 
 •  ‘Ware schoonheid zit van binnen’, musicalproductie van 

het jubilerende Zanglust, Dorpshuis Voor-Drempt, 20.00 

za 19 •  Sinterklaasintocht bij de brug in Laag-Keppel, 14.30 uur

zo 20 •  ‘Ware schoonheid zit van binnen’, musicalproductie 

van het jubilerende Zanglust, Dorpshuis Voor-Drempt, 

matineevoorstelling 

wo 23 •  Open Tafel, Dorpshuis Voor-Drempt, 17.00-19.00 uur

ma 24 •  Vrouwen van Nu, lezing over antieke kerstversieringen 

door dhr. Dikken, dorpshuis De Ruimte, aanvang 14.00 

za 26 •  Winterconcert muziekvereniging Olden-Keppel, 

Dorpshuis Voor-Drempt, aanvang 19.30 uur

 •  Smokkeltocht voor de leden van Jeugdvereniging 

Drempt, vanuit Dorpshuis Voor-Drempt, 19.30 uur

zo 27 •  Kerkcafé van de Protestantse gemeente Drempt en 

Oldenkeppel, ’t Kerkhuis in Hoog-Keppel, vanaf 16.00

 •  Try-outconcert van het projectkoor Cappella ad Fluvium, 

o.l.v. Dirkjan Horringa, Dorpskerk Hoog-Keppel,

  ‘s middags

ma 28 •  Bijeenkomst Vrouwengroep Drempt, IVN-lezing over 

Lapland, pastoriezaal Voor-Drempt, aanvang 20.00 uur

december 2016

do 1 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, 

vanaf 9.00 uur
 •  Bowlingmiddag voor 50-plussers, dorpshuis Voor-

Drempt, 14.00-15.00 uur

vr 9 •  Kerstconcert vrouwenkoor Voix-lá, Dorpskerk Hoog-

Keppel, ‘s avonds

zo 11 •  Vervolg HC’03-klaverjascompetitie, ‘t Hessenhuus, 

sportpark ’t Doornslag, Achter-Drempt, 20.00 uur

ma 12 •  Protestantse Kerk Hummelo, inzameling van 

levensmiddelen, etc. ten behoeve van de voedselbank 

Doetinchem, 15.00-20.00 uur 

di 13 •  Kerstbijeenkomst Vrouwen van Nu, De Gouden Karper, 

aanvang 19.45 uur

wo 14 •  Maaltijd voor alleengaanden, Dorpshuis Voor-Drempt, 

17.00-19.00 uur 

do 15 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, 

vanaf 9.00 uur
 •  Dameskrans Hummelo, kerstmiddag in dorpshuis De 

Ruimte, 14.00-16.00 uur

 •  Kerstavond HC’03, ‘t Hessenhuus Achter-Drempt, 

aanvang 20.30 uur

vr 16 •  Koffi  emorgen diaconie Hummelo, dorpshuis De Ruimte 

te Hummelo, 10.00-12.00 uur

vr 16 en za 17
 •  De jaarlijkse kerstmarkt In en rond de kerk in Hummelo

za 17 •  Jeugdvereniging Drempt, Houseparty voor de jeugd 

(basisschoolleeftijd), ’t Hessenhuus in Achter-Drempt, 

aanvang resp. 18.30 en 20.00 uur 

zo 18 •  De Kunstbus, georganiseerd door Stichting Welzijn 

DH&K en Steenderen, rijdt naar Amphion voor de 

komedie The Sunshine Boys, aanvang 14.00 uur 

 •  Kerstsamenzang m.m.v. de Dremptse koren en 

muziekvereniging Olden-Keppel, St. Joriskerk Voor-

Drempt, aanvang 20.00 uur

ma 19 •  Kerstviering Vrouwengroep Drempt, pastoriezaal Voor-

Drempt, aanvang 17.30 uur

wo 21 •  Club 60+, gezellige middag verzorgd door eigen leden 

en met medewerking van muzikanten van De Eendracht 

en Olden-Keppel. Zaal FF naar Steef in Hummelo, 14.00

do 22 •  Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, 

vanaf 9.00 uur
za 31 •  Het traditionele carbidschieten bij de Greff elinkallee in 

Hummelo, startschot om 10.00 uur
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Broekstraat 1a – 6999 DE Hummelo 
Tel: 0314-38 18 42 –  info@pelgrom.nl www.pelgrom.nl 

PELGROM, uw land- en 
tuinbouwspecialist 
voor verkoop, onderhoud en reparatie...

we zijn o.a. 
dealer van:

B.V.



DremptDICHTERBIJ
DAN U DENKT!

Apeldoorn
± 30 min

Arnhem
± 20 min

Doetinchem
± 10 min

Zutphen
± 20 min


